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ім. Ігоря Ткаченка
20-21 травня 2016 року

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

ауд.334 

20 травня
9.30-10.00 – Реєстрація учасників конференції
10.00-10.15 – Вітальне слово Президента Української асоціації маркетингу, рек-
тора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана академіка Анатолія Павленка
10.15-10.30 – Вітальне слово спонсорів та організаторів конкурсу
10.30-11.00 – Нагородження переможців конкурсу Молодь опановує маркетингу
імені Ігоря Ткаченка
11.00-11.20 – Перерва на кава-паузу

Виступи учасників конференції
11.20-11.35 – Лідія Баркова. Дослідження ролі сімейних цінностей сучасності: норма чи
криза?
11.35-11.50 – Бондаренко Анастасія, Бондаренко Катерина. Дослідження «Власні
торгові марки в Україні. Їх сприйняття столичними споживачами».
11.50-12.05 – Лілія Васькевич, Катерина Прядченко. Аналіз прибутковості страхових
компаній.
12.05-12.20 – Єлизавета Волосова. Розробка оптимальної стратегії розвитку дніпрод-
зержинського державного технічного університету на ринку освітніх послуг.
12.20-12.35 – Олеся Гребньова, Софія Романовська. Особливості визначення цільової
аудиторії для компанії ТОВ «Сушия».
12.35-12.50 – Юлія Данилюк. Дослідження мерчандайзингової діяльності на прикладі
роздрібного торгівельного підприємства магазину «АТБ».
12.50-13.00 – Софія Держук, Ніна Дідковська-Зосимова. Дослідження лояльності
споживачів роздрібної торгової мережі

13.00 -14.00 Обід
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14.00-14.15 – Кристина Єгорова. Маркетингові дослідження промо-акцій в електронній
комерції країн Європи 
14.15-14.30 – Лариса Забурмеха. Підвищення ефективності використання маркетинг-
менеджменту у діяльності машинобудівних підприємств
14.30-14.45 – Любов Карапіщенко. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності
машинобудівних підприємств
14.45-15.00 – Ігор Косміна, Ольга Каліберда. Маркетингові дослідження ринку вина м.
Херсона
15.00-15.15 – Лє Мінь Хуєн, Анна Грідіна, Марія Доценко. Маркетингові досліджен-
ня доцільності запровадження комплементарної послуги фітнес-центру «МАЛІБУ»
15.15-15.30 – Євген Пегарь. Оцінювання маркетингової активності підприємства
15.30-15.45 – Вікторія Пилипенко. Аналіз сучасного стану ринку вогнетривкої продукції
України та обгрунтування доцільності диверсифікації діяльності його суб’єктів господарювання
(на прикладі ПАТ «МВКВ»)»
15.45-16.00 – Юлія Поспєєва. Дослідження перспектив розвитку туристичного центру в
місті Вінниця
16.00-16.15 – Людмила Радуга, Хіна Аріф. Підвищення конкурентоспроможності  мере-
жі закладів швидкого харчування «ДРОВА»
16.15-16.30 – Ольга Райлян. Маркетингове дослідження переваг потенційних клієнтів
фітнес-центру
16.30-16.45 – Ірина Самай. Дослідження споживчих уподобань  для вдосконалення товар-
ного асортименту підприємства
16.45-17.00 – Христина Семірєкова. Дослідження рівнів задоволеності та лояльності
споживачів послуг ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»
17.00-17.15 – Наталія Старосілець. Визначення впливу маркетингової комунікаційної
політики виробників алкогольних напоїв на молодь в Україні
17.15-17.30 – Альона Христич. Дослідження позиціонування та диференціації ігристих
вин
17.30-17.45 – Яна Шенгелія. Маркетингові дослідження ефективності недискримінаційної
реклами
17.45-18.00 – Юліана Шеянова. Сприйняття дискримінаційної реклами споживачем
18.00-18.15 – Володимир Шконда, Анна Кутепова. Розширення сегменту постійних
клієнтів антікафе «УРОВЕНЬ»
18.15-18.30 – Ігор Колечкін. Дослідження щодо сегментування цільового ринку туристич-
них послуг в Украйні

21 травня
10.00-14.00 Наукові дискусії
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УДК 339.13:658.6:658.8

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОСТІ:
НОРМА ЧИ КРИЗА?

Баркова Лідія Володимирівна
Студентка 5 курсу факультету економіки і менеджменту

Сумський національний аграрний університет
Науковий керівник: К. В. Блюмська-Данько

За даними Державної служби статистики України станом на кінець 2015
року майже кожен другий шлюб закінчується розпадом. Аналіз існуючих
літературних джерел дає нам можливість стверджувати, що запорукою міцних
стосунків між чоловіком і жінкою, так би мовити, основним «цементом»,
який зміцнює подружню пару, можна визначити категорію «сімейні ціннос-
ті». У загальному розумінні сімейні цінності — це сукупність прийнятих у
суспільстві уявлень про сутність сім’ї, що позначаються на способі її життєді-
яльності. Виходячи з актуальності вказаного явища для суспільства на сьо-
годнішній день і була визначена мета нашого дослідження.  

Перш за все, у своїй роботі ми прагнули дізнатися, що ж сучасні українці
розуміють під поняттям «сімейні цінності» та яких помилок можна б було
уникнути в нинішніх та майбутніх відносинах, що допомогло б створити
міцну подружню родину.

У дослідженні взяли участь 122 жителі Сум та Сумської області. З них 69
жінки (57 %) і 53 чоловіки (43 %). Опитування респондентів проводилося
шляхом письмового анкетування. 

За підсумками опитування, майже дві третини респондентів (61%) наголо-
сили, що нинішньому суспільству не потрібен офіційний шлюб: щоб назива-
тися родиною, немає необхідності офіційно реєструвати свої відносини. Але
таке твердження ні в якому разі не змінює відношення до самої родини: для
людини ХХІ століття сім’я – це необхідність. Ми дійшли висновку, що цей
суспільний інститут зазнає деяких змін, і це потрібно сприймати як реаль-
ність сьогодення. 

Деталізація дослідження сімейних цінностей дозволила нам визначити іще
одну ключову проблему. Так, лише 6% респондентів дотримуються вказаних
ними ж сімейних цінностей. До гармонії в сім’ї прагнуть 34% опитаних, а 31%
родин сімейні цінності практично відсутні. Якраз відсутність навичок толе-
рантного ставлення, невміння йти на поступки та проблеми у вихованні сус-
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пільства, за визначенням опитаних, і є основною причиною розпаду родин.
Для вирішенням проблеми, що стосується недотримання та відсутності в

родинах сімейних цінностей, ми пропонуємо наступне:
- безперервна пропаганда сімейних цінностей в засобах масової

інформації. Необхідно збільшити кількість та якість «інформаційного
продукту», що сприятиме розумінню важливості для повноцінного
життя міцних родинних стосунків;

- інформаційна та фінансова підтримка з боку держави. Зокрема,
введення родинних цінностей у формальну та неформальну освіту.
Також існує необхідність у справді дієвих державних програмах, які
будуть спрямовані на підтримку сім’ї. Окрім цього, потрібно
законодавчо обмежити розповсюдження інформації, яка заперечує або
принижує традиційні сімейні цінності, тобто ввести цензуру;

- кожній людині потрібно відвідувати різні тематичні заходи, семінари та
психологічні тренінги, які б вчили бути толерантним до свого партнера,
розуміти його, пропонували певний алгоритм поведінки у сімейному
житті та нагадували, що без сімейних цінностей родина зазнає краху.

УДК 339.166.5(477):339.162:339.138.021

ДОСЛІДЖЕННЯ «ВЛАСНІ ТОРГОВІ МАРКИ В УКРАЇНІ. ЇХ
СПРИЙНЯТТЯ СТОЛИЧНИМИ СПОЖИВАЧАМИ»

Бондаренко Анастасія, Бондаренко Катерина
студентки 4-го курсу навчання

Науковий керівник: с.в. Бучинська О.В.
Київський національний економічний університет ім.. В. Гетьмана

У Європі власні торгові марки (ВТМ) вже досить давно стали одними із
головних  конкурентних преваг для роздрібних мереж. Сьогодні дану тенден-
цію можна спостерігати і в Україні. Саме тому наше дослідження було спря-
моване на визначення потенціалу розвитку ВТМ в нашій країні на основі їх
сприйняття столичними споживачами.

Метою даної роботи було визначити поточну ситуацію розвитку ВТМ на
ринку України та міста Києва зокрема, детально зрозуміти, як сприймаються
ВТМ жителями столиці, їх думку стосовно якості ВТМ.

Задачею – виявити проблемні місця у розвитку ВТМ та надати практичні
рекомендації для власників ВТМ по їх подальшому вдосконаленню. 
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Об’єктом дослідження стали ВТМ провідних торгових мереж Києва (АТБ,
Сільпо та Billa). Предметом - їх проблеми та сприйняття споживачами.

Суб’єктами дослідження стали кінцеві споживачі власних торгових марок
роздрібних мереж «Billa», «Сільпо», «АТБ».

Дослідження проходило у чотири етапи: перший – кабінетне дослідження
- проведення аналізу поточної ситуації ВТМ, SWOT – аналіз ВТМ; другий –
кількісне дослідження у формі анкетування кінцевих споживачів роздрібних
мереж - аналіз отриманих результатів; третій – якісне дослідження у формі
глибинного інтерв’ю на основі виявлених проблем ВТМ - аналіз отриманих
результатів; четвертий -  висновки та практичні рекомендації.

ВТМ на ринку України можна зустріти майже у кожній торговій точці: і в
величезному гіпермаркеті, і в «магазині біля дома». 

Українські рітейл – оператори активно розвивали ВТМ у 2014-2015 роках,
і будуть продовжувати їх розвивати в майбутньому. В Україні доля продукції
ВТМ з кожним роком зростає на 10%, хоча все одно ще не перевищує 7-10%
всього асортименту товарів у магазині. SWOT – аналіз показав, що ВТМ
мають перспективи розвитку в Україні. Проте для їх подальшого впровад-
ження і розвитку необхідна підтримка кінцевих споживачів.

Для кількісного дослідження були поставлені наступні гіпотези і отримані
такі результати:

Гіпотеза 1 – Жителі Києва є обізнаними стосовно поняття ВТМ. 
Дійсно, жителі столиці мають високий рівень обізнаності стосовно того,

що мається на увазі під поняттям «власна торгова марка» роздрібного магази-
ну (88% усіх респондентів);

Гіпотеза 2 - ВТМ є популярними серед киян, вони їх купують часто. При
цьому в АТБ ВТМ купуються найчастіше.

Так, ВТМ є популярними  серед киян, їх купують 88% опитаних спожива-
чів АТБ, Сільпо та Billa. Але їх не купують часто. Цілих 71% всіх респонден-
тів обирають ВТМ доволі рідко та дуже рідко. При цьому найчастіше купують
ВТМ не в АТБ, а в Billa.

Гіпотеза 3 - Споживачі вважають, що якість ВТМ відповідає їх ціні. 
Дана гіпотеза підтверджена 78% позитивними відповідями респондентів.
Гіпотеза 4 - Рівень запам’ятовування ВТМ у відвідувачів є вищим у тих

магазинів, де ВТМ рекламуються.
Дана гіпотеза також підтверджена, оскільки, як виявилося, рівень

запам’ятовування назв ВТМ в Billa та Сільпо є значно вищим ніж в АТБ (84%
та 77% відповідно, на противагу 42% в АТБ). 

Гіпотеза 5 - ВТМ є популярними серед відвідувачів у всіх товарних катего-
ріях.
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Ні, найбільш популярними категоріями є бакалійні вироби та непродо-
вольчі товари.

Гіпотеза 6 - Сьогодні вирішальним фактором у виборі товару є доступна
ціна.

Доступна ціна є одним із найважливіших факторів, особливо для тих від-
відувачів, хто має низький дохід. Але все ж таки для більшості вирішальним
фактором у виборі товару є попередній досвід купівлі та споживання товару.

Перед глибинним інтерв’ю також ставилося завдання підтвердити чи
спростувати певні гіпотези щодо виявлених проблем ВТМ. І відповідно до
результатів дослідження, було отримано наступні висновки:

Гіпотеза 1. ВТМ купують в окремих товарних категоріях тому, що для
одних товарів якість є надзвичайно важливою, для інших – нею можна знех-
тувати заради низької ціни;

Гіпотеза повністю підтвердилася. Споживачі купують товари виготовлені
під ВТМ в певних товарних категоріях, де приваблива ціна має більше зна-
чення, ніж функціональна відмінність від товарів відомих брендів.
Найчастіше це товари побутового призначення, якістю яких іноді можна
знехтувати.

Гіпотеза 2. Рідка купівля товарів під ВТМ пов’язана з тим, що їх купують
лише в обмежених товарних категоріях.

Гіпотеза також підтвердилася. Проте необхідно зазначити, що не дивля-
чись на рідку купівлю ВТМ, вони характеризуються стабільністю придбання.
Тобто споживачі, яких влаштовує певний товар серед ВТМ готові його купу-
вати періодично за необхідності.

Гіпотеза 3. Думка про сумнівну якість товарів ВТМ пов’язана з необізна-
ністю відвідувачів магазинів про їх виробника, недовірою до низької ціни і
непривабливим зовнішнім виглядом.

Гіпотеза підтвердилася, і навіть більше, думка про якість ВТМ пов’язана
також із попереднім досвідом їх споживання.

Відповідно до проведених досліджень власникам ВТМ можуть бути запро-
поновані такі рекомендації:

1. Роздрібним мережам необхідно і надалі продовжувати розвивати власні
торгові марки, виводити їх на якісно новий рівень, робити більш конкурен-
тними по відношенню до товарів відомих брендів.

2. Їм необхідно приділяти значну увагу роботі з постачальниками ВТМ,
співпрацювати лише з перевіреними партнерами, контролювати забезпечен-
ня натуральності й високої якості продуктів, які реалізуються через торгову
мережу, адже це імідж торгової точки, в першу чергу.

3. Продукт, який продається під власною торговою маркою має бути
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доступним за ціною, але при цьому бути якісним, принаймні відповідати дер-
жавним стандартам і бажанням споживачів.

4. Прихильність до ВТМ зі сторони споживачів необхідно завоювати за
допомогою стабільності: стабільна присутність на полицях, стабільна якість,
стабільна ціна. Таким чином викликати довіру до ВТМ.

5. Приділяти значну увагу поширенню інформації про ВТМ, про їх якість,
виробників, постачальників сировини, тобто активно працювати над обізна-
ністю споживачів.

6. Направляти значні зусилля на те, щоб ВТМ добре запам’ятовувалися і
упізнавалися відвідувачами магазинів. Цього можна досягти за допомогою
реклами, додаткової інформації на сайті рітейлера в мережі Інтернет, прове-
дення дегустацій в магазині.

7. Кількість ВТМ в одній мережі не має перевищувати 2-3 – це також спри-
яє кращому запам’ятовуванню ВТМ.

8. Розробити стильний та характерний для ВТМ дизайн, який виділить
товар роздрібної мережі, не дасть загубитися в загальному різноманітті това-
рів.

9. Активно просувати ВТМ, щоб споживачі до них звикли, і не сумнівали-
ся, коли будуть робити вибір на користь ВТМ.

Тільки  за таких умов, споживачі, володіючи всією необхідною інформаці-
єю, зможуть зробити правильний для себе вибір серед товарів виготовлених
під відомим брендом, чи під ВТМ.

УДК 339.13:658.6:658.8

АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Васькевич Лілія Андріївна, Прядченко Катерина Михайлівна
Студентки  4 курсу факультету Маркетингу

Київський національний економічний університет
Науковий керівник: О.О. Дима

За останні роки маркетинг набув важливого значення  у формування при-
бутку компанії та досягненні нею бажаного результату. Саме за допомогою
дій маркетингових служб страхові компанії можуть змінити уявлення україн-
ських громадян про страхові послуги в цілому. Адже більшість із них не дові-
ряють тому, що пропонують страховики, та вважають їхню діяльністю спеку-
лятивною. 

Звідси і випливає основне завдання страхового маркетингу – показати
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потенційним клієнтам та споживачам послуг компанії, що страхування є
важливою сферою економіки, а страхові компанії являються партнерами, які
можуть допомогти у вирішенні проблем громадян. 

У сфері страхування служба маркетингу формує характеристики потрібно-
го страхового продуту, пропозиції щодо його реалізації, збирає інформацію в
середовищі фактичних споживачів страхових продуктів, розробляє рекомен-
дації, спрямовані на вдосконалення роботи страховика з метою закріплення
та розвитку категорій клієнтів, пошуку нових потенційних сегментів ринку.

Усі ці маркетингові аспекти відображаються на діяльності страхових ком-
паній та розвитку страхового ринку в Україні. Тому таким важливим є аналіз
маркетингових інструментів страховиків та розуміння наслідків, до яких при-
зведе їхнє використання.

Мета роботи полягає у дослідженні практичних аспектів маркетингової
діяльності страхових компаній, аналізі особливостей маркетингових інстру-
ментів, які вони використовують, та їхнього впливу на результати діяльності
компаній.

Актуальність теми: На сьогоднішній день маркетингова діяльність є одні-
єю з найбільш ефективних складових діяльності страхових компаній як в
Україні так і за її межами. Це зумовлено тим, що її використання сприятливо
впливає не тільки на діяльність окремо взятої страхової компанії, а й на фун-
кціонування страхового ринку взагалі. Цим пояснюється актуальність
дослідження страхового маркетингу як перспективного напрямку розвитку
страхового ринку в Україні.

Результати дослідження. Дослідивши поняття страхового маркетингу та
особливості його використання українськими страховими компаніями
хочеться зазначити, що маркетингові інструменти, які використовуються на
українському страховому ринку є доволі специфічними. Так одночасно на
страховому ринку частина компаній залучає у своїй діяльності безліч марке-
тингових інструментів, які проявляються у розробці нових страхових продук-
тів, можливості вибору клієнтом способів оплати, розробці унікальних
послуг, які доповнюють страхові поліси; інша ж частина - залишається осто-
ронь пропонуючи клієнтам жорсткі умови страхових договорів.

Можна зауважити, що страховий маркетинг українських страховиків зна-
ходиться у процесі формування сприятливих умов для розподілу та просу-
вання страхових послуг. Зусилля страховиків направлені в першу чергу на
встановлення дружнього спілкування з клієнтом та якісному наданні послуг,
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які сприятимуть налагодженню подальшої співпраці. Адже компаніям у 4
рази дорожче залучити нового клієнта, ніж продовжити співпрацю з уже
існуючими.

В результаті у нашій роботі ми хотіли підтвердити чи спростувати гіпотези.
Гіпотеза 1: Ми припустили, що на рівень прибутковості компанії впливає

не повне використання елементів комплексу маркетингу. Провівши ретель-
ний порівняльний аналіз комплексу маркетингу чотирьох провідних страхо-
вих компаній «АХА Страхування», «Українська Страхова Група», «PZU
Україна» та «ЮНІКА», ми підтвердили нашу гіпотезу. Адже у рейтингу стра-
хових компаній за рівнем прибутку, компанія «АХА Страхування» займає
найвище місце з усіх розглянутих нами варіантів. А паралельно з цим, ком-
плекс маркетингу у неї є найбільш розвинутим і має усі необхідні елементи
для забезпечення найефективнішої діяльності.

Гіпотеза 2: Відповідно до проведеного дослідження, можна сказати, що
гіпотеза стосовно того, що на рівень прибутковості компанії впливає недос-
татнє використання нею маркетингових інструментів, не підтвердилась. У
порівнянні із маркетинговими інструментами, які використовують фірми-
конкуренти, компанія АХА Страхування використовує у своїй діяльності
повний їх спектр. Тому, можна зробити висновок, що в даному аспекті ком-
панія використовує свій потенціал, що, як результат дозволяє залучитись їй
підтримкою клієнтів.  

Гіпетеза 3: Ми хотіли дізнатися чи впливає на рівень прибутковості компа-
нії використанні зовнішньої і ТБ реклами. В результаті дослідження створе-
ної нами економетричної моделі, можна побачити, що фіктивні змінні, які
позначають наявність чи не наявність зовнішньої та ТБ реклами на рівень
прибутковості страхових компаній, мають не достатньо високого кореляцій-
ного зв’язку з прибутком компаній. Тому, можна припустити, що гіпотеза
залишилась не підтвердженою. Найбільший кореляційний вплив на прибут-
ковість страхових компаній має наявність філій компанії, та надання нею
знижок.

З цього всього випливає, що кожна страхова компанія, повинна ретельно
відбирати працівників маркетингового відділу, щоб організувати роботу орга-
нізації на найвищому рівні. Адже правильне використання елементів ком-
плексу маркетингу безпосередньо впливає на прибутковість.
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УДК: 378(477)

РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Волосова Єлизавета Романівна
Студентка 4 курсу факультету 

Менеджменту, економіки, соціології та філології
Дніпродзержинський державний технічний університет

Науковий керівник: Н.Ф. Стеблюк

У сучасних умовах рівень розвитку ринку освітніх послуг у країні є одним
з визначальних показників її конкурентоспроможності. Цим обумовлюється
необхідність дослідження ринку освітніх послуг та прогнозування потреб у
спеціалістах із вищою освітою, як на ближню так і на далеку перспективу.
Саме за цих обставин актуальним є  дослідження зміни обсягів попиту на
освітні послуги з метою адаптації до них системи вищої освіти. 

За результатами проведеного дослідження було виконано прогнозування
кількості студентів у 2016-2026 навчальних роках за допомогою статистично-
го та кореляційно-регресійного аналізу та визначена оптимальна кількість
студентів певної спеціальності в залежності від її оцінки привабливості за
допомогою кластерного аналізу. Враховуючи, що значна кількість спеціаліс-
тів, які отримують вищу освіту, не працевлаштовуються за фахом, а попит
фахівців на ринку праці не став визначальним критерієм оцінювання ефек-
тивності діяльності ВНЗ, необхідно розподіл бюджетних місць виконувати з
урахуванням попиту певних спеціальностей серед абітурієнтів та роботодав-
ців регіону і на ринку праці.  В роботі запропонована методика виконання
оптимального розподілу бюджетних місць університету засобами системного
аналізу і теорії ігор та  здійснений розрахунок за нею для
Дніпродзержинського державного технічного університету. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у впровадженні роз-
роблених методичних положень для прогнозування попиту і пропозиції
освітніх послуг вищих навчальних закладів. Складність і взаємозалежність
управлінських проблем у системі вищої освіти потребують необхідність
пошуку нових управлінських рішень, а саме: прогнозування кількості студен-
тів, відкриття нових спеціальностей, що користуються попитом на ринку
праці; розрахунок оптимального розподілу бюджетних місць за запропонова-
ною методикою; залучення випускників ВНЗ, роботодавців до активної
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вступної кампанії; залучення роботодавців, представників  підприємств
регіону до освітнього процесу – проведення практичних занять, організація
навчальної та виробничої практики на підприємствах регіону, розробка зав-
дань до курсових та дипломних робіт; співробітництво вищих навчальних
закладів та підприємств для організації та проведення творчих конкурсів сту-
дентських науково-практичних робіт з подальшим працевлаштуванням пере-
можців конкурсу. 

Завданнями для подальших досліджень з даного питання є виконання про-
гнозування попиту у фахівцях на майбутнє у регіоні та країні  в цілому засо-
бами системного аналізу та імітаційного моделювання. 

УДК 339.138 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ДЛЯ
КОМПАНІЇ ТОВ «СУШИЯ»

Гребньова Олеся Олександрівна 
студентка 4-го року навчання 

Науковий керівник: старший викладач, Черненко О.В.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

Особливістю здійснення сегментування споживачів закладів громадського
харчування є те, що елементом генеральної сукупності є не окремий спожи-
вач (існуючий, або потенційний відвідувач ресторану), а група споживачів,
компанії з декількох осіб, які об’єднані однією основною метою, приводом
відвідування ресторану. Якщо розглядати окрему людину як споживача рес-
торанних послуг, порушуються основні принципи сегментації: кожний спо-
живач повинен потрапляти лише в один сегмент і мати мотиви, притаманні
саме цьому сегменту. Тому під споживачами ресторанних послуг необхідно
розуміти групи або компанії людей, які відвідують ресторан.

Саме тому привід відвідування обраний головним критерієм сегментації
закладів громадського харчування. За результатами експертного інтерв’ю був
складений перелік найбільш розповсюджених ситуацій, за яких відвідують
заклади громадського харчування: ділова зустріч, відпочинок з сім’єю,  від-
починок з друзями, романтична зустріч, виключно поїсти, урочисті події, які
визначають цільові сегменти.

При плануванні дослідження було підтверджено гіпотезу, що в мережевих



Українська Асоціація Маркетингу

14 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: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

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

ресторанах цільова аудиторія, а саме відсоток компаній відвідувачів, що нале-
жать до кожного з сегментів, відрізняються залежно від місця розташування
закладу. Були  виділені  такі  типи  розташування:  в  центрі  міста,  в  спаль-
них  районах, неподалік бізнес центрів та ТРЦ. Отримані в результаті
інтерв’ю з експертами оцінки відсоткового співвідношення всіх сегментів
були згруповані в чотири групи за місцем розташування.  В ході дослідження
було виявлено:

- зустрічі з друзями частіше відвідують заклади громадського харчування в
центрі міста та в торгово-розважальних центрах;

- бізнесмени їдять неподалік від бізнес-центрів та в центрі міста; 
- сім’ї з дітьми надають перевагу ресторанам в спальних районах та ТРЦ; 
- просто поїсти найчастіше ходять неподалік бізнес-центрі та в центрі

міста; 
- урочисті події частіше відмічають в спальних районах;
- романтичні зустрічі відбуваються в ресторанах в ТРЦ.
Крім того, в ході дослідження було виявлено, що вибори ресторанів з різ-

них приводів мають тісний зв'язок між собою та існує велика ймовірність
того, що споживач, який відвідував улюблений заклад з одного приводу,
повернеться в той самий ресторан зовсім з іншого приводу, вже з іншою ком-
панією, може навіть з новими споживачами. Отже, компанія не може кон-
центруватися лише на вибіркових сегментах, а повинна задовольняти вимо-
ги всіх.

Залежно від територіального розміщення ресторанів «Сушия», було запро-
поновано створити такі типи ресторанів:

1. Для проведення ділових зустрічей. Особливістю цих ресторанів буде від-
сутність гучної музики, більш просторе розміщення столиків, наявність біз-
нес-ланчів. Для цієї групи споживачів в асортимент будуть додані ланчі,
оскільки існує прямий зв'язок між такими мотивами, як проведення бізнес
зустрічей та бажанням просто поїсти.

2. Для відпочинку з сім’єю. Особливістю цих ресторанів буде наявність
дитячого меню та дитячої кімнати, спеціальні пропозиції та знижки.
Враховуючи той факт, що існує прямий зв'язок між такими мотивами як від-
починок з сім’єю та від святкування урочистих подій, необхідно зробити
більш просторі столики, де можна буде розмістити велику компанію.

3. Для зустрічі з друзями. Особливістю цих ресторанів буде наявність зни-
жок та спеціальних пропозицій, таких як «щасливі години», сучасна музика
та просторі столики.
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УДК 339.3:658.8

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПРИКЛАДІ РОЗДРІБНОГО ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

МАГАЗИНУ «АТБ»

Данилюк Юлія Миколаївна,
студентка 3 курсу ННІ ФЕМ ім. О. Балацького,

Сумський державний університет
Науковий керівник: к.е.н. Сагер Л.Ю.

У сучасних умовах зростання рівня потреб та запитів споживачів з одно-
часним зниженням купівельної спроможності з одного боку та мінливі умови
функціонування підприємств з іншого спричиняють необхідність роздріб-
ним торговим підприємствам шукати нові, більш ефективні інструменти
боротьби за кожного споживача. Одним із таких інструментів є ефективний
мерчандайзинг, який дозволяє за відносно невеликих витрат значно збільши-
ти суму середнього чеку торгової точки. 

Відтак, для аналізу нами було обрано роздрібне торгівельне підприємство
– супермаркет «АТБ» (м. Лебедин Сумської області), яке, як і кожен інший
магазин, повинне мати у своєму розпорядженні комплекс приміщень, необ-
хідних для раціонального функціонування торгово-технологічного процесу,
ефективно їх використовувати та дотримуватись ряду правил щодо форму-
вання запасів, розміщення продукції, її презентації і т.д. Оскільки ефектив-
ність роботи торговельних підприємств, рівень культури обслуговування
покупців безпосередньо залежить від улаштування і внутрішнього плануван-
ня торгових будівель. Проаналізувавши обраний магазин, можна говорити
про оптимальне розміщення приміщень магазину, адже торговельний зал
зв'язують з приміщеннями для зберігання товарів і підготовки їх до продажу.
Це, у свою чергу, забезпечує своєчасне поповнення товарних запасів у торго-
вельному залі найкоротшими шляхами руху товарних потоків. Проте коефі-
цієнт установчої площі (рівний 0,64) показує перенасичення торгової площі
залу обладнанням. 

Також було виявлено, що правило «обличчям до покупця» виконується.
Товар виставляється таким чином, що інформація на ньому добре читається і
не закрита іншими упаковками і цінниками. У даній торговій точці не дотри-
муються основних правил розміщення, зокрема правило «золотого трикутни-
ка» виконується частково, правила «представлення» та «визначення місця на
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полиці» щодо розглянутої нами торгової марки олії «Щедрий дар» майже не
виконуються і т.д. Так, обсяги олії, що знаходиться на стелажі не відповідають
її купівельному попиту; розташування неправильне, воно не задовольняє
підтримання статусу продукту високої якості; продукція розташована таким
чином, що її важко помітити серед інших. Це можна пояснити тим, що знач-
на частина поличного простору належить власним торговим маркам АТБ, і
цілком зрозуміло, що магазин буде намагатися продати саме цю продукцію.
Але за рахунок таких дій продажі торгівельних марок, що не належать АТБ,
значно скоротилися, і не приносять потрібного прибутку.

Після аналізу планограми магазину було запропоновано певні зміни, серед
яких: збільшення площі «золотого трикутника» за рахунок зміни розміщення
окремих позицій («хліб» та «риба»); збільшення площі під алкогольними
напоями; переміщення частини дрібних непродовольчих товарів до прикасо-
вої зони. Після впровадження цих змін ефективність мерчандайзингу зросте,
що відобразиться на прибутку магазину (+27000грн), що свідчить про пере-
виконання плану на 9%; темпи росту складуть 109%, темпи приросту 9%, кое-
фіцієнт росту – 1,09. Для магазину формату «дискаунтер» це досить високий
показник. Окрім вищезазначених пропозицій збільшення прибутку, можна
використовувати інноваційні інструменти мерчандайзингу: звуковий несло-
весний вплив, аромокоммунікації, предметну семіотику. Так, при викорис-
танні аромокоммунікацій приріст у грошовому вимірі становитиме 6540 грн,
при використанні звукового впливу – 5232 грн.

Максимізація прибутку – завдання №1 для будь-якого магазину, а, як ми
можемо бачити, одним із основних інструментів для цього є мерчандайзинг.

УДК 339.138:368.91

АКТУАЛІЗАЦІЯ, АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Держук Софія, Дідковська-Зосимова Ніна
Студентки 4 курсу факультету Маркетингу

ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет імені
ВадимаГетьмана»

Науковий керівник: ст. в. Бучинська О. В.

В умовах економічної та політичної нестабільності, що склалися в Україні,
український ринок страхування життя також перебуває у незадовільному
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стані. А так як страхові послуги зазвичай користуються пасивним попитом,
це ще більше посилює негативні тенденції розвитку страхування. Попри
існуючі складнощі, саме страхування спроможне неабияк сприяти економіч-
ному розвитку країни, страхування є невід'ємним та важливим елементом
фінансової системи. 

Саме цим і зумовлена актуальність даного дослідження, адже в умовах
скрутного становища країни страхування здатне стати тим драйвером, який
приведе економіку до зростання. А так як в українському суспільстві існує
ряд певних проблем, пов'язаних зі страховим ринком загалом та ринком стра-
хування життя зокрема, дане дослідження покликано дослідити та визначити
перспективи подальшого розвитку ринку страхування життя в Україні.

Дана робота була проведена з метою аналізу потреб у страхуванні життя
українців та виявлення видів страхування життя, які мають перспективи роз-
витку. У якості предмету дослідження виступили потреби та мотиви спожи-
вачів на українському ринку страхування життя. Для досягнення поставленої
мети у ході виконання наукової роботи були використані такі методи дослід-
жень: табличний і графічний метод відображення інформації, SWOT-аналіз,
економічний аналіз, кореляційно-регресійний аналіз, аналіз вторинних та
первинних даних.

Проведене маркетингове дослідження показало, що факторами, які нега-
тивно впливають на ринок страхування життя в Україні є: зменшення обсягу
реалізованого страхового продукту в Україні; зростання рівня страхових
виплат, що пов'язане зі зростанням частоти настання страхових випадків та
достроковим розірванням договорів страхування життя. Також існує тенден-
ція до зменшення частки страхових премій по договорам страхування життя
у обсязі ВВП країни при одночасному його зростанні. Також невизначеною є
доля державного регулятора фінансового ринку, що впливає на стан самого
ринку, ставлячи під питання ефективність його законодавчого регулювання.

Поточна ринкова ситуація характеризується тим, що населення не готове
до здійснення довгострокових капіталовкладень, люди навпаки, зацікавлені
у швидкому виведенні коштів з фінансових інструментів. В той же час, було
визначено, що населення загалом прихильно ставиться до поняття страху-
вання життя, а негативні асоціації викликаються лише у зв'язку із поточною
ситуацією у країні та їх найбільше занепокоєння викликають страхові послу-
ги, які пропонуються в Україні. Даний факт, а також те, що ринок страхових
послуг, як і багато інших сфер економіки, зазнає негативного впливу еконо-
мічних та політичних факторів зумовлює підвищену складність роботи у
напрямі визначення перспектив та тенденцій розвитку даної сфери послуг.
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Таким чином, в результаті проведення маркетингового дослідженні були
визначені такі перспективи для розвитку компаній зі страхування життя на
українському ринку, як збільшення кількості страхових договорів за умови
наявності гарантій виплат та застосування інструментарію мережевого мар-
кетингу. Нішами ж для розвитку були визначені накопичувальне страхування
життя та страхування життя до досягнення застрахованою особою визначе-
ного договором пенсійного віку. 

УДК 339.13:658.6:658.8

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОМО- АКЦІЙ В ЄЛЕКТРОНІЙ
КОМЕРЦІЇ КРАЇН ЄВРОПИ

Єгорова Кристина Павлівна
Студентка 4 курсу факультету Маркетинг

Одеський національний політехнічний університет
Науковий керівник: І.О. Златова

Технології створення веб-сайтів безперервно вдосконалюються. Це при-
зводить до виникнення великої кількості сайтів і до зростання рівня конку-
ренції в e-commerce. Основною проблемою сучасного цифрового маркетин-
гу є пошук методів підвищення конверсії того трафіку, який проходить через
сайт. Українська Інтернет комерція, в порівнянні з іншими країнами Європи,
знаходиться тільки на самому початку шляху розвитку. Метою даного дослід-
ження є пошук універсальних методів підвищення конверсії.

Один з методів підвищення конверсії, про який рідко згадується в науко-
вих дослідженнях - це промо-акції в Інтернет. Основне завдання даного
дослідження - визначити ступінь впливу промо-акцій на рівень конверсії
сайту і дослідити види промо-акцій онлайн.

В якості бази дослідження – ринок автозапчастин в Європі, а саме один з
найбільших онлайн-продавців автозапчастин – компанія AutodocGmbH.
Підприємство володіє 11 брендами онлайн-магазинів з продажу автозапчас-
тин, що налічують 152 сайти у 26 країнах Європи. Темпи зростання обсягу
продажу компанії прямують до 100% на рік (за результатами 2015 року), що
не характерно для насиченого ринку Європи.

На сайтах популярного ритейлера на ринку автозапчастин Європи -
Pkwteile (представлений в 24 країнах Європи), використовуючи інфопривід –
загальновідомий день знижок - Чорну П’ятницю – вирішено було провести
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промо-акцію, що призвело до рекордної кількості замовлень та підвищення
рівня конверсії. Сутність промо-акції полягала у наданні знижки на автозап-
частини розміром 15%. Акцію було подано на фонах вебсайту, на попапах, що
спливали у топ лайні веб сторінки, а також на іконках зі знижками та на сто-
рінці товару та товарної видачі.

Акція відбулась 27 листопода, що призвело до зростання обсягу продажу у
2,8 рази, порівняно з попередньою п’ятницею 20 листопада.

Щоб повторити успіх та збільшити обсяг продажу, було прийнято рішення
проводити подібні акції систематично. Ключовим приводом для проведення
акції повинні бути національні свята, івенти та інші інфоприводи. Тестувати
івент-акції було вирішено на експерементальному ресурсі, що компанія не
так давно вивела на ринок – новому інтернет-магазині автозапчастин під
брендом Autodoc (представлений в 26 країнах Європи).  

За результатами опитування корінних мешканців вирішено провести
наступні акції:

1. Акція на честь відкриття Венеціанського карнавалу з 27 по 29 січня
(Італія)

2. Акція до «Batagliadellearance» з 6 по 9 лютого(Італія)
3. Акція на честь Карнавалів (Масляної) 8-10 лютогоу Німеччнині,

Франції, Швейцарії, Данії, Нідерландах, Бельгії, Чехії, Польщі, Іспанії.
4. День Святого Валентина – акція 12-15 лютого у всіх країнах присутності

магазину.
Отже, всього в ротацію по кожній з країн було запущено 2 варіанти дизай-

ну. Під час А/Б-тестування єдиною відмінністю варіантів ротації був святко-
вий тематичний дизайн, а зміст акційної пропозиції залишався тим самим -
це безкоштовна доставка.

За результати експерименту для Німеччини (8.02 –15.02) очевидно, що
ротація варіанту з дизайном у стилі Карнавалу і Св.Валентина забезпечила
вищу конверсію сайту і середній чек, ніж ротація зі звичайною подачею без-
коштовної доставки у звичайному дизайні.

За результати експерименту для Італії (18.01 – 15.02) конверсія варіанту
ротації «Венеціанського карнавалу» була високою (більше 2%) . У дні Битви
Апельсинами і Святого Валентина зріс середній чек, але зростання конверсії
немає (можливо через вплив дня тижню, адже свята припали на суботу –
неділю).

За результати експерименту для Франції (18.01 – 15.02) можна вважати ,
що ефективною була лише акція на Карнавал (приріст є, але він несуттєвий).
Акція до Дня Святого Валентина дала приріст конверсії, проте менше очіку-
ваного.
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Висновки: Так, за результатами дослідження, промо-акції в Інтернеті при-
звели до рекордної кількості замовлень та підвищення рівня конверсії. Тому,
на думку автора, промо-акція - дуже ефективний інструмент, що дозволяє
вирішити відразу кілька важливих завдань.

На прикладі Autodoc GmbH видно, що івент-акції покращують показники
конверсії та взаємодії з сайтом. Враховуючи той факт, що обсяг трафіку скла-
дає в середньому 50-170 тисяч сеансів на добу, навіть незначне зростання
конверсії призведе до значного зростання обсягу продажу. Наприклад, най-
менший відсоток зростання конверсії за даним дослідженням (в Італії) –
0,12% в масштабах доби може принести близько 200 додаткових замовлень,
або 20000 євро додаткової виручки на добу. Враховуючи той факт, що тема-
тичне оформлення сайту не несе додаткових витрат (за умови роботи штат-
ного дизайнера в компанії), рентабельність таких заходів є досить високою.

Тому проведення святкових промо-акцій рекомендується поставити на
потік. В рамках інфоприводу можна подавати будь-які переваги інтернет-
магазину та заохочення клієнтів:

1. Знижку
2. Подарунок
3. Новий клієнтський статус та ін.

УДК 658.8:339.139:005

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГ-
МЕНЕДЖМЕНТУ У ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ

Забурмеха Лариса Ігорівна
Студентка 1 курсу (скорочена форма) ф

акультету економіки і управлення
Хмельницький національний університет

Науковий керівник: д.е.н., професор С.В. Ковальчук

Сьогодення української економіки характеризується скороченням потреб
у продукції виробничо-технічного призначення, що призвело до зменшення
обсягів традиційного виробництва на машинобудівних підприємствах. Разом
із тим, саме машинобудівний комплекс у більшості країн світу є флагманом
економіки, рушійною силою науково-технічного прогресу. Природним є те,
що керівництво українських машинобудівних підприємств стурбоване збере-
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женням хоча б на мінімально можливому рівні обсягів виробництва своєї
продукції. Ці процеси мають місце абсолютно у всіх галузях життєдіяльності,
тому постановка питання про здійснення та удосконалення маркетингової
політики промисловими підприємствами на сьогодні набуває значної акту-
альності. На розв’язання зазначених проблем спрямовано наукове дослід-
ження щодо систематизації маркетинг-менеджменту промислових підпри-
ємств. 

Метою дослідження є узагальнення теоретичних положень та прикладних
рекомендацій щодо формування системного підходу до застосування марке-
тинг-менеджменту в діяльності машинобудівних підприємств.

В процесі встановлення взаємозв’язку маркетинг-менеджменту з концеп-
ціями маркетингу і менеджменту систематизовано концепції маркетинг-
менеджменту, визначено їх етапність та проведено видову верифікацію, що
дозволяє сформувати підходи стосовно адаптування маркетинг-менеджмен-
ту залежно від завдань і функцій, котрі має виконувати підприємство на від-
повідному етапі свого розвитку.

Результатом дослідження був моніторинг машинобудівної галузі
Хмельницької області, який дозволив зробити такі висновки: скорочення
обсягів машинобудівної продукції відбувається через низький платоспро-
можний попит споживачів на внутрішньому ринку та низьку її конкурентос-
проможність на зовнішньому ринку; фінансові труднощі підприємств, які не
дозволили забезпечити належне відновлення необоротних активів, здійснен-
ня їх реконструкції і модернізації, впровадження досягнень науково-техніч-
ного прогресу; недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази;
несприятливу кон’юнктуру на зовнішньому ринку; неналежну увагу до засто-
сування маркетингу в діяльності машинобудівних підприємств і, як наслідок,
незабезпеченість сировиною, обмеженість паливно-енергетичних ресурсів.

В результаті удосконалено процес прийняття управлінських рішень сто-
совно вибору оптимальної структури маркетинг-менеджменту, який базуєть-
ся на економіко-математичному моделюванні і передбачає альтернативність
вибору між створенням, реінжинірингом, удосконаленням організаційної
структури маркетингу, безорганізаційній формі здійснення маркетингової
діяльності та/або делегування частини маркетингових функцій на аутсорсинг
спеціалізованій консалтинговій компанії. Застосування науково-методично-
го підходу до формування системи маркетинг-менеджменту на машинобудів-
них підприємствах Хмельницької області дозволить всім аналізованим під-
приємствам покращити маркетингове управління, а отже підвищити
ефективність своєї діяльності.
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УДК 339.138

МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Карапіщенко Любов Вадимівна
Студентка 1 курсу (скорочена форма) 

факультету Економіки і управлення
Хмельницький національний університет

Науковий керівник: к.е.н, доц. Забурмеха Є.М.

Сучасна господарська діяльність машинобудівних підприємств характери-
зується підвищеною ризикованістю, але інноваційна діяльність, яка здійсню-
ється з урахуванням концепції маркетингу, дає можливість підвищити гнуч-
кість та адаптивність машинобудівних підприємств до умов зовнішнього
середовища. Відповідно, маркетингове забезпечення інноваційної діяльнос-
ті, що спрямоване на активацію і стимулювання внутрішніх ресурсів підпри-
ємства та залучення можливостей зовнішнього середовища для отримання
синергетичного ефекту від взаємодії маркетингової та інноваційної діяльнос-
ті, набуває особливої актуальності. Вміле застосування машинобудівними
підприємствами маркетингового забезпечення інноваційної діяльності може
стати запорукою посилення ідентифікації їхньої продукції на машинобудів-
ному ринку, а отже, є напрямом укріплення конкурентних позицій як в
Україні, так і на міжнародних ринках.

Метою дослідження є узагальнення теоретичних і науково-методичних
положень щодо маркетингового забезпечення інноваційної діяльності маши-
нобудівних підприємств.

На сьогодні актуальним є питання впровадження інноваційного марке-
тингу у діяльность машинобудівних підприємств, цінність маркетингу у
здійсненні інноваційної діяльності дає змогу оцінити різні можливості роз-
витку залежно від внутрішніх і зовнішніх умов та тенденцій їхніх змін, підви-
щити гнучкість та адаптивність інноваційної діяльності до умов зовнішнього
середовища і забезпечити реалізацію інновацій.

Також, на сьогодні основним напрямом є вміле застосування машинобу-
дівними підприємствами маркетингового забезпечення інноваційної діяль-
ності для укріплення конкурентних позицій як в Україні, так і на міжнарод-
них ринках. 

У ходв дослідження було проведено оцінювання підпроцесів маркетинго-
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вого забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Хмельницької області, які показали що на 78,95 % підприємств, які впровад-
жують інновації, є відділ маркетингу. При цьому, 75 % підприємств, які мають
у своїй організаційній структурі відділ маркетингу, здійснюють інноваційну
діяльність. Превалювання функцій просування, ціноутворення та збуту, які
спрямовані переважно на отримання короткострокового результату.
Недостатньо уваги приділяється маркетинговим дослідженням, які мають
бути основою при прийнятті управлінських рішень. 

Результати дослідження підтвердили висунуті гіпотези та дозволили розро-
бити висновки що впровадження у роботу підприємств системи маркетинго-
вого забезпечення інноваційної діяльності потребує таких заходів: розробка
внутрішнього маркетингу, який сприятиме вирішенню проблем, притаман-
них самому підприємству за допомогою власних ресурсів (фінанси, персо-
нал, маркетинг, інновації), їх активізації, розвитку, ефективного використан-
ня; формування партнерських відносин та використання переваг від такої
взаємодії для підвищення ефективності управлінських рішень.

Використання збалансованої системи показників у процесі оперативної
діяльності сприяє досягненню стратегічних цілей і не полягає в простому
перенесенні даних минулих періодів на майбутнє. Збалансована система
показників, як і будь-який інструмент управління, повинна коректуватися
відносно розвитку компанії та змін зовнішнього середовища, що потребує
постійної актуалізації показників досягнення визначених цілей.

УДК 339.13:658.6:658.8

ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СЕГМЕНТУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО РИНКУ
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЙНІ

Колечкін Ігор Валерійович 
Студент 4 курсу спеціальності маркетинг 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 
Науковий керівник: Л.Д. Гармідер

Згідно с концепцією сегментації, ринок товарів та послуг  розглядається не
як єдине ціле, а як сукупність його окремих частин, виділених за специфікою
запитів споживачів, тобто сегментів. Виходячи з цього товаровиробники чи
виробники послуг, для того щоб успішно виживати і розвиватися на ринку,
повинні вести пошук цільових сегментів, на яких вони більш ефективно, ніж
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їх конкуренти, зможуть задовольняти запити споживачів. В цьому допомагає
маркетингові дослідження. Ось чому тема конкурсної роботи є такою акту-
альною. Метою досліджень є визначення тих сегментів туристичного ринку,
де туристичні послуги, які надає ДП "Троянда" будуть найбільш затребувані.

Оскільки основними напрямками діяльності ДП «Троянда» є  надання
послуг з тимчасового розміщення ( проживання ) в сімейному пансіонаті
влітку  та надання послуги харчування у їдальні, сегментація туристичного
бізнесу розглядається саме в цьому напрямку. Аналізуючи проведене дослід-
ження можна зробити висновок, що в  останні 2  роки намітилася тенденція
зростання внутрішнього бюджетного (недорогого) сімейного туризму в літній
період, темпи якого випереджають виїзний і в'їзний туризм. 

Так як ДП "Троянда" має всі правовстановлюючі документи (статут, ліцен-
зію, реєстрацію) на виробництво робіт по наданню туристичних послуг тим-
часового розміщення в сімейному пансіонаті для відпочинку дорослих з діть-
ми, куди приїжджають туристи різного віку, можна зробити висновок, що ДП
«Троянда» повинне враховувати потреби відпочиваючих усіх вікових катего-
рій. 

Вибір сегменту туристичного ринку по принципу «в якому регіоні хотіли б
відпочити туристи». З опитування респондентів видно, що більшість туристів
відпочивають з метою поправити своє здоров’я (54%); найбільше подобаєть-
ся пляжний відпочинок (39%) на морських курортах (40%), а з морських
курортних напрямків України найбільше сьогодні вибирають курорти
Одещині (38%) та курорти Херсонської області (29%). Вибір сегментів за
ознакою «вартість туристичної поїздки». Враховуючи нестабільну економіч-
ну ситуацію в країні, падіння життєвого рівня українців і дані опитування
респондентів, в якому опитані відзначили, щоб  вартість туристичної поїздки
була б не більше 200 $ на 1 людину за 1 тиждень (53%), можна стверджувати,
що ДП "Троянда" буде найбільше затребуване в сегменті недорогого (бюджет-
ного) сімейного відпочинку.

Враховуючи дослідження окремих сегментів цільового ринку внутрішньо-
го туризму Украині, можна зробити висновок, що для діяльності ДП
«Троянда» найбільш прівабліві сегменти, что характеризуються такими зна-
ченнями трьох змінних:

1) В якому регіоні України хотіли б відпочити туристи - курорти Одеської
та Херсонської області;

2) Вартість туристичної поїздки -  не більше 200 $ ;
3) Вік туристів - усі 
Аналізуючи можливості ДП «Троянда», а також динаміку зміни цільового
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ринку, можна стверджувати, що обрані сегменти цільового ринку туризму
України перспективні на найближчі роки.

Таким чином, ДП «Троянда» доцільно функціонувати на ринку внутріш-
нього туризму в літку для забезпечення потреб споживачів середнього  рівня
життя будь якого віку в  сегменті недорогого сімейного відпочинку.

УДК : 631.1.027:65.012.12:663.2/3(477.72)

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИНА М. ХЕРСОНА

Косміна Ігор Олександрович, Каліберда Ольга Андріївна
Студенти 3 курсу Економічного факультету 

Херсонський державний аграрний університет 
Науковий керівник:С.Ю.Боліла 

Глобалізація  та інтенсивний розвиток світового ринку виноробної про-
дукції, зростання споживання вина та посилення конкуренції вимагає від
українських виноробних підприємств значного підвищення конкурентос-
проможності задля успішної інтеграції у світовий економічний простір. За
цих умов маркетингові дослідження для вітчизняного виробника є дієвим
інструментом, що дозволяє врахувати ризики та перейти на новий ефектив-
ніший рівень управління, що й зумовлює актуальність обраної  теми дослід-
жень. 

За мету ми поставили вивчити соціально-психологічні особливості спожи-
вачів вина в м. Херсоні та запропонувати  рекомендації для вітчизняних
виробників вина. Для реалізації завдань  дослідження ми використали кіль-
кісні методи маркетингових досліджень та власні спостереження. Об’єктом
дослідження виступив ринок вина м. Херсона. Предмет дослідження склали
вподобання покупців та їхні мотиви придбання винної продукції. Для  збору
первинної інформації нами була розроблена структурована закрита анкета
для споживачів, була сформована безповторна одноступінчаста ймовірнісна
квотована вибірка та було проведене опитування 77 респондентів (точність
11,2%). Дослідження носили польовий характер та тривали протягом листо-
пада 2015  року. Основними характеристиками вибіркової сукупності висту-
пили: стать (серед опитаних 48,1% чоловіки та 51,9% жінки); вік (50,6% рес-
пондентів вікової групи 31-45 років, 26% - 18-30 років, 22,1% -  46-60 років,
1,3% -  61 рік та більше);  дохід (у  39% опитаних  його рівень складав 3001 грн.
та більше,  у 18,2% - 2201-2600 грн., у 16,9% - 2601-3000 грн. у  14,3% - 1801-
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2200 грн., у 10,4% - 1401-1800 грн. та 1,2% опитаних мали дохід 1400 грн. та
нижче); соціальний статус:(серед респондентів  53,2%  виявилися службовця-
ми; 44,2% - робітниками та 2,6% - пенсіонерами). 

Результати досліджень показали, що більшість опитаних (92,2%) спожива-
ють алкогольні напої, і лише мала частка (7,8%) не виявляє інтерес до алко-
голю та є зоною байдужості. Споживачі алкогольних напоїв віддають більшу
перевагу вину (17,0% опитуваних) і пиву (14,5%), менше споживають водку
(13,2%) та слабоалкогольні напої (12,8%). Найбільш популярним вином
серед споживачів є біле вино (47,9% респондентів), далі йде червоне (40,8%)
та рожеве вино (11,3%). Серед опитуваних 50,7% обирають вино вітчизняних
виробників, внаслідок його цінової доступності та доброї якості. При купівлі
вина переважна більшість (60,6%) споживачів керуються його якісним чин-
ником, для 15,5% покупців найбільш вагомою  є ціна, 11,3% зважають на
рекомендації знайомих, 9,9% на країну-виробника, і майже однаковий відсо-
ток  (1,35%) опитаних цікавить  місце виробника на ринку  та упаковка вина.
Значна частка споживачів (46,5%) купує вино у супермаркетах (в м. Херсоні
лідирують за продажем:АТБ, Сільпо, Фреш та Еко-Маркет) внаслідок широ-
кого асортименту,  який представлений в них.

Таким чином, на основі аналізу результатів проведеного дослідження
можна внести ряд рекомендацій за складовими комплексу маркетингу, а саме
: концентрування уваги на виробництві білих напівсолодких вин; розробка
фірмового імені, фірмового знаку, формування авторитетного торгівельного
образу;  розробка цікавої форми пляшки або нестандартної етикетки, на якій
можна вказувати з яким саме продуктом споживається даний вид вина;
виробникам вина не варто «тримати» ціну за рахунок зниження якості про-
дукції,  а позиціонувати себе  з позицій брендингу; розширення співробіт-
ництва з торгівельними мережами та укладання з ними  взаємовигідних пар-
тнерських стосунків відносно просування виноробної продукції та вдалої
системи мерчандайзингу (дегустацію вина в магазині чи супермаркеті прово-
дити недоцільно), у місцях продажу розміщувати вино і найбільш популярні
продукти, з яким його споживають, недалеко один від одного; при покупці
вина робити знижку на продукт, з яким споживається це вино тощо. 
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УДК 303.425

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ
ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕМЕНТАРНОЇ ПОСЛУГИ 

ФІТНЕС-ЦЕНТРУ «МАЛІБУ»

Лє Мінь Хуєн, Грідіна Анна Василівна, Доценко Марія Юріївна
Студенти 4 курсу економічного факультету 

Харківський  національний  університет імені В.Н. Каразіна 
Наукові керівники:д.е.н. проф. Коломієць Г. М., 

старший викладач Гузненков Ю. Г.

Корегування стратегії фітнес-центру «Малібу» в м. Харкові -складової
Всеукраїнської мережі фітнес-клубів—в умовах стагнації, спрямоване на
утримання клієнтів за рахунок підвищення їх задоволеності, стало метою
дослідження, що передбачало вирішення завдань:

1) таргетування цільової аудиторії фітнес-центру «Малібу»,
2) конкретизація потреб цільової аудиторії,
3) аналізу корегування маркетингової стратегії організації,
4) збільшення асортименту послуг,
5) уточнення цінової і комунікаційної політики.
Це обумовило використання спеціальних методів дослідження:
1) для обґрунтування необхідності адаптації діяльності організації до змін

маркетингового середовища за допомогою SWOT- аналізу;
2) для аналізу конкурентів і аналізу конкурентної переваги проведено

компаративне, структуроване спостереження;
3) для визначення відношення клієнтів до запровадження додаткової

послуги проведено маркетингове дослідження - опитування серед 100
клієнтів фітнес - клубу «Малібу», які мають дітей;

4) для оцінки економічної доцільності змін здійснено розрахунок точки
беззбитковості;

5) для визначення ймовірних перешкод, що можуть загальмувати
досягнення мети організації, застосовано аналіз ризиків, складено
матрицю-ризиків.

Застосування означених методів дозволило обґрунтувати доцільність
коригування стратегії і її втілення, що передбачає:

1) уточнення сегменту постійних клієнтів, а саме жінок, що мають дітей;
2) таргетування пропозиції, а саме введення комплементарної послуги -

грального залу для дітей з нянею;
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3) обґрунтування цінової політики щодо нової послуги шляхом розрахунку
точки беззбитковості;

4) покращення комунікацій, яке потребує активізувати спілкування серед
клієнтівв соціальних мережах.

Реалізація цих заходів дозволить посилити конкурентні переваги і розви-
нути стійкі відносини з клієнтами фітнес-клубу «Малібу». 

УДК 658.8.003.12

ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Пегарь Євген Вадимович
Студент 5 курсу Економічного факультету

Харківський державний університет харчування та торгівлі
Науковий керівник: М.В. Михайлова

Сучасні умови господарювання характеризуються динамічністю та мінли-
вістю маркетингового середовища. Це зумовлено макроекономічною деста-
білізацією, нестабільністю політичної ситуації, загостренням конкурентної
боротьби. В той же час змінюються купівельні переваги, запроваджуються
інноваційні технології, переглядаються технології прийняття управлінських
рішень.

За цих обставин роль маркетингу значно посилилась, а одним із ключових
напрямів у діяльності підприємства стає активізація маркетингової діяльнос-
ті. Комплексною характеристикою поведінки підприємства на ринку, яка
відображає наявність та рівень використання маркетингових інструментів, є
активність маркетингової діяльності, саме її необхідно досліджувати для
виявлення рівня їх використання. Маркетингова діяльність охоплює визна-
чення цільової ринкової орієнтації, створення організаційно-економічного
механізму, формування та реалізацію комплексу маркетингу і здійснюється
на кожному етапі відтворення ринкового процесу з метою забезпечення
ефективної діяльності підприємства.

Для визначення маркетингової активності підприємства ресторанного гос-
подарства запропоновано використовувати науково-методичний підхід, який
ґрунтується на визначенні груп параметрів маркетингової діяльності підпри-
ємства ресторанного господарства та системі їх бального оцінювання. Його
використання дозволило отримати кількісну оцінку маркетингової активнос-
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ті підприємства ресторанного господарства та розробити практичні рекомен-
дації щодо коригування маркетингової діяльності та прийняття нових марке-
тингових рішень під час маркетингового планування.

В основу розробленого методичного підходу покладено традиційний про-
цес маркетингових досліджень, який складається з наступних етапів: визна-
чення проблеми та цілей дослідження; розробка плану дослідження; реаліза-
ція плану дослідження; інтерпретація даних та підготовка їх для прийняття
маркетингових рішень. Об’єктом дослідження став ресторан «Містерія».

За результатами оцінки маркетингової активності ресторану «Містерія»
виявлено достатньо високий загальний її рівень (128 балів зі 160 можливих)
та за майже усіма показниками. За групою організаційних показників дослід-
жуваний заклад отримав 23 бали з 25; комплекс маркетингу: товарна політи-
ка – 24 з 30; цінова політика – 14 з 15; політика збуту не отримала макси-
мальної оцінки, а лише 12 балів; персонал та обслуговування 22 та 19 з 25 та
20 можливих, відповідно.

Отже, в ресторані «Містерія» спостерігається висока активність застосу-
вання маркетингових інструментів, тому подальшого розвитку підприємства,
посилення його конкурентних переваг доцільним є застосування інновацій-
них маркетингових інструментів. Аналізуючи сучасні інноваційні маркетин-
гові технології, виявлено, що більшість з них можна віднести до маркетинго-
вої політики емоцій, оскільки застосування будь-якого з цих видів
призводить до отримання нових відчуттів – позитивних вражень. До сучас-
них інструментів маркетингу, які доцільно використовувати в закладах ресто-
ранного господарства з метою формування позитивних вражень та емоцій
відносяться маркетинг подій, партизанський маркетинг, провокаційний мар-
кетинг та маркетинг вражень, мобільний маркетинг, Інтернет (цифровий)
маркетинг та латеральний.
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УДК 658.8.012.12

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ВОГНЕТРИВКОЇ ПРОДУКЦІЇ
УКРАЇНИ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЙОГО СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «МВКВ»)»

Пилипенко Вікторія Миколаївна
Студентка 5 курсу Інституту економіки і менеджменту

Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник: к.е.н., доцент Н.С. Косар

Ринок вогнетривкої продукції є стратегічно важливим сектором економі-
ки за рахунок значного впливу на розвиток таких суміжних галузей як мета-
лургія та будівництво. Проблема вичерпності ресурсів стимулює розробку
програм ефек¬тив¬ні¬шого їх використання при ство-ренні продукції. Це
стає передумовою пошуку неосвоєних ринкових ніш, розробки диферен-
ційованих товарів, впровадження новітніх технологій виробництва продук-
ції, що дозволить досягти ефективнішого функціонування виробників вог-
нетривкої продукції.

Актуалізація процесу консолідації та злиття виробників вогнетривкої про-
дукції призвела до формування на території України двох потужних холдин-
гів - SKM Group та GIR [1], що вклю¬чають у себе як сировинні родовища,
так і виробничі потужності, забезпечуючи повну самос¬тій¬ність та лідер-
ські позиції, і заодно все меншу приналежність до економіки України. У
зв’язку з цим постає потреба у пошуку шляхів та розробки програм розвитку
діяль-нос¬ті малих та середніх підприємств для утримання та покращення
своїх ринкових позицій.

ПАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів» («МВКВ») спеціалізуєть-
ся на виробни-цтві побу¬то¬вої вогнетривкої цегли типу ПБ-5 та ПБ–8 і
вогнетривких матеріалів. Особливою пере¬ва¬гою компанії є наявність
одного з небагатьох вітчизняних родовищ первин¬них каолінів. Проте, в
останні ро¬ки функціонування підприємства є збитковим. Розширення
сфери діяльності через надання транспортно-експедиційних послуг та пере-
продажу польово-шпатної сировини ПШМ-1, хоча і приз¬вело до позитив-
ної динаміки доходу підприємства, проте не забезпечило при¬бут¬ко¬вості.
Аналіз товарного асортименту ПАТ «МВКВ» на основі матриці BCG засвід-
чив його незбалансованість: лише цегла ПБ-5 та мертель є приваб¬ли¬вими
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для акцентуації діяльності. Підтвердженням вищеподаного стало визначення
опти¬маль¬ної інвестиційної структури товарного портфелю досліджувано-
го підприємства на основі коваріаційного аналізу доходу від реалізації про-
дукції, результати якого засвідчили, що лише одна його складова (цегла ПБ-
5) здатна вип¬равдати інвестиційну підтримку. 

В основу рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності ПАТ
«МВКВ» було покладено стратегію диверсифікації діяльності, що полягає у
технічному та тех¬но¬логічному переозброєнні досліджуваного підприєм-
ства, в результаті якого розглядається можливість налагодження ви¬пуску
двох нових видів продукції: промислової вогнетривкої цегли та клінкерної
цегли і плитки. Реалізація даної стратегії передбачає побудову автоматизова-
ної технологічної лінії, що дозволяє одночасний запуск виробництва декіль-
кох видів продукції лише при розширенні кіль¬кості устаткування, що задія-
не при етапі змішування та формування глиняних мас. Основою хімічного
складу нових видів продукції залишатиметься каолініт. У варіанті про¬мис-
лової вогнетривкої цегли рекомендовано у глиняну масу ввести більшу частку
алюмі¬нію та діоксиду кремнію, що дозволить суттєво підвищити вогнет-
ривкі властивості цегли та відповідно розширити межі її практичного засто-
сування, зокрема при будівництві про¬мис¬ло¬вих сталеварних печей. У
варіанті з виробництвом клінкерної цегли, на основі композиту полі¬міне-
ральної глиняної маси та каолініт-польовошпатної сировини вдасться досяг-
ти опти¬маль¬ної структури з необхідним рівнем міцності [2]. Також, при
варіюванні температурних ре¬жимів у процесі обпалення виробів існує мож-
ливість одержання широкої гами кольорів: від перлового до бурштинового
відтінку, що в кінцевому результаті може стати потенційною можливістю
в¬ходу у сектор декоративних та оздоблювальних матеріалів.

1. Ильин А. Кирпичный передел / А. Ильин // УКРУДПРОМ //
Аналитика [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://ukrrudprom.ua/analytics/Kirpichniy_peredel.html 2. Якімчук, Т. В.
Математичне моделювання складів мас для виробництва керамічної клінкер-
ної цегли на основі глин Київської області / Т. В.Якімчук, І. В. Огороднік, О.
М. Доній, Н. Д. Дмитренко // Будівельні та матеріали та вироби. – 2008. – №
1. – С. 23–27.
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УДК 338.48

ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО
ЦЕНТРУ В МІСТІ ВІННИЦЯ

Поспєєва Юлія Олександрівна
Студентка 4 курсу факультету аграрного менеджменту

Національний  університет біоресурсів 
і природокористування України  

Науковий керівник: Ю.М. Гальчинська

Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що туристичний ринок
України знаходиться на стадії становлення. І для того, щоб стати привабли-
вим туристичним об’єктом для споживачів, необхідно знайти відповіді на ряд
запитань: чи конкурентоздатний наш туристичний продукт у порівнянні з
товарами конкурентів; чи здатний задовольнити потреби потенційних спо-
живачів; як потрібно його вдосконалити  згідно з виявленими потребами?
Для цього необхідно провести маркетингове дослідження, що є запорукою
успішного функціонування туристичного продукту в нинішніх умовах.
Розвиток туристичної сфери сприяє не лише підвищенню конкурентоздат-
ності України на світовому ринку туристичних послуг, але й забезпечує
надходження додаткових коштів до бюджетів різних рівнів. Україна має вели-
чезний туристичний потенціал, проте це недостатньо впливає на залучення
інвестицій у розвиток туристичної сфери. Саме тому досить актуальним
постає питання дослідження інвестиційної привабливості регіонів України та
залучення інвестицій у туристичну сферу. 

Слід зазначити, що на сучасному етапі формування туризму в місті Вінниці
важливе значення набуває маркетинг туристичних послуг. Ринок туристич-
них продуктів, як і будь-яких інших, є взаємодією між суб’єктами ринку
задля задоволення потреб споживачів. Саме тому неабияку увагу слід приді-
ляти виявленню потреб споживачів у конкретний період часу задля пошуку
оптимального шляху максимізації їх задоволення. Зокрема необхідно постій-
но оновлювати туристичні маршрути та створювати нові. Окрім того, ство-
рення нового туристичного продукту сьогодні має на меті не лише отриман-
ня прибутку та досягнення певного соціального ефекту, а й покращення чи
принаймні нівелювання негативних впливів на довкілля.

Таким чином, можна зробити ряд важливих висновків щодо потенціалу
зростання ринку туризму в місті. Нові технології у всіх сферах діяльності
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забезпечать стрімкий ривок у розвитку ринку туризму у Вінниці. Недаремно
XXI століття оголошено століттям сфери обслуговування. Політична, соці-
альна і фінансова інтеграція буде сприяти розвитку і вдосконаленню торгівлі,
готельної і транспортної інфраструктури і інших ресурсів туристичного
ринку. Все це дозволяє стверджувати, що туризм має величезний потенціал
розвитку, а отже, проведення маркетингових досліджень є невід’ємною час-
тиною цього процесу.

Список використаних джерел:
1. Герасименко В.Г. Концепція сталого розвитку туризму: етапи станов-

лення і сучасний зміст / В.Г. Герасименко // Туристична освіта в Україні: про-
блеми і перспективи: зб. наук. праць. - К: Тонар, 2007. - С 17-23. 

2. Глєбова А.О. Розвиток туристичних підприємств і організацій в реалі-
ях сучасної економічної ситуації. Економіка. Управління. Інновації. - 2011. -
№2 (6).

3. Рутинський М.Й. Зелений туризм. / М.Й.Рутинський, Ю.В.Зінько. -
К.: Знання, 2008. - 271 с. 

4. Швец. Ю.Ю. Анализ основных подходов и тенденций устойчивого
развития сферы туризма. – Экономика и управление №5, 2011. – С.118-122.
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ПІДВИЩЕННЯ  КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  МЕРЕЖІ
ЗАКЛАДІВ ШВИДКОГО  ХАРЧУВАННЯ  «ДРОВА»

Радуга Людмила Іванівна
Аріф Хіна Надимівна

Студентки 4-го курсу факультету Маркетингу
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Науковий керівник: Окунєва О.В.

На фоні економічної та політичної дестабілізації  в Україні ресторан-бістро
«Дрова» стрімко втрачає свої позиції на ринку швидкого харчування у Києві.
Відтік клієнтів до конкурентів та зниження прибутків змушують підняти
питання про необхідність перегляду маркетингової діяльності ресторану.
Тому виявлення факторів для підвищення конкурентоспроможності рестора-
ну "Дрова" на ринку швидкого харчування стало головною метою досліджен-
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ня. У ході роботи були проведені кабінетні та польові дослідження з викорис-
танням наступних методів збирання, аналізу та обробки інформації: SWOT-
аналіз та карта стратегічних груп, он-лайн анкетування та  метод «таємного
покупця», аналіз доцільності прийнятих маркетингових рішень на основі роз-
рахунку рівня окупності зроблених інвестицій та рентабельності ресторану
«Дрова» до та після нововведень. 

Найсильнішими конкурентами мережі «Дрова» є Пузата Хата, піцерія
Челентано та  McDonald’s. За результатами проведеного он-лайн анкетуван-
ня можна зробити висновок, що слабкими сторонами мережі порівняно із
конкурентами є низький рівень маркетингових комунікацій (відсутність рек-
лами, власного сайту в Інтернеті, низька активність у соціальних мережах),
недостатньо високий рівень обслуговування та  недостатній рівень якості їжі.
До сильних сторін можна віднести лише вдале розташування існуючих закла-
дів та їх помітність для споживачів. Конкурентні перваги може забезпечити
ідеальна чистота у залі, на роздачі та на кухні; гарантування свіжості та якос-
ті їжі своїм відвідувачам; втримання цін на низькому рівні; висока швидкість
обслуговування (очікування в черзі не більше 5-и хвилин); просторі та світлі
площі залу з великою кількістю столів та стільців; обладнання вбиральнь та
місць для миття рук у всіх відділеннях мережі; наявність Wi-Fi у всіх відділен-
нях мережі; наявність  упаковок та одноразового посуду для того, щоб відві-
дувач міг взяти їжу із собою.

Таємні покупці до сильних сторін віднесли невисокі ціни на страви, швид-
ке обслуговування на касі та чітке виконання персоналом замовлень. До
недоліків було віднесено несвіжість їжі, недостатню чистоту столових прибо-
рів, неввічливість персоналу та зависокі ціни на хліб та спеції.

Проаналізувавши дані, отримані в ході польових досліджень, мережі ресто-
ранів «Дрова» рекомендовано: проведення спеціальних тренінгів та курсів по
підвищенню кваліфікації для персоналу; практикувати нематеріальне заохо-
чення персоналу; облаштувати лінію роздачі спеціальним підігрівом для під-
тримки необхідної температури страв; знизити ціну на хліб з 50 коп. за шма-
ток до 25 коп. за шматок; підвищити ціни на напої в середньому на 3 грн. за
чашку;  створити власний сайт в Інтернеті та підвищити активність сторінок
у соціальних мережах; використовувати зовнішню рекламу та ліфлетінг; ввес-
ти акцію «Щасливі години»: зниження цін на 20% з 15:00 до 18:00; замінити
дерев'яні стільці на м'які стільці та м'які дивани; підтримувати ідеальну чис-
тоту у залі та на роздачі; встановити на всіх столиках підставки із серветками,
сільничками та перечницями.

Для реалізації даних рекомендацій необхідні вкладення грошових коштів,
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а саме, 27 % від прибутку за місяць. Через пів року після реалізації нововве-
день очікується абсолютний приріст рентабельності мережі на 79,9 %. 

Отже, впровадження запропонованих у науковій роботі маркетингових
рекомендацій є доцільним та дозволить мережі закладів швидкого харчуван-
ня «Дрова» залучити більшу кількість клієнтів і, як наслідок, посилити власні
конкурентні позиції на ринку.

ДК 339.13:658.6

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕВАГ ПОТЕНЦІЙНИХ
КЛІЄНТІВ ФІТНЕС-ЦЕНТРУ

Райлян Ольга Вадимівна
Студентка 5-го курсу Інституту бізнесу, 

економіки та інформаційних технологій
Одеський національний політехнічний університет

Науковий керівник: О.І. Яшкіна

Ринок фітнес-послуг розвивається досить стихійно, однак вже може похва-
литися великою різноманітністю стилів і напрямків. Сьогоднішні центри
пропонують велику програму - від класичних напрямків до нових, ще нікому
не відомих.

Актуальність даного дослідження полягає у визначенні мотивації відвіду-
вання фітнес-центрів для сегментації споживачів послуг.

Мета дослідження - сегментування потенційних відвідувачів фітнес-цен-
тру для з'ясування їх ставлення до клубу і визначення переваг в заняттях для
позиціонування нової філії.

Відповідно до мети дослідження були визначені наступні завдання:
- проаналізувати діяльність фітнес-центру;
- розробити пошукові питання і гіпотези дослідження;
- розробити анкету для проведення опитування потенційних відвідувачів;
- проаналізувати результати опитування;
- розробити рекомендації за результатами аналізу.

Дослідження складалося з двох частин: в аналітичній частині за результата-
ми аналізу вторинної інформації сформульовані управлінська та маркетинго-
ва проблеми, розроблені компоненти дослідження, пошукові питання і гіпо-
тези. На підставі маркетингової проблеми, компонент і гіпотез дослідження
зроблено вибір методики дослідження; в практичній частині складена анкета
для проведення дослідження, проаналізовані відповіді на анкету і розроблені
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висновки і рекомендації за результатами анкетування.
В дослідженні з’ясувалося, що фітнес центри користуються попитом серед

споживачів міста Одеси. Найбільш важливі фактори, які впливають на вибір
споживачів при виборі фітнес центрів такі: велика кількість тренажерів, при-
йнятна ціна, місцерозташування, а також наявність таких додаткових послуг
як душ, сейф і складання програми.

Для залучення клієнтів слід керуватися сегментами ринку, які було виділе-
но в результаті дослідження - «економні» і «фанатики». Якщо для економних
відвідувачів найбільш важливим є ціна і місцерозташування, то для другої
групи - кількість і якість тренажерів.

Також важливо враховувати мотивацію споживачів послуг фітнес-центрів,
отриману за допомогою факторного аналізу - «здоров'я» і «краса». Для задо-
волення мотивів фактору «краса» необхідний акцент на красиву фігуру, ски-
дання зайвої ваги і усунення целюліту в результаті занять фітнесом. Для задо-
волення мотивів «здоров'я» необхідний акцент на силі і витривалості, які
набувають клієнти клубу в результаті занять.

Посилання:
1. Фитнес-центр «Глория» [Электронный ресурс]. – Режим доступу:

http://gloriya.od.ua/
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ УПОДОБАНЬ  ДЛЯ
ВДОСКОНАЛЕННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ

ПІДПРИЄМСТВА

Самай Ірина Олександрівна 
Студентка 5 курсу спеціальності маркетинг 

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 
Науковий керівник: Л.Д. Гармідер

Вагомим аспектом маркетингової політики будь-якого підприємства є
товарна  політика. Грамотно складений асортимент товарів та послуг дозво-
ляє притягнути платоспроможного покупця і досягти головної мети підпри-
ємницької діяльності – отримання максимально можливого прибутку.
Суттєва роль асортиментної політики в конкурентному суперництві. Метою
дослідження є визначення споживчих уподобань продукції ТОВ «ІТЕМ» для
розробки заходів щодо вдосконалення асортиментної політики підприєм-
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ства. Сегментування ринку проведено за критеріями купівельної поведінки:
частота, обсяги закупівель та сортовий склад закупівель. Виділено три сег-
менти покупців:1) крупні аграрії: закупка раз на квартал, крупні обсяги заку-
півель, широкі та середні обсяги закупівель за сортовим складом; 2) фермери:
закупка раз на півріччя, середні обсяги закупівель, вузькі та середні обсяги
закупівель за сортовим складом; 3) приватні особи: закупка раз на рік, дрібні
обсяги закупівель, вузькі та середні обсяги закупівель за сортовим складом.
До крупних аграріїв та фермерів у Кривому Розі можна віднести тільки 3 та 7
підприємств відповідно; основну частку ринку складають приватні особи.

До товарної лінійки ТОВ «Ітем» за останні три роки входять 32 сорти
саджанців. У 2010 році підприємство останній раз проводило оновлення асор-
тименту, закупівлю нових сортів. За аналізом продажів саджанців визначено,
що товарна група «ранні сорти» демонструє негативну динаміку, однак зали-
шається найбільшою групою у складі асортименту; товарна група «середні
сорти» за часткою у структурі продажів зростає; товарна група «винні сорти»
також має тенденцію росту. Нові сорти, не зважаючи на їх невелику кількість
(8 нових сортів з 32 асортиментних позицій), займають найбільшу частку у
обсягах продажів. Даний факт пояснюється тим, що популярність нових сор-
тів зростає щороку та ціна на саджанці вдвічі та навіть у 4-5 разів вища за ціни
на саджанці традиційних сортів. Найбільші обсяги продажів мають нові сорти
у товарних групах «винні» та «середні». Щодо традиційних сортів, то їх обся-
ги продажів щороку зменшуються, ціни утримуються на відносно стабільно-
му рівні, а обсяги продажів у натуральному вираженні падають з причин
падіння популярності даних сортів. За результатами дослідження покупців
головними мотивами покупки є якість та ціна саджанців, зростає важливість
чинника щодо можливості придбання нових та ексклюзивних сортів, широ-
кий вибір саджанців.

У результаті дослідження та розрахунків місткості сегментів було визначе-
но, що для ТОВ «Ітем» не є доцільним зосередження на якомусь окремому
цільовому сегменті з кількох причин:по-перше, менш численні сегменти
фермерів та аграріїв більш стабільні за закупівлями та лояльні до виробників
саджанців, цей сегмент необхідно продовжувати обслуговувати на високому
рівні для формування міцних стосунків;по-друге, сегмент приватних осіб у
особі кожного конкретного представника не складає значної цінності, однак
у сукупності робить даний сегмент найбільш привабливим, тому необхідним
є привертання якомога більшої кількості покупців даного сегменту для збіль-
шення обсягів продажу. За результатами маркетингового дослідження було
визначено сорти, які необхідно виключити з сучасного асортименту із метою
вивільнення площі для вирощування нових сортів. Враховуючі тенденції
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ринку щодо інтенсивного росту популярності нових сортів, вирішено ввести
у асортимент 9 нових сортів: Чайна Троянда, Богатяновський, Сфінкс
(ранні); Антоній Великий, Айвенго (середні); Піфос (винні); Фентезі,
Принцеса, Юпітер (Кіш-Мішні).

УДК 330.3

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ТА ЛОЯЛЬНОСТІ
СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Семірєкова Христина
Студентка 3 курсу факультету Маркетингу

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана
Науковий керівник: доктор ек. наук, професор Федорченко А.В.

Для Київської міської філії ПАТ «Укртелеком» проблема відтоку спожива-
чів є надзвичайно актуальною на даний момент: середній відтік споживачів
по послугах широкосмугового доступу до мережі Інтернет становить близько
5 тис. абонентів щороку. Отже, втрата поточних споживачів буде значущою
проблемою для підприємства і в майбутньому, що за відсутності відповідних
управлінських рішень, може призвести до суттєвих збитків. 

Ціль маркетингового дослідження: виміряти та представити в кількісному
виразі рівень задоволеності та лояльності кінцевих споживачів послуг ПАТ
«Укртелеком» у Києві, а також виявити області задоволеності та незадоволе-
ності кінцевих споживачів компанією в цілому, її окремими видами послуг,
рівнем обслуговування та розміром абонентної плати.

Відповідно до цілі маркетингового дослідження можна сформулювати
наступні його завдання:

• виявити чинники та характеристики послуг, які є найбільш важливими
для споживачів і впливають на рівень їх задоволеності компанією в
цілому та окремими аспектами її діяльності, зокрема: якість послуг,
рівень обслуговування, щомісячна абонентна плата, знижки та акційні
пропозиції, наявність додаткових послуг;

• виміряти рівень задоволеності споживачів компанією в цілому,
окремими видами послуг, рівнем обслуговування та абонентною
платою;

• виміряти рівень лояльності споживачів;
• розрахувати індекси лояльності споживачів;
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• виявити наміри споживачів порадити своїм знайомим, колегам та
друзям послуги від компанії «Укртелеком»;

• надати рекомендацій щодо підвищення рівня лояльності та
задоволеності споживачів компанії «Укртелеком».

Методологія дослідження
Метод збору інформації: традиційне телефонне опитування з використан-

ням структурованого опитувального листа.
Дата  проведення опитування: з 20 січня по 2 лютого 2016 року.
Географія проведення опитування: м. Київ.
Вибірка: проста імовірнісна (випадкова вибірка), репрезентативна для всіх

поточних споживачів Київської міської філії ПАТ «Укртелеком», які досягли
18 років і старше.

Об’єм вибірки: 90 інтерв’ю.
Результати дослідження
Провівши маркетингове дослідження можна сказати, що респонденти оці-

нили рівень задоволеності діяльністю компанії «Укртелеком» в цілому на 3,7
бала  серед 5 максимально можливих. При чому, найчастіше респонденти ста-
вили оцінки 3 та 4 бали. Лише 46,6%, тобто трохи менше половини всіх опи-
таних, виявилися задоволеними компанією і поставили найвищі оцінки 4 та
5 балів. 

Для користувачів фіксованого зв’язку, Інтернету та інтерактивного телеба-
чення найбільш значущою виявилася характеристика щомісячної абонентної
плати, для абонентів мобільного зв’язку – якість послуги. 

Показник NPS  є найбільшим у послуги мобільного зв’язку (NPS = 25%)
та телебачення (NPS = 5%). Отже, найбільш лояльними є споживачі мобіль-
ного зв’язку. В той час, як найменш лояльними виявилися споживачі
Інтернету (NPS = -26%). Абонентів фіксованого зв’язку та Інтернету можна
назвати нестійкими споживачами, які скоріше за все, перейдуть на інших
провайдерів в пошуках більшого рівня якості послуги та обслуговування.
Найбільший відсоток промоутерів від загальної кількості були виявлені по
послузі інтерактивного телебачення (30%), а найбільший відсоток критиків
по послузі доступу до мережі Інтернет (42%). Серед респондентів, що корис-
туються послугою мобільного зв’язку, не виявилося критиків. Від’ємні зна-
чення NPS свідчать, що поміж споживачів  фіксованого зв’язку та Інтернету
значно переважають критики, а це є дуже небезпечним для компанії.

Можна зробити висновки, що з-поміж всіх  опитаних респондентів високо
оцінюють діяльність компанії лише споживачі мобільного зв’язку. 

В зоні особливої уваги ПАТ «Укртелеком» повинні перебувати такі харак-
теристики як щомісячна абонентна плата, якість послуг, система знижок та



Українська Асоціація Маркетингу

40 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: umaukr@mail.ru, marketingconf@kneu.edu.ua; http://www.uam.in.ua

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

акційних пропозицій. Ці параметри мають суттєве значення для споживачів,
але компанія на даний момент їх не задовольняє. Виявлено загалом, що
якість обслуговування не задовольняє більшість споживачів, хоча цей пара-
метр є менш суттєвим ніж розмір абонентної плати та якість послуги. 

У результаті проведеного маркетингового дослідження можемо рекомен-
дувати ПАТ «Укртелеком» вжити наступні дії для підвищення рівня задоволе-
ності та лояльності споживачів:

1. Розширити поточні програми лояльності.
Для компанії економічно вигідніше та доцільніше відмовитися від знижок

і запровадити накопичувальні програми лояльності, в яких з’являється пси-
хологічний елемент впливу на поведінку споживача.

2. Покращити рівень обслуговування.
Як показало дослідження, споживачі скаржаться на повільність виконан-

ня робіт майстрами, постійне недотримання строків виконання робіт та три-
вале очікування зворотного зв’язку від компанії. Тому компанії слід звернути
увагу на ці недоліки. 

Використані джерела:
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УДК 658.8.012.12:659

ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ ВИРОБНИКІВ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ НА МОЛОДЬ

В УКРАЇНІ

Старосілець Наталія Михайлівна
Студентка 4 курсу Інституту економіки і менеджменту

Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий керівник:  Н.Є. Кузьо

Спроби аналізу вживання алкогольних напоїв українською молоддю поля-
гають у  вивченні впливу різних факторів, зокрема маркетингових комуніка-
цій виробників алкоголю. З метою дослідження такого впливу на споживан-
ня алкоголю серед молоді було опитано 105 респондентів. Вибірка була
цільовою, до неї потрапили молоді люди віком 18-25 років, які проживають у
Львівській області.

Результати опитування показали, що 10,7% респондентів позитивно
сприймають рекламу алкогольних напоїв, 84,5% погоджуються з тим, що таку
рекламу потрібно обмежувати. Серед засобів просування алкоголю пошире-
не спонукання споживачів до імпульсивної купівлі за рахунок цінових зни-
жок, призів, стимулювання збуту на місцях продажу, спільного просування та
обов’язкового обладнання. 23,2% опитаних брали участь в рекламних акціях
від виробників алкоголю, в яких кожен 13 респондент вигравав приз.
Найкращими призами споживачі вважають сувенірну продукцію та додатко-
ві одиниці алкогольної продукції, що свідчить про їх прагнення отримувати
призи на місцях продажу та мінімізувати ризики програшу при розіграші цін-
них призів (автомобіля, квартири) чи отриманні грошових бонусів при над-
силанні промо-коду.  Заходи стимулювання збуту виробників алкоголю одна-
ково впливають як на жінок, так і на чоловіків. 

Вплив зовнішніх факторів, які визначають вибір торгової марки алкоголю
не залежить від статі споживача. Молодь звертає увагу на імідж торгової
марки (27,8%) міцних напоїв при їх виборі. Створення позитивного іміджу
алкогольного бренду відбувається за рахунок спонсорства у соціальній сфері,
сферах спорту, культури і захисту довкілля. Проте лише 20,4% вважають
доцільним спонсорство спортивних заходів виробниками алкогольних напо-
їв. Найбільший вплив на вибір алкоголю має оточення, в якому перебуває
людина, більшість (43%) враховує поради і досвід друзів при споживанні
напоїв відповідної торгової марки. Найчастіше алкоголь купують у супермар-
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кетах, що дозволяє виробникам активно застосовувати рекламні заходи,
заходи стимулювання збуту, мерчандайзинг та POS– матеріали з метою збіль-
шення обсягів збуту свого товару, на продаж та просування якого існують
законодавчі обмеження. Більшість опитаних (56,2%) володіє інформацією
про обмеження законодавством споживання алкогольної продукції. 

З метою зменшення впливу маркетингових комунікацій на споживання
алкоголю молоддю необхідно: здійснювати контроль за трансляцією реклами
алкоголю на телебаченні та зменшити частоту рекламних звернень в мережі
Інтернет; проводити регулярні тренінги з дітьми в школах, які інформувати-
муть підлітків про відповідальність та можливі наслідки від споживання
алкогольної продукції; зосередити контроль державних органів влади за
діяльністю торгових посередників, які продають алкоголь, адже сама по собі
реклама не буде ефективною, якщо підліток не зможе купити бажаного
напою; створити систему всебічної підтримки здоров'я та пропагувати здоро-
вий спосіб життя, залучаючи до  співпраці як молодь, так і батьків, вчителів;
проводити активне інформування населення про зміни в законодавстві, що
регламентує діяльність виробників алкоголю.

Виробники алкоголю можуть покращувати свій імідж, турбуючись про
розвиток суспільства. Вони можуть проводити соціальні заходи та розробля-
ти соціальну рекламу, які будуть попереджати про відповідальне споживання
алкоголю, наголошувати на дотриманні закону. 

УДК 339.138

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ІГРИСТИХ ВИН

Христич Альона Василівна
Студентка 5 курсу факультету Менеджменту, маркетингу і логістики

Одеська національна академія харчових технологій
Науковий керівник: Брайко М.Г.

Позиціонування – комплекс заходів, завдяки яким в свідомості цільових
покупців цей товар щодо конкуруючих товарів посідає власне, відмінне від
інших і вигідне для підприємства місце стосовно до аналогічних товарів.

Стратегія диференціації – один з різновидів конкурентної стратегії під-
приємства, суть якої зводиться до створення підприємством такого ринково-
го різноманітності пропозиції, яке б відрізнялося від пропозиції конкурентів.
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Сутність же позиціонування полягає у формуванні позитивного відмінного
образу товару, сприйманого споживачами в порівнянні з конкурентними
товарами. Таким чином, диференціація і позиціонування – взаємопов'язані
стратегії, засновані на визначенні позитивних відмінностей ринкової діяль-
ності підприємства в порівнянні з конкурентами.

Для дослідження позиціонування та диференціації ігристих вин на терито-
рії України було проаналізовано дев’ять підприємств-виробників. Це КЗШВ,
Artemovsk Winery, ХЗШВ, Одесавинпром, Золота Балка, НВП «Нива»,
Sevastopol Winery, ОЗШВ, SHABO. На основі одержаної інформації проведе-
но аналіз диференціації продукції за мотивами і встановлено, що найбільш
задіяними в позиціонуванні є мотиви традиціоналізму, авторитету бренду,
безпеки, мотив інновацій, радості, власної значимості клієнта, комфорту та
любові. Проте, не задіяними залишається велика кількість мотивів, які
можна використати для позиціонування нових товарів, цим самим відмітити
себе на фоні існуючих компаній-конкурентів.

В ході дескриптивного аналізу встановлено, що найбільш часто повторю-
вані дескриптори серед досліджуваних підприємств – смак, сорт винограду,
колір, тони та відтінки аромату. На основі дескрипторів була сформована
маска групового позиціонування:

«Українські виробники ігристих вин готові порадувати своїх споживачів про-
дукцією з європейських, якісних сортів винограду, що вирощені на теруарах влас-
ної місцевості. Завдяки цьому ігристе вино створюється з витонченим, благо-
родним (фруктовим, квітковим) смаком, що здатне полонити самого
вибагливого споживача. Вся гамма відтінків ароматів стає доступною для Вас
при урочистому відкритті пляшки. Ми завжди готові вдовольняти наших спо-
живачів високоякісним напоєм, що вже багато років є призером всеукраїнських
та світових конкурсів та признане найкращим ігристим вином ____  року. 

Наше ігристе вино створено з любов’ю та щирістю аби стати обов’язковим
атрибутом Вашого святкового столу, створити романтичну атмосферу, спов-
нити Вас свіжістю, новим натхненням. Вино гармонійно поєднується з рибними,
м’ясними стравами, слугує в якості аперитиву та заслуговує бути незмінним
супутником вашого столу при частій зміні страв.

Сировина: ____, Вміст цукру: ____, Спирт: ____, Об’єм: ___»
Явними лідерами в позиціонуванні власної продукції виступають КЗШВ

та ХЗШВ. Вони є лідерами на ринку вже багато років поспіль. ПрАТ ОЗШВ
помітно відстає від підприємств-лідерів. Стратегія позиціонування даного
підприємства дуже схожа зі стратегією «Одесавинпром», що випускають
ігристі вина під ТМ «Французький бульвар». Обидва виробники позиціону-
ють свій напій, як святковий, що не є відмінною рисою, а також пов’язують
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історію виробництва напою з історією легендарного Французького бульвару,
що є своєрідною візитною карткою Одеси.

Була розроблена бренд-концепція для нового виду ігристого вина для
молоді під робочою назвою «LIPS». Цільовою  аудиторією є молодь віком 21-
24 роки, що бажають бути успішними та близькими до світових легенд.
Основна ідея концепції  – уподібнення знаменитим особам, які досягли успі-
ху в професійній сфері, легендарним особистостям, які любили шампанське
і не раз визнавалися в любові до цього напою: М.Монро,У.Черчіль,
К.Шанель, Б.Бордо, Ф.С.Фіцджеральд. Візуальним образом стали вуста (lips)
цих знаменитостей та їх характерні атрибути. 

УДК 339.13:658.6:658.8

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
НЕДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ

Шенгелія Яна Юріївна
Студентка 4 курсу факультету Маркетинг

Одеський національний політехнічний університет
Науковий керівник І.О. Златова

Маркетологи та рекламісти, що створюють гендерно дискримінаційну
рекламу часто не замислюються над наслідками або обгрунтовують це тим,
що секс продає. У зв'язку з існуванням цілого ряду проблем репрезентації
жіночих та чоловічих образів в рекламі дана тема є дуже актуальною для
вивчення.

У результаті дослідження було виділено економічні галузі, де найчастіше
порушують гендерні стандарти на: 

- Ринку туристичних послуг та на ринку косметики та парфюмерії;
- Ринку автомобілів та комплектуючих та на ринку нерухомості та

будівельних матеріалів;
- Ринку FMCG та  на ринку одягу та аксесуарів.
Тому вирішено проаналізувати вплив сексистської реклами саме на ринку

нових автомобілів на прикладі регіонального дилера автомобілів Сітроєн -
АІС АВТО-ЮГ. 

Метою дослідження було визначити ефективність реклами, що втілюється
у зворотному звязку з потенційним клієнтом, а не лише відношенн до неї, як
у випадку з опитуваннями, фокус-групами. Тому обрано найменш витратний
вид реклами - контекстно-медійну рекламу, а саме Google AdWords, де мож-
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Чоловік образ в рекламі - це набір рис,

пов'язаний з соціально обмежуємося стилем

поведінки, компетенцією, авторитетністю,

активністю, ефективністю й т. д.

Типово жіночий образ в рекламі, навпаки, включає ряд рис,

пов'язаних з пасивністю, зайвою емоційністю, з меншим

когнітивним рівнем, домаганнями і так далі.

Чоловіки представлені в діловому,

формальному і неформальному вигляді, але

будь-який вигляд пропонується йому як

щось абсолютно серйозне, глибоко

особистісне.

Жінки представляються з зацікавленим ставленням до тієї

одязі, яку вони носять, і до тих жестам, які їй відповідають.

Але характер, створюваний рекламним костюмом, дає

можливість менш серйозно розглядати її в соціальних

ситуаціях. А передавати свою індивідуальність лише через

зовнішній вигляд вважається несерйозним.

Чоловіки частіше зображуються як міркують

і оцінюють товар, які розуміють об'єктивні

причини його покупки, що займають

автономні ролі, орієнтовані на практичне

використання придбаних товарів.

Жінки зазвичай зображуються не як обговорюють і оцінюють

гідності товару, що купується, а як рухомі суб'єктивними

причинами в його придбанні (емоціями і бажаннями), як

займають додаткові і залежні ролі (дружина, коханка,

подруга), пов'язані соціально престижним, символічним

значенням і використанням купованих товарів.

Чоловіки зображені сидячими майже в 2 рази

рідше, а коштують в 2 рази частіше, ніж

жінки.

Жінки в 50 відсотків випадків зображені сидячими, стоять в

37,8 відсотків.

Хлопчики показуються активними,

енергійними, більш винахідливими, повними

ідей, кмітливими, сміливими і хитрими.

Дівчата показують рідше, ніж хлопчиків. Вони головним

чином зображуються гарненькими і пасивними.

Чоловіки частіше репрезентують

інструментальні види діяльності, бізнес і

спорт.

Жінки символічно воліють шлюб, материнство, будинок і

пов'язані з ним домашні обов'язки: медицину, кулінарію,

проблеми з дітьми.

При зображенні чоловіків частіше показують

одну особу, голову або тіло по груди.

Фігура жінок зображується переважно цілком. Голі /

напівголі жінки зображуються крупно. Якщо жінка одягнена,

то розмір її фотографії менше, ніж розмір фотографії

чоловіки.

На чоловічих фотографіях зображуються

переважно люди середнього віку.

На жіночих фотографіях зазвичай зображуються молоді

жінки.

Жінки частіше зображені з відкритим ротом, що надає особі

менш серйозне обличчя і несе в собі сексуальний підтекст.

Вираз обличчя у чоловіків нейтральне або

серйозне.

Вираз обличчя у жінок більш доброзичливе, на обличчі

посмішка.

У 85 відсотках реклами питання задають жіночі персонажі.

Таблиця 2.1 
Образ чоловіка і образ жінки

Джерело: [1, с.69]
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ливості сучасних трекінг-систем дозволяють відстежувати конверсію кожно-
го баннеру.

Всього на основі типових гендерних стереотипів в рекламі було розробле-
но 3 види банерів зі слоганами:

1. “Хочеш француженку!? Бери, вона твоя!”
2. “Ззаду вона ще краща!”
3. “Навіть жінка упорається з керуванням”
4. Для ілюстрації стереотипного зображення гендерних ролей наведена

таблиця, що демонструє приклади втілення стереотипів в зображенні
чоловічих і жіночих образів в рекламі.

Висновки: жінка в рекламі не вільна. Вона живе в рамках програми, сте-
реотипу, який рекламодавець використовує для збільшення ефективності
реклами. У рекламі жінка має одну єдину роль з усіма її проявами - постійно
бути підлеглою чоловічому світу, працювати на його, догоджати йому всіма
можливими формами (в тому числі і сексуальними). Таким чином, жіноче
тіло поступово набуває статусу універсального інструменту, пробудження
бажання придбати товар, за завісою краси продаючи своє тіло як той же
товар. Жінка виставляє себе в рекламній «вітрині», змушує милуватися собою
і купувати, нехай навіть дешево.

УДК 339.13:658.6:658.8

СПРИЙНЯТТЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ СПОЖИВАЧЕМ

Шеянова Юліана Дмитрівна
Студентка 5 курсу факультету Економіки і права

Харківський національний університет ім. С. Кузнеця
Науковий керівник: к.соц.н.,доц. Бєлікова Ю.В.

Життя сучасної людини немислиме без рекламного фону, який є все більш
очевидним, більш активним і діючим. Реклама проникла і проникає в усі
сфери суспільства, активно впливає на його соціальні інститути і значно
впливає на соціальну поведінку людей. Рекламне звернення покликане ство-
рювати задані образи, переконувати споживача в необхідності купівлі того чи
іншого продукту, формувати у нього бажання купити рекламований продукт,
підштовхувати споживача до здійснення купівлі. Вплив відбувається за раху-
нок не тільки кольору, візуальних і звукових символів, які є у рекламі, але і
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семантичного: багато залежить від ідентифікації споживача з рекламним
образом. Ефективний вплив реклами неможливий без точного розуміння
того, на яку саме аудиторію будуть розраховані ті чи інші рекламні повідом-
лення. Реклама, написана «взагалі», без урахування специфіки споживачів, їх
бажань, цінностей, уподобань і можливостей – не буде ефективною. У зв'яз-
ку з цим актуальним є вивчення сприйняття гендерних образів у рекламі.

В Україні існує проблема неякісної реклами. Реклама не враховує вплив
жіночих та чоловічих образів на сприйняття людини. Однією з проблем
сучасної вітчизняної реклами є проблема сексизму.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що необхідно більш ретель-
но і тонко підходити до питання застосування чоловічого та жіночого образів
в рекламі. Застосування того чи іншого образу не завжди може бути дореч-
ним. Сексистські реклами негативно сприймаються аудиторією : як чолові-
ками, так і жінками.

Сексизм у рекламі негативно впливає на прибуток- споживачі не купують
такі товари. Також сексизм негативно впливає на суспільство, нав’язує ті чі
інші ролі, а також формує наше уявлення про сучасний світ.

Виробники товарів і послуг, творці різних форм їх просування, організато-
ри торгівлі зацікавлені в тому, щоб кожна людина, незалежно від своєї ген-
дерної приналежності, віку, соціального положення, стала активним спожи-
вачем. Роль споживача пов'язана з вмілим і обгрунтованим вибором тих
конкретних продуктів, які дійсно можуть задовольнити їхні індивідуальні
потреби. На сьогодні розповсюдженим є статус споживача, коли через купів-
лю певних продуктів індивід позиціонує себе як представника певної соці-
альної групи.

УДК 303.425

РОЗШИРЕННЯ СЕГМЕНТУ ПОСТІЙНИХ КЛІЄНТІВ 
АНТІКАФЕ «УРОВЕНЬ»

Шконда Володимир Валерійович, Кутепова Анна Борисівна
Студенти 4 курсу економічного факультету 

Харківський  національний університет імені В.Н. Каразіна
Наукові керівники: Меленцова О.В., Дідорчук І.Л.

Поступове зростання ринку розважальних послуг м. Харкова, поява нових
технологій проведення дозвілля призводять до посилення конкуренції, та, як
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наслідок — інтеграції послуг дозвілля та деяких інших напрямків діяльності,
що стало передумовами створення нових типів закладів, якими, зокрема, є
антікафе. 

Мета роботи полягає в визначенні засобів поглиблення відносин з клієн-
тами і розширення сегменту постійних відвідувачів антікафе «Уровень» (м.
Харків) на основі вивчення зовнішнього середовища, вподобань клієнтів,
аналізу сильних та слабких сторін діяльності організації. Завданнями, що
обумовлені метою, стали:

1) визначити загрози та можливості зовнішнього середовища,
2) виявити сильні та слабкі сторони організації, конкурентні переваги,
3) визначити вподобання клієнтів в сучасних умовах,
4) надати рекомендації щодо удосконалення стратегії розвитку організації,
5) сформулювати пропозиції щодо коректування товарної, уточнення

цінової та удосконалення комунікаційної політики.
Мета і завдання обумовили використання відповідних методів досліджен-

ня:
• SWOT-аналіз — для аналізу змін маркетингового середовища як основи

корегування стратегії;
• опитування — для вивчення ставлення до організації і послуги реальних

і потенційних клієнтів; 
• спостереження — для компаративного аналізу діяльності конкурентів і

визначення конкурентних переваг.
Проведене дослідження свідчить, що для зміцнення конкурентних переваг

в довгостроковому періоді антікафе «Уровень» доцільно:
- зробити акцент на підтримання і розвиток відносин з клієнтами —

знайомити з новими видами творчості, іграми, пропонуючи
випробувати себе в них; проводити тематичні дні та турніри з настільних
ігор,

- розробити дорожню карту отримання статусу «постійного клієнта»,
- запропонувати акції для постійних клієнтів.
Суттєве значення для інтенсивного досягнення точки беззбитковості має

суттєве поліпшення комунікаційної політики за рахунок створення сайту,
складання історії антікафе, формування «історії» радісних або курйозних
випадків з клієнтами, пов'язаних з антікафе. 

Розширення сегменту постійних клієнтів антікафе, переведення роботи в
формат розвитку відносин з клієнтами надасть можливість для сталого роз-
витку організації у довгостроковій перспективі.
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Для по шу ку вачів:
w На бут тя (підтвер д жен ня) прак тич них на ви чок та вмінь у сфері мар -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВАГИ 
ВІД УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІСПИТІВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кваліфікаційний комітет УАМ
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