
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет» 

імені Вадима Гетьмана

Громадська організація   
МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ

Збірник матеріалів 
Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської 

конференції «Молодь опановує маркетинг» 
ім. Ігоря Ткаченка

25-26 травня 2018 року

КИЇВ 2018



Українська Асоціація Маркетингу

2 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/

УДК 339.138 – Маркетинг

Молодь опановує маркетинг: Зб.мат. Всеукр. міжвуз.наук.студ.конф.  25 – 26 
травня 2018 р.-К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2018.- 54 c.

До збірника увійшли матеріали доповідей студентів, учасників Всеукраїнської 
міжвузівської наукової студентської конференції, переможців та лауреатів Все-
українського конкурсу наукових студентських робіт «Молодь опановує марке-
тинг» імені Ігоря Ткаченка. Доповіді присвячені питанням застосування мар-
кетингового інструментарію на підприємствах України.

Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. 
Протокол № 9 від 23 квітня 2015 р. 

Редакційна колегія: Шафалюк О.К., декан факультету Маркетингу ДВНЗ КНЕУ 
ім. Вадима Гетьмана,  Лилик І.В., доцент кафедри Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. 
Вадима Гетьмана, Дима О.О., заступник декана факультету Маркетингу ДВНЗ 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Адреса редакційної колегії: 03067, Україна, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, факуль-
тет Маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.



Українська Асоціація Маркетингу

303067, 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/

ПРОГРАМА ТРИНАДЦЯТОЇ НАУКОВОЇ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ

ІМ. ІГОРЯ ТКАЧЕНКО
25-26 травня 2018 року

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

ауд.334 

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

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
11.20-11.35 – Вікторія Авраменко, магістр економічного факультету Хар-
ківський державний університет харчування та торгівлі. Оцінка рівня 
обслуговування у підприємстві ресторанного господарств методом Mystery 
Shopping
11.35-11.50 – Діана Баранюк, Діана Корабліна, Артур Ротар, Даніїл Бастра-
ков, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Мар-
кетингове дослідження «Креативний  потенціал міста Чернівці»
11.50-12.05 – Гринько Д., Мороз О., Андрієнко М. ДВНЗ «Херсонський 
державний аграрний університет». Маркетингове дослідження ринку соло-
дощів міста Херсон
12.05-12.20 – Ганна Дубович,  Одеський національний політехнічний уні-
верситет,  Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій. Кафе-
дра маркетингу. «Маркетингове дослідження перспектив роботи безпілотно-
го транспорту в Україні»
12.20-12.35 – Ірина Іваненко, Ізмаїльський державний гуманітарний уні-
верситет. Маркетингове обґрунтування заходів щодо інноваційного розвитку 
міста Ізмаїл.
12.35-12.50 – Микола Калітон, Університет імені Альфреда Нобеля, кафе-
дра міжнародного маркетингу. Розробка заходів з формування позитивного 
іміджу фірми на основі маркетингового дослідження.
12.50-13.00 – Ангеліна Любарська, Поліна Посудіна, Київський націо-
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нальний економічний університет ім. Вадима Гетьмана.  Місце маркетоло-
га КНЕУ на ринку праці України

13.00 -14.00 Обід

14.00-14.15 – Лілія Мастеляк, Національний університет «Львівська 
політехніка». Виявлення  проблем та оцінювання  перспектив розвитку   
видавничо-поліграфічного ринку України на основі результатів маркетинго-
вих досліджень. 
14.15-14.30 – Тетяна Мельник, Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича. Креативні тенденції відеореклами у соціальних ме-
режах» (на прикладі торговельних мереж м. Чернівці)
14.30-14.45 – Ольга Мельникова, ДВНЗ «Київський національний універ-
ситет ім. В. Гетьмана». Нейромаркетинг як основа розробки маркетингової 
політики комунікацій підприємства
14.45-15.00 – Роман Одіноков, Одеський національний політехнічний уні-
верситет. Маркетинговое исследование отношения потребителей к техноло-
гиям VR/AR – виртуальной/дополненной реальности.
15.00-15.15 - Тетяна Пасічник, Вінницький торговельно-економічний ін-
ститут КНТЕУ. Маркетингові технології управління підприємством в конку-
рентному середовищі.
15.15-15.30 – Юлія Прибиткова, Університет імені Альфреда Нобеля. Удо-
сконалення системи інтегрованих маркетингових комунікацій на основі циф-
рових технологій.
15.30-15.45 – Валентина Урда, Ліна Тупиця,  Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича. Дослідження сфери дозвілля студент-
ської молоді м. Чернівці
15.45-16.00 - Надія Хасіна,  Університет імені Альфреда Нобеля. Дослі-
дження споживчих уподобань щодо вибору аптечного закладу
16.00-16.15 – Анастасія Чипак,  Національний університет «Львівська по-
літехніка». Визначення напрямів підвищення ефективності маркетингової ді-
яльності ТЗОВ «ДІОЛІНІ»
16.15-16.30 – Анастасія Ярошенко,  Харківський державний університет 
харчування та торгівлі. Обґрунтування елементів дизайну упаковки іннова-
ційного продукту.
16.30-16.45 – Крістіна Савченко, Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 
Удосконалення товарного асортименту компанії «ERGO PLACЕ»

26 травня
10.00-14.00 – Наукові дискусії 
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УДК 64.011.2:640.432

ОЦІНКА РІВНЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
У ПІДПРИЄМСТВІ РЕСТОРАННОГО ГОСПО-

ДАРСТВ МЕТОДОМ MYSTERY SHOPPING

Авраменко Вікторія 
Магістр економічного факультету

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

Сучасний ринок закладів ресторанних послуг характеризується посиленою 
конкуренцією між підприємствами різних типів і видів. Щоб витримати цю кон-
курентну боротьбу і забезпечити подальший розвиток, перед підприємствами стає 
задача – не допустити відтоку клієнтів до інших закладів. Оскільки прийняття рі-
шення клієнтом про вибір того чи іншого виду закладу базується на його особис-
тому баченні поняття «якість обслуговування», необхідно виявити сукупність ви-
мог, які клієнт пред’являє до закладів ресторанних послуг. Зробити це можна тіль-
ки за допомогою маркетингових досліджень, що підтверджує актуальність обра-
ної теми.

Для оцінки рівня обслуговування в закладі ресторанного бізнесу «Les Courbas 
Pub» нами було застосовано метод Mystery Shopping. В процесі планування дослі-
дження було розроблено алгоритм його проведення, а також  розроблено крите-
рії оцінювання.

Для проведення дослідження на першому етапі  було розроблено перелік пи-
тань анкети таємного покупця, відібрано 22 таємних покупця та проведено їх ін-
структаж і навчання, щодо кожного етапу дослідження, а також ознайомлено із 
стандартами обслуговування та системою оцінювання. Проведено збір інформа-
ції та її оцінка таємними покупцями. Для зручності та підвищення швидкості ана-
лізу отриманих даних, було використано додаток Googlе Forms.

Таким чином, у межах оцінки рівня обслуговування в «Les Courbas Pub» мето-
дом Mystery Shopping було отримано наступні основні висновки:
– персонал в даному закладі є досить ввічливим та доброзичливим, що викли-

кає значний рівень довіри у відвідувачів, оскільки середній бал виявився 8,6 за 
10-ти бальною системою оцінювання;

– персонал добре знає меню і може досить компетентно відповісти на питання 
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відвідувачів, оскільки середній бал виявився 8,5;
– обслуговують у закладі досить повільно, оскільки оцінка швидкості обслугову-

вання виявилася нижче середньої (4,4 бали), що є основною проблемою якості 
обслуговування;

– персонал уміє правильно задавати питання і слухати з метою з’ясування явних 
і прихованих потреб, оскільки отримано середню оцінку 8,5 балів;

– оцінка комфорту в торговій залі закладу вище середнього, та все ж слід зверну-
ти увагу на створення більш комфортної для відвідувачів температури в залі, 
що отримала найменші бали;

– офіціанти не достатньо використовують можливості збільшення продажів, 
оскільки  мало звертають увагу клієнтів на новинки меню, а також не достат-
ньо пропонують додаткові страви та напої;

– страви, напої та десерти у пабі отримали досить високі оцінки, середнє значен-
ня яких перевищує 4,5 балів за 5-ти бальною системою.
Отже, проведена  оцінка рівня обслуговування в закладі ресторанного гос-

подарства «Les Courbas Pub» за допомогою методу Mystery Shopping дозволила 
швидко знайти слабкі місця, на які слід звернути увагу керівництву закладу та які 
потребують удосконалення для підвищення лояльності споживачів.

УДК 332.1:339.138

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ «КРЕАТИВНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ МІСТА ЧЕРНІВЦІВ»

Баранюк Діана, Корабліна Діана, Ротар Артур 
Студенти 3-го курсу ЧНУ імені Юрія Федьковича

Бастраков Данііл 
Студент 3 курсу Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу

Науковий керівник завідувач кафедри маркетингу, інновації та регіонального 
розвитку  ЧНУ імені Юрія Федьковича д.е.н., професор І.М.Буднікевич 

Кількісна та якісна інформація про споживача, його потреби, переваги, типи 
поведінки, профіль цільової аудиторії, які отримані в результаті маркетингових 
досліджень є базою для формування цільових міських програм. Така інформація 
може допомогти у визначенні характеристики муніципальних продуктів, програм 
та послуг, вирішити, які стимули та антистимули будуть найбільш переконливі, 
зробити вибір з декількох варіантів каналів розподілу послуг (режим роботи мага-
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зинів та розважальних закладів у місті), а також буде мати ключове значення при 
розробці комунікаційних програм, виборі носіїв інформації та медіа-каналів, роз-
робці стратегії міського розвитку. Маркетинг сьогодні пропонує міському управ-
лінню, як і усім іншим галузям, дієві інструменти вивчення потреб споживачів [1].

Кафедрою маркетингу, інновації та регіонального розвитку Чернівецького на-
ціонального університету було ініційовано та проведено серію маркетингових до-
сліджень «Креативний потенціал жителів міста Чернівців» (проведено у липні 
2011 р., 2014 р. та 2017 р.). 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. британський дослідник Чарльз Лендрі сформував 
концепцію «креативного міста» (The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators), 
а у 2011 році представив концепції екологічного урбанізму як нового етапу в роз-
витку міст, який характеризує місто, де хочеться жити та працювати, де комфорт-
не та безпечне міське середовище, де творчі та культурні ресурси формують кон-
курентноздатну міську економіку, де панує сприятливий соціальний клімат, де 
сприятлива екологічна обстановка. Сучасні розвинені міста вже давно перетвори-
ли креативні індустрії в один із драйверів своєї привабливості.

В якості критеріїв поселенської привабливості міст сьогодні розглядаються 
чинники, які пов’язані з креативною економікою та креативним соціальним се-
редовищем: наявність активного креативного класу міста сформованого освіче-
ним населенням, атмосфера міста, креативний потенціал міста, культурні особли-
вості та культурна різноманітність, розвиток  сучасного мистецтва, дизайну, моди, 
музики, реклами тощо, екологічні, етичні, комфортні характеристики міста, ерго-
номічність проживання в місті, відкриті комунікації, розвиток творчих індустрій, 
наявність площ для формування «творчих майданчиків», адаптивність та гнуч-
кість міського середовища, наявність міських програм сприяння розвитку «креа-
тивної економіки», взаємозв’язки минулого та майбутнього в рамках єдиної місь-
кої політики тощо.

У містах акумулюються найбільш освічені і креативні кадри – «креативний 
клас», який є живильним середовищем і локомотивом інновацій [1].  Креативний 
потенціал визначається сукупність можливостей міста, якостей, умінь, знань, на-
виків його жителів продукувати та реалізувати принципово нові, нестандартні ідеї 
та рішення. Концентрація представників креативного класу є первинною у порів-
нянні з концентрацією ризикового капіталу, інвестиційним кліматом і т.д., є осно-
вним чинником розвитку креативної та інноваційної економіки. Перемогти у кон-
куренції за креативні, висококваліфіковані й освічені кадри можуть тільки міста 
з високою якістю життя [1]. Останнім часом досить популярними стають рейтин-
ги міст України [2], кожний з яких формує власні критерії рейтингування, але усі 
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вони містять показники, що стосуються якості життя, креативного розвитку міс-
та, інновацій як вихідної умови конкурентоспроможності міст.

Головною метою маркетингового дослідження було збір, узагальнення, ана-
ліз якісної та кількісної інформації стосовно креативного потенціалу міста Чер-
нівці через визначення сфер інтересів, способів проведення вільного часу та під-
вищення рівня освіти, культурних переваг та вподобань, смаків у сфері розваг, ду-
мок на рахунок культурної спадщини міста та порад щодо вдосконалення творчо-
го та культурного життя міста, напрямків творчої реалізації жителів міста Чернів-
ці та його гостей. 

Цілями дослідження було наступне: визначити відсоток респондентів, які ви-
значають себе творчими; вивчити хобі опитуваних та способи проведення віль-
ного часу; визначити найпоширеніші способи підвищення освітнього рівня гро-
мадян; визначити найбільш відвідувані заходи та місця міста; визначити причини 
відмови від відвідування заходів та різноманітних місць; ідентифікувати культур-
ні переваги жителів та гостей міста; оцінити гостинність та толерантність респон-
дентів; виявити переваги стосовно міських пам’яток та визначних місць; виявити 
напрямки та способи творчої реалізації городян та гостей міста; дізнатися думку 
населення на рахунок можливих заходів, які могли б зробити творче та культурне 
життя Чернівців цікавішим; вивчити форми участі городян у підготовці та прове-
денні міських свят та подій – волонтер, учасник, організатор; розробити рекомен-
дації щодо розвитку креативного потенціалу. 

Маркетингове дослідження було проведене з використанням наступних гіпо-
тез: 1) Значна частина населення Чернівців молодого та середнього віку належить 
до числа творчих людей. 2) Чернівчани є гостинними людьми, пишаються «Буко-
винською кухнею». 3) Основна «родзинка» міста Чернівці – архітектура та муль-
тикультурність. 4) Резиденція колишніх буковинських митрополитів – головний 
об’єкт культурної спадщини. 5) День міста та Петрівський ярмарок – найяскраві-
ші міські заходи. 6) Наявний творчий потенціал є достатнім для подальшого роз-
витку у місті сучасних культурних індустрій. 7) Анкета потребує коригування.

Інструментом опитування була анкета розроблена професором І.М. Будніке-
вич в монографії «Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика» [1].  
Всі респонденти охоче відповідали на запитання зазначені в анкеті. Адже кожен 
з респондентів мав надію на покращення ситуації в Чернівцях. Було помітно, що 
опитувані є надзвичайно щирими людьми, тому відповіді були правдивими, ніхто 
з респондентів не виявив прагнення приховати інформацію або відмовлятися від 
відповіді на поставлені питання, хоча питань в анкеті було дуже багато.

Багато респондентів були задоволені тим, що проводиться таке дослідження. 
У людей з’явилася  надія, що креативність міста буде оцінена і буде далі розви-
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ватися. Було висловлені сподівання, що після дослідження міськрада почне при-
ймати певні міри та заходи для залучення креативних людей; для розвитку мис-
тецтва, творчості. 

Щодо робочих гіпотез, які були сформульовані під час планування досліджен-
ня, то можна стверджувати, що вони підтвердилися і  більша частина населен-
ня Чернівців молодого віку належить до числа творчих людей, основна родзин-
ка міста Чернівці – архітектурна і  культурна цінність, Резиденція колишніх буко-
винських митрополитів – головна культурна спадщина, День міста і Петрівський 
ярмарок – найяскравіші міські заходи. Анкета потребує коригування в силу появи 
нових технічних, інформаційних, соціальних можливостей розвитку та реалізації 
креативного потенціалу жителів Буковини. 

Цілі дослідження були досягненні і ми з’ясували, що  відсоток творчих лю-
дей і тих, хто має хобі та регулярно ним займається становить 71% опитаних. Діа-
гностовано недостатню активність представників творчих професій (митців, май-
стрів, ремісників) міста Чернівці у просуванні та відстоюванні власних ідей та 
регіональних продуктів творчості. Необхідно організувати залучення креативної 
частини жителів міста до формування іміджу міста шляхом організації відповід-
них громадських ініціатив. У результаті дослідження було сформовано ряд реко-
мендацій спрямованих на реалізацію та розвиток креативного потенціалу жителів 
міста. В результаті реалізації проектів з формування креативних студій, відкрито-
го та креативного міського простору жителі міста, відвідувачі, туристи, інвестори 
матимуть більш чітке уявлення про м. Чернівці на основі просування унікальних 
та неповторних елементів іміджу міста, які винайдені на основі «ефекту залучен-
ня» до процесу великої кількості зацікавлених креативних жителів, а не на основі 
«ефекту нав’язування» з боку місцевої влади. 

Доцільною є організація Міжнародного інноваційного форуму «Чернівці – 
креативне місто», метою якого стане створення місця (площадки) для розробки 
та практичного (експериментального) впровадження пропозицій з розвитку креа-
тивної економіки міста, просування іміджу Чернівців як «Міста, в якому комфорт-
но жити та творити». 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ  
СОЛОДОЩІВ М. ХЕРСОНА

Дар’я Гринько, Олена Мороз,  Марія Андрієнко
Студенти 3-го курсу Економічного факультету 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 
Науковий керівник С.Ю. Боліла 

 
Важливе місце у структурі харчової промисловості посідає галузь кондитер-

ських виробів. В цілому кондитерами забезпечено надходження  до бюджетів усіх 
рівнів біля 6 млрд. гривень. Кондитерське виробництво України зосереджено на 
30 спеціалізованих і біля 770 малих та середніх підприємствах, на яких працює 
близько 55 тисяч працівників Актуальність дослідження ринку солодощів зумов-
лена тим, що вони є групою харчових продуктів широкого асортименту, які спо-
живаються майже усім населенням.. Але ринок кондитерських виробів продовжує 
лихоманити третій рік поспіль. Останнім часом відзначилося значне скорочення 
виробництва шоколадних і борошняних виробів - на 21% і 18% відповідно. Нор-
малізувалася ситуація лише за одним напрямком - виробництво карамелі (зрос-
тання на 1%). Найбільш істотне падіння відзначилося в сегменті тортів -  обся-
ги виробництва скоротилися більш ніж на 30%. В зв’язку з несприятливою еконо-
мічною ситуацією українці продовжують економити на солодощах, але. повністю 
від кондитерських виробів вони не відмовляються, швидше, переорієнтуються на 
більш дешеву продукцію.  З огляду на такі споживчі настрої, кондитерські компа-
нії збільшили обсяги виробництва продукції середньої і низької цінових категорій.  
Однією з істотних особливостей господарської діяльності підприємств цієї галузі 
нині є те, що в ній відчувається постійне посилення конкуренції. Внаслідок того, 
що ринок солодощів перебуває у постійному розвитку, підприємства мають дина-
мічно вирішувати питання оцінки своєї поведінки не тільки  сьогодні, а й в пер-
спективі та визначати ступінь своєї стійкості на цьому ринку. Вивченню питанням 
розвитку кондитерської галузі присвячені праці багатьох науковців [1,2,3,4], але 
існує багато проблемних моментів, що стосуються  підвищення конкурентоспро-
можності товаровиробника через якісніше задоволення потреб покупців з враху-
ванням особливостей регіонального . ринку.

Метою дослідження було оцінити стан та перспективи розвитку ринку соло-
дощів міста Херсона. Задачами  досліджень було визначити споживчі  переваги  
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та попит  на солодощі  в залежності від віку, доходів і соціального положення по-
купців; розробити практичні рекомендації для виробників та торгівельних орга-
нізацій, що займаються реалізацією солодких виробів. Об’єктом дослідження ви-
ступив регіональний ринок солодощів, тобто сфера реалізації солодких виробів, 
пов’язаних між собою визначеними ознаками виробничого та споживчого харак-
теру. Предметом дослідження були особливості споживання та мотивації покуп-
ців.

Дослідження носили польовий характер та проводилися у листопаді та грудні  
2017 року шляхом опитування споживачів у різних районах міста Херсон за до-
помогою структурованої анкети, в якій переважали запитання закритого характе-
ру, для чого була сформована одноступінчаста, безповторна імовірнісна квотова-
на вибірка ( точність в межах 10%).  Споживачам були задані питання про їх дохід, 
статус, вік, найпривабливіші для них види солодощів та торгові марки, під якими 
вони виготовляються., фактори що зумовлюють вибір товару. 

Розглядаючи вікові групи, ми об’єднали  їх у три сегменти: I – включає лю-
дей у віці від 16 до 24 років (19,23%), II – від 25 до 40 років (32,69%), III – від 40 
і більше років (48,08%). У результаті найбільш широким сегментом виявився тре-
тій. Що стосується соціального статусу, то найбільшу частку з опитаних спожива-
чів склали працівники (28,85%) та пенсіонери (25%). Найменший відсоток склали 
бізнесмени та безробітні (по 5,77% кожний) Згідно з опитуванням, респонденти 
переважно купують солодощі з частотою два рази на тиждень (32,69%), один раз 
на тиждень та один раз на  два тижні (по 23,08%)  й один раз на  місяць (21,15%). 
Система оцінок показує що, такі покупки як один раз на місяць передбачають ве-
лику кількість куплених солодощів, тоді як  два рази на тиждень  невелику кіль-
кість куплених виробів.

За результатами дослідження  лідером серед виробників у місті Херсоні є ПАТ 
«Світоч», продукції якого віддають перевагу 25,88% споживачів, на другому місці 
знаходиться ПАТ «Roshen» (20%), на третьому – «АВК» (14,12%). За даними опи-
тування споживачів міста Херсона за асортиментним рядом найбільший попит 
мають цукерки (16 %), торти (14%), шоколад (12%) та зефір (11%). Найменш за 
все, споживачі  купують джем (1%) та халву (2%). Розглядаючи фактори, які най-
більш впливають на вибір споживачів при купівлі солодощів у м. Херсоні, було 
встановлено, що найбільшу оцінку має ціна товару                 ( 43,3 %опитаних),  ре-
клама (37,3 % опитаних)  та якість товару( 35% опитаних). На жаль, така перемо-
га фактору «ціна» говорить про те, що купівельна спроможність споживачів є не 
такою високою, щоб спокійно купувати той чи інший товар. Оцінка фактору «ре-
клама» говорить про те, що маркетингові відділи усіх виробників солодощів пра-
цюють на всю потужність і їх робота має гарні результати. Останній же фактор 



Українська Асоціація Маркетингу

12 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/

отримав також гарну оцінку, що засвідчує те, що виробника намагається гаранту-
вати якість. Найбільш поширеним  місцем для придбання солодощів є супермар-
кети (43,1%), потім ринок (20,69%).  Найменше купують  у спеціалізованих мага-
зинах, що може здатись  нелогічним, але все ж це пояснюється тим, що зазвичай 
солодощі купують разом і з іншими продуктами харчування, які частіше продають 
в супермаркетах і ринках, тобто є супутніми продуктами. Такі покупки здійсню-
ються частіше, тому і обсяг продажу солодощів в таких місцях більший, в спеціа-
лізованих ж магазинах їх купують тоді, коли покупка солодкого є більш-менш за-
планованою.

Таким чином проведені маркетингові дослідження уподобань споживачів со-
лодощів на ринку міста Херсона показали  його значну місткість  та привабливість 
для виробників кондитерських виробів. Для  збільшення їх присутності на дано-
му ринку необхідно враховувати смаки споживачів та використовувати маркетин-
гові інструменти для збільшення ступеня лояльності покупців до продукції то-
варовиробника, а саме: продовжити нарощування інвестицій в модернізацію ви-
робництва;  постійно оновлювати асортимент та активно просувати упаковану та 
брендову продукцію в мережі супермаркетів; вдосконалити систему мерчандай-
зингу в торгових закладах,  підвищити рівень поінформованості покупців з приво-
ду того чи іншого виробника солодощів за рахунок посилення рекламної підтрим-
ки, в тому числі в місцях продажу товару,  зміст реклами побудувати на мотивах 
здоров’я, краси, радості, втіхи, кохання, дружби, насолоди, традицій; активізувати 
роботу зі стимулювання як споживача до здійснення покупки, так і посередниць-
ких організацій, що займаються реалізацією солодких виробів, шляхом розширен-
ня співробітництва з торгівельними мережами та уклавши з ними  взаємовигідні 
партнерські стосунки.               
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УДК 659.154:664.682

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ПЕРСПЕКТИВ РАБОТЫ БЕСПИЛОТНОГО  

ТРАНСПОРТА В УКРАИНЕ

Дубович А. С., 
студентка Одесского национального политехнического университета,  

Институт бизнеса, экономики и информационных технологий, Кафедра маркетинга
Научный руководитель: д.э.н, доцент Яшкина О.И.

Создание полноценного беспилотного автомобиля - один из самых 
захватывающих вызовов для технологической мысли начала XXI века для компа-
ний по всему миру.

Основными потребителями технологии беспилотных автомобилей ста-
нут жители городов и пригородных территорий, где есть спрос на технологии, 
экономящие время и позволяющие повышать производительность в различных 
сферах жизнедеятельности, однако постепенно и сельские жители приобщатся к 
новшеству.

Технология беспилотного управления имеет ряд преимуществ:
• минимизация ДТП и практически полное исключение человеческих жертв, от-

сюда значительное снижение расходов на страхование и медицину быстрого 
реагирования;

• снижение стоимости транспортировки грузов и людей за счёт экономии на за-
работной плате и времени отдыха водителей, а также экономии топлива;

• снижение потребности в индивидуальных автомобилях за счет развития сис-
тем типа каршеринга;

• появляется возможность самостоятельно перемещаться на роботизированном 
автомобиле для людей без водительских прав, возможно, включая несовер-
шеннолетних;

• экономия времени, возможность заняться более важными делами (например 
приступить к работе за компьютером уже во время поездки в автомобиле) или 
отдохнуть.

• перевозка грузов в опасных зонах, во время природных и техногенных ката-
строф или военных действий;

• в более отдалённой перспективе снижение глобальной экологической нагрузки.
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Чтобы учесть все разнообразие возможностей, SAE1 (Сообщество автомобильных 
инженеров) разработала систему классификации автоматизации автомобилей 
[1]. Она состоит из 6 уровней, начиная с нулевого, где водитель полностью 
контролирует процесс движения, и заканчивая пятым, где автомобиль полнос-
тью делает все сам в любых обстоятельствах:
o 0-й уровень: отсутствие контроля над машиной, но может присутствовать 

система уведомлений
o 1-й уровень: водитель должен быть готов в любой момент взять управление 

на себя. Могут присутствовать следующие автоматизированные системы: 
круиз-контроль (ACC, Adaptive Cruise Control), автоматическая парко-
вочная система и система предупреждения о сходе с полосы (LKA, Lane 
Keeping Assistance) 2-го типа.

o 2-й уровень: водитель должен реагировать, если система не смогла спра-
виться самостоятельно. Система управляет ускорением, торможением и ру-
лением. Система может быть отключена.

o 3-й уровень: водитель может не контролировать машину на дорогах с 
“предсказуемым” движением (например, автобаны), но быть готовым взять 
управление.

o 4-й уровень: аналогичная 3-му уровню, но уже не требует внимания води-
теля.

o 5-й уровень: со стороны человека не требуется никаких действий кроме 
старта системы и указания пункта назначения. Автоматизированная систе-
ма может доехать до любой точки назначения, если иное не запрещено за-
коном.

В будущем рынка беспилотных авто можно выделить два периода.
• Формирование рынка по принципу первых побед. Лидерами станут те компа-

нии, которые предложат наиболее технологичные и оптимальные по стоимос-
ти решения.

• Скупка новоиспеченных лидеров крупными финансистами. У компаний в сфе-
ре ИТ, устремившихся на рынок решений для беспилотников, слишком мало 
опыта, чтобы наладить производство конечных продуктов. Лидерство в новом 
сегменте останется за автоконцернами.
В настоящее время, множество компаний занимается разработкой своих про-

дуктов для массового рынка, включая General Motors, Volkswagen, Audi, BMW, 
Volvo, Nissan, Google, Cognitive Technologies и другие.

Аналитики Intel отмечают, что первоначально индустрия беспилотных авто-
мобилей будет расти медленно, но уже к 2035 году емкость рынка составит $800 
млрд. При этом на долю компаний, предоставляющих услуги по перевозке пасса-
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жиров, например, различных служб такси, придется $3,7 трлн в 2050 году, — и это 
самый значительный сегмент использования технологии беспилотных автомоби-
лей. Чуть менее значительные обороты денежных средств — $2,9 трлн, ожидают-
ся в бизнес-сегменте, например, в сфере доставки и перевозки грузов. И еще $203 
млрд отводится сфере обслуживания, развлечения и здравоохранения [5].

Также, согласно исследованию, рынок продаж самоуправляемых автомо-
билей вырастет с 330 тыс. автомобилей в 2017 году, до 30,4 млн автомобилей в 
год к 2035 году. Основной прирост рынок получит, начиная с 2025 года, когда 
крупные автопроизводители, и особенно китайские, начнут массово запускать 
автономные автомобили класса 3. До 2020 года доминирующей маркой на рынке 
будут автономные автомобили Tesla. В стоимостном выражении ежегодные про-
дажи самоуправляемых автомобилией вырастут с $13,65 млрд. в 2017 году до 
$364,8 млрд. к 2035 году.

В региональной структуре основной объем самоуправляемых автомобили-
ей будет приходиться на продажи в Китае, США и европейских странах. Так, к 
2035 году доля продаж в Китае может составить до 33% всех мировых продаж. 
Это связано со стимулированием властей перехода китайского автотранспорта на 
электрическую тягу и высокий интерес к автономным технологиям среди населе-
ния. Вторым рынком сбыта будут США с 26% в продажах и Европа с 21% про-
даж на третьем месте.

Есть несколько крупных программ по разработке беспилотного автомобиля, 
включая программу Европейской Комиссии с бюджетом в 800 млн евро, програм-
му 2getthere в Нидерландах, исследовательскую программу ARGO в Италии, со-
ревнование DARPA Grand Challenge в США.

В 2016 году в Запорожье показали первый отечественный автопилотный авто-
мобиль. Разработкой модуля автопилота Pilot Drive занималась запорожская ком-
пания “Инфоком ЛТД”. Pilotdrive – это система беспилотного управления автомо-
билем, которую можно установить на любой вид транспорта – грузовой, пасса-
жирский, личный автомобиль”, - заверили в компании, которая полностью разра-
ботала программную часть.
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РОЗРОБКА ЗАХОДІВ З ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВ-
НОГО ІМІДЖУ ФІРМИ НА ОСНОВІ МАРКЕТИН-

ГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Калітон Микола
Студент 2 курсу магістратури

Університету імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: д.е.н., проф. І.В. Тараненко

Ефективні маркетингові комунікації та формування позитивного іміджу в очах 
споживачів у багатьох випадках є основою успіху будь-якого підприємства [1, с. 
34]. Тому набуває актуальності дослідження і оцінювання іміджу організації з ви-
користанням різноманітних методик [2, с. 23] та застосування на практиці мето-
дів маркетингових комунікацій, які б сприяли створенню позитивного іміджу [3, 
с. 67]. 

Ринок освітніх послуг з вивчення англійської мови, є високо конкурентним в 
Україні. Наукова робота присвячена розробці маркетингових заходів, спрямова-
них на створення позитивного іміджу школи англійської мови «EnglisHouse» (м. 
Дніпро). на основі проведеного маркетингового дослідження. 

Школа англійської мови «EnglisHouse» позиціонує себе як школа англійської 
мови для всієї родини. Для комплексного вивчення англійської мови, підприєм-
ство пропонує: класичні програми навчання, заняття з носієм мови, підготовку до 
міжнародних іспитів Cambridge Exams, підготовку до ЗНО, спеціальні програми 
для різного віку клієнтів.
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Проведено оцінку іміджу школи англійської мови «EnglisHouse» за допомогою 
інтегрального показника, що розраховується за формулою:

Iінт = ∑ (Хi × kі)    (1)
де Iінт – інтегральний індекс іміджу організації («школи англійської мови 

«EnglisHouse»); 
Хi – експертна оцінка іміджу організації, і = 1,2,…n; 
kі – коефіцієнт вагомості експертної оцінки іміджу організації, і = 1,2,… n. 
n – кількість параметрів, у нашому випадку n = 11.
Шляхом опитування експертів для оцінювання іміджу обрано наступні оціноч-

ні параметри:
– впізнаваність школи на ринку;
– якість та характеристика послуг;
– ціна на послуги;
– фірмовий стиль школи;
– клієнтоорієнтованість;
– кількість філіалів;
– доброзичлива система оплати послуг;
– рекламна політика;
– наявність великих міжнародних партнерів.
За результатами розрахунків отримано значення інтегрального індексу Iінт. = 

2,95.
За даними експертних оцінок встановлено критерії для оцінки іміджу відпо-

відно до значень інтегрального індексу:
0 ≤ Iінт <1 – низький;
1 ≤ Iінт <2 – достатній;
2 ≤ Iінт <3 – задовільний;
3 ≤ Iінт ≤ 4 – високий.
Отже, значення інтегрального індексу, отриманого під час розрахунків, свід-

чить про задовільний імідж школи англійської мови «EnglisHouse».
Автором було запропоновано фокусувати маркетингові дії на трьох напрямках, 

що дозволить покращити імідж школи протягом відносно короткого часу. А саме:
– фірмовий стиль школи;
– рекламна політика;
– рівень закордонних зв’язків.
Основний зміст запропонованих заходів:

1. Школа англійської мови «EnglisHouse» отримає новий брендбук, який покра-
щить візуальне оформлення та імідж школи. 

2. Впровадження сучасних цифрових інструментів та каналів взаємодії з існую-
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чими та потенційними клієнтами зробить комунікацію більш ефективною.
3. Укладання угод з авторитетними міжнародними партнерами (США, Велико-

британія та Мальта), з якими «EnglisHouse» може співпрацювати щодо навчан-
ня клієнтів в зарубіжних сертифікованих закладах освіти.
Розраховано інтегральний індекс іміджу «EnglisHouse» за визначеними вище 

оціночними параметрами після впровадження рекомендацій. 
У процесі розрахунків було отримано: Iінт  = 3,36.
Значення інтегрального індексу після впровадження рекомендацій є високим, 

що свідчить про ефективність запропонованих заходів.
Таким чином, впровадження запропонованих заходів дасть змогу підвищити 

імідж школи англійської мови «EnglisHouse» в сприйнятті як існуючих, так і май-
бутніх клієнтів, та сприятиме підвищенню її конкурентоспроможності на ринку 
освітніх послуг.
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У 2017 році ринок робочої сили України мав свої підйоми і спади, але в ціло-
му він починає виходити з кризи - попит на співробітників поступово відновлю-
ється, спостерігається зростання кількості робочих пропозицій практично у всіх 
професіональних сферах. Позитивну тенденцію підтверджують дані Держкомста-
ту: за перших 6 місяців кількість зареєстрованих безробітних знизилася на 18%, а 
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кількість вакансій збільшилася на 28%. Стосовно маркетингу, це третя за чисель-
ністю професійна сфера по кількості вакансій. Вакансії для робітників цієї сфери 
складають 11% від всіх пропозицій роботи. Експерти прогнозують стабільний по-
пит на маркетологів і через п’ять років, тому що будуть з’являтися нові компанії, 
для яких потрібні будуть обґрунтовані маркетингові стратегії.

Тому доцільно було визначити місце випускників-маркетологів ДВНЗ «Київ-
ський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» на ринку пра-
ці України, показати вплив їх теоретичних та практичних навичок на можливість 
подальшої успішної адаптації до роботи за спеціальністю у бізнесі. Проведене 
дослідження включало в себе збір та аналіз первинної і вторинної маркетингової 
інформації. Для отримання первинної маркетингової інформації було розробле-
но п’ять анкет в електронній програмі «Google Forms» та поширено їх серед сту-
дентів за допомогою телефонного зв’язку, розсилки на e-mail/у соціальних мере-
жах та особистого опитування. Отримані первинні дані аналізувалися на основі 
методики «Future View» компанії «TNS Ukraine». Цільовою аудиторією у дослі-
дженні були роботодавці у сфері маркетингу, про ставлення яких до випускників-
маркетологів не було відомо. Тому потрібно було визначити, які уміння та знання 
можуть пропонувати студенти КНЕУ роботодавцям для того, щоб останні заціка-
вилися цією пропозицією та розглядали «споживання» робочої сили студентів у 
їх компаніях. Орієнтація була на те, що кожного року змінюються навчальні пла-
ни ВНЗ та вимоги ринку праці загалом.

Для аналізу професійних компетенцій випускників-маркетологів КНЕУ та їх 
відповідності потребам вітчизняного ринку праці були виокремлені такі групи по-
казників:
– показники кар’єрного росту (запити студентів щодо майбутнього працевла-

штування, займана посада);
– показники затребуваності випускників КНЕУ у роботодавців (кількість пра-

цевлаштованих випускників, кількість випускників з досвідом стажування, 
відсоток випускників, які працюють за спеціальністю після закінчення ВНЗ);

– показники оцінки результатів підготовки випускників (рівень оволодіння тими 
чи іншими професійними компетенціями, оцінка готовності випускників до 
професійної діяльності керівника, самооцінка готовності до професійної ді-
яльності).
Після виявлення необхідних роботодавцю компетенцій фахівця у сфері марке-

тингу, проведення моніторингу якості освіти у КНЕУ, відбулося зіставлення очі-
кувань і фактичних даних. У результаті цього буде можливе досягнення відповід-
ності змісту освітніх програм вимогам замовників і освітніх стандартів та задово-
леності зацікавлених сторін (роботодавців, студентів, викладачів).



Українська Асоціація Маркетингу

20 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/

Таким чином, випускник спеціальності «Маркетинг» повинен володіти такими 
професійними компетенціями:
– у науково-дослідній діяльності: узагальнювати передовий досвід, обґрунтову-

вати актуальність певної проблеми чи задачі дослідження, самостійно прово-
дити дослідження, презентувати результати дослідження у вигляді аналітич-
них звітів, презентацій;

– в аналітичній діяльності: використовувати різноманітні джерела первинної та 
вторинної маркетингової інформації, проводити оцінку та аналіз проблеми на 
макро- та мікрорівні, прогнозувати тенденції розвитку ринку і конкуренції та 
зміни вподобань споживачів;

– у планово-економічній діяльності: самостійно розробляти проектні рішення в 
умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища, розробляти 
методичні рекомендації щодо проведеного дослідження, розробляти стратегії 
розвитку підприємства, оцінювати ефективність реалізації цих стратегій;

– в організаційно-управлінській діяльності: керувати відповідними підрозділами 
на підприємстві, контролювати діяльність підпорядкованих підрозділів, розро-
бляти ефективні управлінські рішення.
Тому згідно з отриманими висновками було доцільно запропонувати такі ре-

комендації:
• розробка та впровадження у КНЕУ спеціальної освітньої правової, психоло-

гічної й соціальної підтримки випускників на ринку праці, що включає лекції, 
практичні заняття, тренінги, круглі столи з правовими основами працевлашту-
вання й розвитку навичок пошуку роботи. Це може допомогти студентам не 
мати дуже завищених вимог та очікувань від роботодавців і реально оцінюва-
ти можливості майбутнього влаштування на роботу;

• розробка та впровадження курсу «Молодий підприємець», на якому з різних 
сторін буде висвітлюватися питання підприємництва, з чого починати бізнес та 
як правильно організувати і вести власну справу. На цьому курсі кожен студент 
буде розробляти бізнес-план свого власного проекту, що у поєднанні зі знання-
ми з маркетингу буде підвищувати рівень конкурентоспроможності студентів;

• розширення  партнерських відносин КНЕУ з провідними компаніями в Укра-
їні щодо майбутнього працевлаштування випускників спеціальності «Марке-
тинг». Це дасть студентам більший вибір при пошуку роботи або стажування;

• активізувати діяльність студентських і профспілкових організацій КНЕУ щодо 
підвищення конкурентоспроможності випускників-маркетологів на ринку пра-
ці: використовувати можливості профспілкової організації для організації мо-
ніторингу зайнятості випускників щороку; розробка анкети та проведення 
профспілками опитування щодо рівня знань та умінь студентів, їх очікувань 
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від майбутніх роботодавців для можливості, за потребою, коригувати навчаль-
ні плани певних дисциплін;

• перегляд та доопрацювання програм виробничих і переддипломної практики 
за участю роботодавців відповідної сфери;

• підготовка фахівців-маркетологів на замовлення, тобто підготовка студентів на 
конкретну посаду у сфері маркетингу, ураховуючи її специфіку й особливос-
ті, що підвищить конкурентоспроможність майбутнього спеціаліста. Він буде 
автоматично прийнятий на роботу, а в якості гарантій компанія-роботодавець 
отримує договір на роботу на певний строк підготовленого фахівця. Потріб-
но розробляти індивідуальні плани розвитку кожного студента (зокрема, брати 
до уваги побажання щодо бажаної посади), максимально зближувати поняття 
структури ринку праці та його потреб зі структурою випускників, їх прагнен-
нями.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ  
ПОЛІГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ   

 І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
 

Мастеляк Л.В.,
студ. 4-го курсу каф. маркетингу і логістики

Керівник – д.е.н., проф. Мних О.Б.
Національний університет «Львівська політехніка»

Під впливом зростання темпів впровадження НТП (ІТ-технологій, сучасних 
технологій виробництва поліграфічної продукції екологічного спрямування, по-
ширення практичного інтересу до цифрової економіки ринкових агентів ) , а та-
кож інших факторів негативного характеру (інфляція, зниження платоспромож-
ного рівня населення та фінансового стану суб’єктів господарювання    ринок по-
ліграфічних послуг став більш динамічним. Для оцифрування  паперової книги 
в формат EPUB   використовується, зокрема,  зчитувач ABBYY FineReader 10/11 
і редактор Sigil. Активно зростає попит українців на non-fiction літературу [1,2].

Ще до початку військової агресії з боку РФ, коли було втрачено , за оцінка-
ми експертів-аналітиків, близько 25% економічного потенціалу України, у 2011р. 
оптовий оборот послуг з видання книг складав 1033,8 млн.грн і до 2016р. знизив-
ся до 419 млн.грн. ( або на 60%). На основі побудованої регресійної  моделі лі-
нійного типу для відображення тренду щодо оптового обороту послуг з видання 
книг, а саме:  У= 956,6-106,9 t ( коефіцієнт детермінації   R2 =0,721) можна зроби-
ти такий висновок: щорічно в середньому оптові продажі послуг з видання книг 
знижувалися дуже високими темпами- в середньому на 106,9 млн.грн. Як ствер-
джують у Державній науковій установі «Книжкова палата України імені Івана Фе-
дорова», за останні п’ять років випуск видавничої продукції в нашій країні ста-
новить близько однієї книжки в рік на людину [3].Разом з тим зросла кількість 
суб’єктів видавничої справи за 2013-16рр. – від 5338 суб’єктів видавничої спра-
ви до  майже шести тисяч. Різко відхиляється навантаження різних книговидав-
ництв:  зареєстровано майже 5,5 тис. видавництв і  з них 1200 видають більше од-
нієї книги на рік, а  видавництв, які видають понад 10 книжок на рік, порівняно 
мало - близько 400.

 Тому підприємства, які працювали в даній сфері бізнесу, змушені були шуука-



Українська Асоціація Маркетингу

2303067, 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/

ти виходу із такої ситуації, щоб в меншій мірі залежати від спадаючої кон’юнктури 
на внутрішньому ринку через різні чинники: посилення конкуренції, зростання 
собівартості видавництва, високі податки, зниженн реальних доходів населення 
– потенційних покупців. Крім того, важливо зауважити, що книги на паперових 
носіх почали активно витіснятися  так званими товарами-субститутами- електро-
нними книгами як носіями інформації. При цьому виробники  електронних книг 
вміло пристосували їх формат А5 до розміру сторінки, яка  нічим не відрізняється 
від традиційної паперової. Крім того, в електронних бібліотеках є суттєва перева-
га- досить широкий асортимент. Проте варто зазначити, що існують лояльні при-
хильники паперової друкованої продукції – як серед старшого покоління, так і мо-
лоді (менше навантаження на зір, сила привички та ін.) [ [3].

  За часи розбудови незалежної держави в Україні  учасники ринку поліграфіч-
них послуг отримали реальну можливість задовільняти потреби покупців і само-
стійно виходити на зовнішні ринки. При цьому зростає практичний інтерес мар-
кетологів  до проблем грамотного дослідження дослідження  форм тісної взає-
модії політичних, економічних, соціальних і фінансових факторів з урахуванням 
всіх особливостей міжнародного маркетингу в країнах далекого зарубіжжя і в Єв-
ропі.  У 21 сторіччі появляються нові  об’єкти торгівлі  інноваційними продукта-
ми ( т.зв. екологічними канцелярськими товарами  та  маркетинговими послугами 
інноваційного характеру- ноу-хау у сфері виробництва друкованої продукції, роз-
витку цифрових технологій, захисту  об’єктів інтелектуальної власності- автор-
ських та суміжних прав, програмного  забезпечення, ноу-хау тощо . Міжнародний 
маркетинг  у сфері купівлі-продажу продукції поліграфічної галузі є узагальнен-
ням зворотної реакції комерційного світу на такі суспільні процеси як:
• ріст і розширення сфери партнерських взаємовідносин – наприклад, при 

створенні електронних книг,  підручників у ВНЗ в колектив авторів входять 
комп’ютерні дизайнери, технічні фахівці;

• зростання маркетингового потенціалу національних економік  та окремих ви-
робників- поліграфічних підприємств;

• зростання інноваційного потенціалу поліграфічної індустрії;
• зміна структури ринкового попиту і пропозиції на послуги поліграфічної інду-

стрії;
• взаємодія факторів інституційного середовища та його якість- інституцій, що 

регулюють ринок та рівень конкуренції, податково-фіскальних інституцій, 
профільних міністерств з розвитку зовнішньої торгівлі, інформаційної політи-
ки, культури та ін. 
Основні риси міжнародного бізнесу поліграфічних компаній:
1. Отримання прибутку міжнародними корпораціями, використовуючи пе-
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реваги виходу за межі виключно національних кордонів. Наприклад,  київська по-
ліграфія “Бліц-Інформ” має намір посилити свої позиції на європейському ринку, 
щоб підвищити  завантаження  обладнання на 80% [4]. Вже з січня 2018 року ця 
поліграфія розпочала втілювати масштабну програму реанімації виробництва, мо-
дернізації виробничих процесів, а також запроваджувати більш агресивні марке-
тингові стратегії (наразі на підприємстві працює лише 930 чоловік, а недавно їх 
було 2200).

2. Підприємства поліграфії України  прагнуть використовувати додаткові 
економічні та маркетингові можливості, що випливають із:
• ресурсних особливостей ринків  далекого зарубіжжя і Європи, місткості закор-

донних ринків, рівня розвитку експортного потенціалу в Україні;
• правових особливостей іноземних країн, специфіки міждержавних політичних 

і економічних взаємовідносин, що регулюються відповідними формами між-
державної взаємодії.
3. Міжнародний бізнес має суттєві ознаки  варіаційності , що залежить від 

глибини рівня інтернаціоналізації: від разових закордонних поставок  - до роз-
винутої структури маркетингових мереж книговидавців (міжнародний маркетинг 
дає можливість формувати альтернативні варіанти стратегій виробництва книг та 
її просування).

4. Унаслідок інтернаціоналізації поліграфічному бізнесу стає максимально 
доступним глобальний бізнес-сервіс пакету різноманітних послуг: від наукових - 
до фінансових і від транспортних - до підбору інтернаціональних колективів з ди-
зайнерів, програмістів, технічних працівників-інженерів тощо).

5. Урахування в бізнесі культурного фактору- домінування мови спілкуван-
ня, культури, рівень розвитку цифрової економіки тощо. 

6. Глобальний характер міжнародного бізнесу- охоплює світову систему інфор-
маційного ділового обміну та технологічних нововведень  і виступає як систе-
ма поновлюваних і складно взаємодіючих професійних знань принципово вищого 
рівня, тому важливим є рівень компетенцій всіх учасників ринку. 
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КРЕАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВІДЕОРЕКЛАМІ, НА 
ПЛАТФОРМАХ СПІЛКУВАННЯ

Мельник Тетяна
студентка 3 курсу Чернівецького національного

 університету імен Юрія Федьковича
науковий керівник: Вардеванян Вардан Альбертович

На сьогоднішньому рекламному ринку, ми спостерігаємо різке збільшення 
відео-контенту. Це пов’язано з тим, що сучасна людина менше читає, не часто 
дивиться картинки і дуже полюбляє відео. Для того щоб краще діяти на клієнтів, 
маркетологи, намагаються бути якомога ближче до нього. А де це можливо, як не 
у соціальних мережах? 

Чернівці місто, де провідною сферою є – торгівля. Місцеві, всеукраїнські та 
міжнародні торгівельні мережі, вдало здійснюють тут свою діяльність. Тому в 
умовах такої конкурентної боротьби, важливо володіти повною картиною реклам-
ного ринку. Це мінімум дозволить краще формувати рекламні кампанії та заоща-
джувати кошти, уникаючи помилок.  

Різке збільшення частки відеореклами в Україні, спричинене процесами гло-
балізації. Ми поступово інтегруємось в міжнародні процеси та відповідно перехо-
плюємо тенденції. Великі корпорації в США витрачають близько 80% свого мар-
кетингового бюджету на відеорекламу в Facebook та Instagram [1]. В Україні поки, 
що ситуація дещо інша (рис.1.). 



Українська Асоціація Маркетингу

26 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/

Потрібно зауважити, що об’ємних, повністю наукових – досліджень у сфері 
відеореклами, на базі соціальних мереж, – немає. Однак є певні напрацювання в 
США та Японії, для прикладу – Macromill.

Серед тенденцій, які чітко окреслились в м. Чернівці, можна виділити наступні:
o Переважає використання середньої тривалості відео роликів (25-50с.). Най-

більший їх відсоток в Vintage та ZPBshop. Це свідчить про те, що торговельні 
мережі знають свою цільову аудиторію та намагаються зробити перегляд своєї 
відеореклами, якомога комфортнішим для клієнта.

o Спостерігається використання такого відео-контенту, що покликаний заціка-
вити споживача та розвинути у ньому бажання розгледіти товар ближче, як 
правило це змушує його прийти до безпосередньої точки продажу. 

o Типи відеороликів зазвичай – захоплюючі. Тобто вони створюють певну іс-
торію навколо товару. Корегуванню зазвичай піддаються, кольори в плані : 
яскравості, насиченості як в загальному, так і в плані лише певного кольору, 
контрасту, чіткості, теплоти картинки, затемнення, висвітлення, розмиття. 
Отже, можна зробити висновок, що основні тенденції базуються на захопли-

вому відеоряді, корисній інформації та візуально привабливому оголошенні. Од-
нак потрібно розуміти, що саме такі елементи digital напрямку реклами, як відео 
[3], є надзвичайно динамічні та гнучкі. І для того, щоб вправно оперувати цілим 
спектром різноманітних можливостей, рекламодавці повинні слідкувати за зміна-
ми, що відбуваються. 
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Рис. 1 . Обсяги digital-реклами на ринку України 
Джерело : сформовано автором на основі [2]. 
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Мельникова Ольга
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Науковий керівник  професор, доктор економічних наук
Дима Олександр Олексійович

В сучасних умовах мінливості глобального економічного, соціального та полі-
тичного середовища, зростання конкуренції та мінливості уподобань споживачів, 
традиційні маркетингові методи та інструменти стають не ефективними, потребу-
ють вдосконалення та змін. 

Вже декілька десятків років вчені з усього світу працюють над розробкою 
більш досконалих та сучасних методів маркетингових досліджень. Симбіоз нау-
кових напрямів дає можливість моделювання економічної поведінки споживача. 
Нейромаркетинг, при цьому, розглядається як процес дослідження споживчої по-
ведінки (емоції, мислення, пізнання), що передбачає оціночну діяльність. 

Нейромаркетинг - це новітній спосіб дослідження та впливу, що відкриває пе-
ред маркетологами абсолютно нові можливості - ґрунтуючись на голих фактах 
психології і фізіології побудувати рекламну кампанію з, майже, 100% ефектив-
ністю.

Ключовими складовими нейромаркетингу э: 
1. Більш глибоке і точне розуміння поведінки людини і процесу прийняття рішен-

ня з подальшим використанням отриманих основних принципів в управлінні 
взаємовідносинами з аудиторією і економічному моделюванні.

2. Вивчення механізмів сприйняття інформації і реалізація отриманих знань в ході 
здійснення комунікації з аудиторією.

3. Вихід на більш фундаментальні або базові принципи формування прихильнос-
ті до брендів, переваги певної продукції і т.п. за допомогою новітніх методів 
нейродосліджень. 
Для проведення нейродосліджень використовують такі інструменти як: 



Українська Асоціація Маркетингу

28 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/

- електроенцефалографія (ЕЕГ);
- електронейроміографія (ЕМГ);
- біофідбек (викликані потенціали); 
- eye-tracking
- face Reading
- IAT. 
На основі даних проведених досліджень та здобутих знать в сфері нейромар-

кетингу є можливим розробити рекомендації щодо вдосконалення комплексу мар-
кетингових комунікацій для підприємства. Оскільки основний канал комунікацій 
– це сайт, для збільшення конверсії варто використовувати такі базові поведінко-
ві стереотипи як: 

Використання соціальних доказів  (Social Proof);
Страх потенційної втрати (Loss Aversion);
Спіймати на гачок (Anchoring);
Розгойдування (Wiggle). 
Для досягнення максимальних результатів рекомендується використовувати ці 

методи у поєднанні, таким чином вдасться досягти синергетичного ефекту. 
Застосування нейромаркетинговогу підходу до підвищення ефективності 

комплексу маркетингових комунікацій було б не повне, без розглядання такої важ-
ливої та популярної теми  як кольори та їх сприйняття. 

Ефективність рекламного повідомлення в значній мірі визначає кількість ко-
льорів, використане в ній. Двокольорове зображення сприймається на 20% кра-
ще чорно-білого, а багатобарвність картинки дає прибавку ефективності на 40%. 
Втім, краще використовувати в рекламі не більше двох кольорів (з усіма відтінка-
ми, які перебувають між ними). Така реклама не стомлює зір, не дратує, справля-
ючи враження колірної логічності та послідовності. 

Отже, в останні роки все чіткіше простежуватися тенденція розширення сфе-
ри використання даних, отриманих шляхом експериментальних і теоретичних 
маркетингових досліджень із застосуванням технологій нейровізуалізаці, прак-
тично в режимі реального часу. 

Відповідно до цього класична концепція маркетингу атрибутів все більше 
зближується з експериментальним маркетингом на рівні фундаментальних реак-
цій у всьому його ринковому різноманітті, починаючи з ринків товарів індивіду-
ального і промислового споживання і закінчуючи ринками послуг та інновацій.

Список використаних джерел: 
1. Ліндстром М. Buyology: Увлекательное путешествие вмозг современного по-
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ VR/AR ТЕХНОЛОГИЙ В 
УКРАИНЕ И МИРЕ

Р.Д. Одиноков, 
студент ОНПУ

Научный руководитель: д.э.н, доцент Яшкина О.И.

Технологический прогресс не стоит на месте. Каждый год мир сотрясают 
новые изобретения и улучшения. Так в мир пришли технологии виртуальной (VR) 
и дополненной (AR) реальностей. В большинстве случаев эти технологии исполь-
зовались в игровой индустрии. Но сегодня, с развитием маркетинга, e-commerce 
и технологий воспроизведения изображений, эти инновации находят себе новые 
сферы применения. Уже в ближайшие пять лет обычный потребитель не сможет 
представить себя без этих инноваций.

Рынок виртуальных технологий можно поделить на 2 больших сегмента: раз-
работка программного обеспечения (software, далее софт) и системы воспроизве-
дения виртуальной реальности.

В свою очередь AR может воспроизводиться следующими способами: 
специальные очки или с помощью телефонов.

Рынок AR можно поделить на следующие сектора:
• Производство дисплеев: разработка различных типов приборов и приспосо-

блений для AR;
• Разработчики технологий воспроизведения: предоставления различных реше-

ний для развития цифровой обработки изображения, 3D- реконструкций и т.д.;
• Разработка приложений: создание технологий для конечного потребителя 

(игры, социальные сети, обучающие приложения) и для рынка B2B (марке-
тинг, розничная торговля, недвижимость).
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Проанализировав рынок VR/AR технологий, можно сделать вывод, что техно-
логии являются передовыми и инновационными. Сравнение долей рынка можно 
проанализировать на графике 1.

 Согласно графику, видно, что общая стоимость AR/VR рынка будет состав-
лять около 115 млрд долл США. Но распределение неравномерное. Это говорит о 
том, что рынок AR будет более востребован уже в 2020 году и стоимость его будет 
составлять 90 млрд долл США. Тем не менее, хотя рыночный потенциал VR был 
уменьшен появлением мобильного AR в качестве конкурирующей платформы в 
прошлом году, говорить, что «VR мертв» будет большой ошибкой.

Мобильный/автономный VR (Samsung Gear VR, Google Daydream View, Oculus 
Go) больше сосредоточились на мобильном VR, и могут значительно увеличить 
свою прибыль в долгосрочной перспективе.

Консоль/ПК VR (HTC Vive, Oculus Rift, Microsoft Windows Mixed Reality, Sony 
Playstation VR) могу значительно вырасти уже к 2020 году за счёт снижения стои-
мости и повышения производительности. Возможно, уже к 2025 году VR получит 
отметку в 500 млн распроданных устройств.

Smartglasses (Magic Leap, Microsoft HoloLens, ODG, Meta, Vuzix) остают-
ся долгосрочным будущим AR/VR. Если в 2020 году Apple начнет использовать 
смартфон с привязкой смарт-очков, как прогнозирует Digi-Capital, рынок может 
вырасти от нескольких сотен тысяч корпоративных пользователей в прошлом году 
до нескольких десятков миллионов массовых потребителей к 2022 году. 

Так же, как сообщают эксперты с Digi Capital, в 4-ом квартале 2017 года инвес-
тиции в сферу VR/AR достигли рекордной отметки 1.5 млрд. В то время как об-
щие инвестиции за год составляют 3 млрд в 28 категориях использования VR/AR. 

  

 
График 1. Рынок VR/AR технологий  

Источник: Digi -Capital [2] 
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Скорее всего, это связано с компанией Magic Leap. Они раскрыли завесу тайны 
над своим новым продуктом и взяв менее одной пятой всех денег, собранных в 
2017 году.

Рынок VR/AR технологий в Украине ограничен только игровым сегментом. К 
сожалению, нет достаточного количества венчурных фондов, которые могли про-
финансировать отечественные старт апы. В Украине нет производителей самих 
очков виртуальной реальности. В основном это импортная продукция – HTC Vive. 
Но есть разработчики. Основными фирмами являются:
-  New Cave Media – компания занимается разработкой программного обеспече-

ния для VR и видеороликов в формате 360°. Ребята больше занимаются мис-
сионерством. Они формируют рынок и клиентов, т.к. спрос пока ещё слиш-
ком мал;

- WeAR Studio -  компания специализируется как на виртуальной, так и дополнен-
ной реальностями. Разрабатывают различные решения и софт для VR очков. 
Помимо этого, разрабатывают проекты под ключ в сфере недвижимости и ди-
зайна.
Рынок VR/AR устройств на данный момент находится на начальных стадиях. 

Есть игровые комнаты, но для полного внедрения в жизнь этого мало. Для того, 
чтоб потребитель был готов к новым технологиям, его нужно с ними ознакомить. 
Так же активно использовать VR/AR не только в игровых сферах, но и в обуче-
нии. Отлично эти технологии можно и использовать в обучении медицины, стро-
ительства и машиностроении. Это позволит максимально обучить студентов, без 
использования подручных средств.

Список источников:
1. Barberie S. Virtual Reality Market and Consumers [Электронный ресурс] / S. 

Barberie, S. Llamas. – 2017. – Режим доступа к ресурсу: www.superdataresearch.
com.

2. Ubiquitous $90 billion AR to dominate focused $15 billion VR by 2022 
[Электронный ресурс] // Digi-Capital. – 2018. – Режим доступа к ресурсу: 
https://www.digi-capital.com/news/2018/01/ubiquitous-90-billion-ar-to-dominate-
focused-15-billion-vr-by-2022/#.WoA0Ba5l_tQ.
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МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМСТВОМ В КОНКУРЕНТНОМУ  

СЕРЕДОВИЩІ

Пасічник Тетяна,  
студент, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

Науковий керівник: 
к.е.н., доцент кафедри маркетингу та реклами

Ковінько Олена Миколаївна

Важливою складовою стабілізації роботи підприємств та усіх учасників рин-
кових відносин є маркетингова діяльність – як одна із сфер господарської діяль-
ності, пов’язана з міжнародною виробничою та науково-технічною кооперацією, 
експортом та імпортом товарів, послуг, виходом підприємств, організацій на зо-
внішній ринок.

Фундаментальні засади розвитку системи маркетингу, його складових та ін-
струментів стали предметом досліджень таких  науковців:  Д. Аакера, 

К. Альохіна, Ф. Котлера,  М. Портера, Дж.Райанса,  Є. Ромата, Т. Архіпова та ін.
Маркетингові технології – це система наукових знань щодо формування від-

повідних стадій, переліку конкретних операцій, прийомів і дій, реалізованих фа-
хівцями сфери маркетингу з метою підвищення ефективності діяльності підпри-
ємства за рахунок, у першу чергу, інформаційного забезпечення виробництва кон-
курентоспроможної продукції, своєчасного виведення її на ринок та забезпечення 
довготривалих відносин зі споживачами[3]. 

Узагальнюючи наукові погляди фахівців-маркетологів і результати практичної 
діяльності вітчизняних підприємств, нами було досліджено види маркетингових 
технологій, які на сьогоднішній день існують на ринку (рис. 1).

 Сутність маркетингових технологій полягає в тому, щоб, спираючись на по-
стійний зворотний зв’язок від споживачів, гарантувати досягнення чітко постав-
лених ринкових цілей. Також маркетингові технології включають в себе точність і 
передбачуваність результату, усвідомлення шляхів його досягнення [2, с. 97].

Сучасному підприємцю для орієнтації в ринковому середовищі недостат-
ньо особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків. Йому по-
трібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх 
розв’язання. 
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Фармацевтичний маркетинг, як один iз специфічних варіантів маркетингу спо-
живчих товарів направлений на споживача, так як вихідною ідеєю, що лежить в 
його основі, являється ідея людських потреб. Їх задоволення зв’язано з необхід-
ністю забезпечення нормального самопочуття i збереження здоров‘я.

ПП «Конекс» займається наступними видами діяльності: роздрібна торгівля 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення; медична практика; 
стоматологічна практика; закупівля та продаж готових лікарських засобів та виро-
бів медичного призначення іншим суб’єктам підприємницької діяльності та під-
приємствам роздрібної торгівлі (аптекам), тощо.

Основний продукт, який ПП «Конекс» пропонує на фармацевтичному ринку 
- це лікарські засоби, товари медичного призначення, косметика, фіто-продукція, 
медичне обладнання, а також медична практика, виробництво лікарських засобів 
та складське зберігання товарів.

Для систематизації результатів дослідження використаємо  метод SWOT–ана-
лізу за такими групами: сильні та слабкі сторони в діяльності організації (вну-
трішні фактори); сприятливі можливості та загрози з боку навколишнього (зо-
внішнього) ринкового середовища (зовнішні фактори).

Отже, зведемо результати в загальну таблицю для SWOT–аналізу ПП «Ко-

 
Рисунок 1. Основні маркетингові технології управління підприємством [1, с. 38 ]  
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некс», використовуючи основні моменти зі списків слабких, сильних сторін під-
приємства, загроз і можливостей для нього (табл. 1).

Проаналізувавши дані SWOT-аналізу ми бачимо, що сильними сторонами ПП 
«Конекс» є досвід роботи на ринку, широкий та глибокий товарний асортимент, 
значна кількість постійних клієнтів, широкий радіус обслуговування та постійне 
вдосконалення. Однак виявлено такі слабкі сторони, як зменшення ринкової част-
ки, недостатній рівень кваліфікації персоналу, низький рівень розвитку механіза-
ції, автоматизації та техніко-технологічної бази складського господарства, недо-
статньо ефективна робота з клієнтами. 

Сучасному підприємцю для орієнтації в ринковому середовищі недостатньо 
особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків. Йому потрібна 
інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх розв'язання.  

Фармацевтичний маркетинг, як один iз специфічних варіантів маркетингу 
споживчих товарів направлений на споживача, так як вихідною ідеєю, що лежить в його 
основі, являється ідея людських потреб. Їх задоволення зв’язано з необхідністю 
забезпечення нормального самопочуття i збереження здоров‘я. 

ПП «Конекс» займається наступними видами діяльності: роздрібна торгівля 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення; медична практика; стоматологічна 
практика; закупівля та продаж готових лікарських засобів та виробів медичного призначення 
іншим суб’єктам підприємницької діяльності та підприємствам роздрібної торгівлі (аптекам), 
тощо. 

Для систематизації результатів дослідження використаємо  метод SWOT–аналізу за 
такими групами: сильні та слабкі сторони в діяльності організації (внутрішні фактори); 
сприятливі можливості та загрози з боку навколишнього (зовнішнього) ринкового 
середовища (зовнішні фактори). 

Отже, зведемо результати в загальну таблицю для SWOT–аналізу ПП «Конекс», 
використовуючи основні моменти зі списків слабких, сильних сторін підприємства, загроз 
і можливостей для нього (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

SWOT-аналіз діяльності ПП «Конекс» 
Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Досвід роботи на ринку 1. Зменшення ринкової частки 
2. Широкий та глибокий товарний 
асортимент 

2. Недостатній рівень кваліфікації 
персоналу 

3. Значна кількість постійних клієнтів 3. Низький рівень розвитку механізації, 
автоматизації та техніко-технологічної 
бази складського господарства 

4. Широкий радіус обслуговування 4. Високі витрати на транспортування 

5. Наявність електронної пошти, зв’язок 
через Web-вузли 

5. Недостатньо ефективна робота з 
клієнтами 

6. Мала плинність кадрів  
7. Постійне вдосконалення  

Можливості Загрози 
1. Розвиток інформаційних технологій 1. Низька купівельна спроможність 

населення 

2. Низька концентрація оптових фірм на 
ринку 

2. Збільшення кількості суб’єктів оптового 
ринку 

3.Організація конкурсів (тендерів) на 
закупівлю ліків за рахунок бюджетних 
коштів 

3. Мінімізація аптеками товарних запасів 

4. Збільшення кількості аптек 4. Недосконалість податкового 
законодавства 

5. Зростання ролі людського фактору  
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Також під час дослідження були виявлені такі можливості: розвиток інформа-
ційних технологій, організація конкурсів (тендерів) на закупівлю ліків за рахунок 
бюджетних коштів, збільшення кількості аптек, зростання ролі людського факто-
ру.

До можливих загроз для підприємства можна віднести низьку купівельну 
спроможність населення, мінімізацію аптеками товарних запасів та недоскона-
лість податкового законодавства.

Основним інструментом у боротьбі із конкурентами аптечної мережі «Ко-
некс», є маркетингові заходи, які служать дієвими факторами успішної діяльності 
сучасного підприємства. Проаналізувавши економічну діяльність підприємства, 
дослідивши всі переваги та недоліки конкурентного ринку ми розробили комп-
лекс маркетингових заходів для підвищення ефективності використання марке-
тингових технологій ПП «Конекс» (табл. 2).

Отже, проаналізувавши діяльність аптечної мережі «Конекс», ми можемо 
стверджувати, що підприємство активно розвивається та є сильним конкурентом 
на фармацевтичному ринку.

Проаналізувавши дані SWOT-аналізу ми бачимо, що сильними сторонами ПП 
«Конекс» є досвід роботи на ринку, широкий та глибокий товарний асортимент, значна 
кількість постійних клієнтів, широкий радіус обслуговування та постійне вдосконалення. 
Однак виявлено такі слабкі сторони, як зменшення ринкової частки, недостатній рівень 
кваліфікації персоналу, низький рівень розвитку механізації, автоматизації та техніко-
технологічної бази складського господарства, недостатньо ефективна робота з клієнтами.  

Також під час дослідження були виявлені такі можливості: розвиток 
інформаційних технологій, організація конкурсів (тендерів) на закупівлю ліків за рахунок 
бюджетних коштів, збільшення кількості аптек, зростання ролі людського фактору. 

До можливих загроз для підприємства можна віднести низьку купівельну 
спроможність населення, мінімізацію аптеками товарних запасів та недосконалість 
податкового законодавства. 

Основним інструментом у боротьбі із конкурентами аптечної мережі «Конекс», є 
маркетингові заходи, які служать дієвими факторами успішної діяльності сучасного 
підприємства. Проаналізувавши економічну діяльність підприємства, дослідивши всі 
переваги та недоліки конкурентного ринку ми розробили комплекс маркетингових заходів 
для підвищення ефективності використання маркетингових технологій ПП «Конекс» 
(табл. 2). 

 
Таблиця 2  

Комплекс маркетингових заходів для підвищення використання 
маркетингових технологій ПП «Конекс» 

№ Маркетингові заходи Термін виконання Ефективність 

1 
Впровадження на аптеках 
послуги фармацевт-
консультант 

01.06.18-01.03.19 

Допоможуть розвантажити 
провізорів і фармацевтів, 
професійна консультація покупців, 
залучення покупців. Прогнозоване 
збільшення прибутку- 205 704 грн за 
місяць 

2 
Додання відділу з 
препаратами ветеринарної 
медицини 

01.02.18-01.06.18 Збільшення кількості покупців на 
20% 

3 
Розробка соціальної 
програми «Майбутнє в 
наших руках» 

01.01.18-31.12.18 Підвищення довіри до бренду 

4 Фінансове стимулювання 
персоналу 01.01.18-31.12.18 Підвищення ефективності праці у 

двічі 

5 Проведення конкурсу 
«Кращий працівник» 01.01.18-31.12.18 Зменшення кількості запізнень на 

70% 
 
Отже, проаналізувавши діяльність аптечної мережі «Конекс», ми можемо 

стверджувати, що підприємство активно розвивається та є сильним конкурентом на 
фармацевтичному ринку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КО-
МУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Прибиткова Юлія
Студентка 6-го курсу 

Університету імені Альфреда Нобеля
Науковий керівник: д.е.н., проф. І.В. Тараненко

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології обумовили створення новітніх 
маркетингових інструментів. Все частіше споживачі віддають перевагу тим брен-
дам, які швидше освоюють сучасні цифрові технології [1, c. 35].

Цифровий маркетинг (Digital Marketing) – сучасний інструмент комунікації, 
позиціонування і просування на ринку продукту або послуги за допомогою циф-
рових каналів: телебачення, Інтернет, радіо, мобільних пристроїв тощо [2]. 

Дослідження проведено на прикладі санаторію «Курорт Орлівщина», розташо-
ваного в Дніпропетровської області. Споживачами санаторно-курортних послуг 
закладу є громадяни, яких направляють на оздоровлення соціальні державні фон-
ди, громадські організації, профспілкові організації підприємств по санаторно-
курортним путівкам, а також ті, хто оплачує перебування в санаторії за власні ко-
шти.

Забезпечити стійкий розвиток санаторію «Курорт Орлівщіна» в нестабільному 
економічному середовищі можна за рахунок диверсифікації джерел надходжен-
ня коштів, зокрема залучення індивідуальних покупців, які оплачують путівки за 
власні кошти, що вимагає формування ефективної системи маркетингових кому-
нікацій з використанням найсучасніших цифрових технологій.
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Для того, щоб зрозуміти, з яких джерел клієнти дізнаються про санаторій та 
розробити ефективну комунікаційну політику, автором було проведено марке-
тингове дослідження уподобань споживачів у формі опитування відпочиваючих. 
Мета опитування – визначити, якими засобами маркетингових комунікацій з ви-
користанням цифрових інструментів можна найбільш ефективно впливати на по-
тенційного покупця. 

При обробці анкет було проаналізовано окремо відповіді відпочиваючих, які 
приїхали по путівках від соціальних фондів, та відпочиваючих, які придбали 
санаторно-курортні послуги за власний рахунок. Маркетингове дослідження по-
казало, що найбільш активними користувачами Інтернет та мобільними додатка-
ми є ті клієнти санаторію, які відпочивають не по путівках від соціальних фондів, 
а за власний рахунок. Тому автором запропоновано широке запровадження циф-
рових технологій просування в систему інтегрованих маркетингових комунікацій 
санаторію «Курорт Орлівщина» та формування цифрової (digital) стратегії просу-
вання з метою залучення індивідуальних клієнтів, які придбають путівки за влас-
ні кошти. 

Цифрова (digital) стратегія – це довгостроковий план дій для досягнення ці-
лей компанії за допомогою цифрових інструментів [3]. На підготовчому етапі ре-
комендовано провести комунікаційну кампанію санаторію «Курорт Орлівщина» в 
мережі Інтернет. Розглянемо запропоновані комунікаційні заходи. 

Захід №1. Оптимізація та просування сайту санаторію. 
При формуванні цифрової стратегії просування санаторію «Курорт Орлівщи-

на» слід приділити першочергову увагу підвищенню ефективності власного веб-
сайту. 

Захід №2. Створення рекламної кампанії AdWords.
За допомогою Google Adwords можна залучити потенційних клієнтів, допо-

могти їм більше дізнатися про санаторій «Курорт Орлівщина», про послуги, акції 
або пропозиції в той момент, коли вони ведуть пошук за відповідними пошукови-
ми запитами в Google. 

Захід № 3. Просування в каталогах та тематичних порталах. 
Розміщення інформації про оздоровницю на сайтах, які освітлюють питання 

здоров`я, відпочинку, а також  на сайтах оnline-отельєрів: вooking.com, uahotels.
info та ін.

Захід № 4. Просування в соціальних мережах, блогах, форумах.
Необхідно регулярно вести існуючі групи в соціальних мережах Facebook, 

YouTube та зареєструвати оздоровницю в Instagram.
Найближчім часом маркетингова діяльність санаторію буде спрямована на за-

провадження нових цифрових інструментів та каналів взаємодії з аудиторією. 
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  

З ростом урбанізації та поширенням сидячого способу життя, в Україні по-
чав формуватися попит на ергономічну продукції для облаштування робочого міс-
ця. Ринок ергономічної продукції є зовсім молодим і швидко розвивається: попит 
стрімко зростає як і кількість конкурентів.

«Ergo Place» займається реалізацією ергономічної продукції, зокрема меблів, 
на території України з 2016 року. Товарний асортимент представлений дев’ятьма 
асортиментними групами і 90% всього товару надходить від одного постачаль-
ника. «Ergo Place» поступово нарощує обсяги збуту і зараз знаходиться на стадії 
зростання. Вдосконалення товарного асортименту є досить актуальним для ком-
панії, так як на етапі зростання потрібне активне розширення товарної номенкла-
тури, покращення характеристик товару для максимального продовження стадії 
зростання та створення конкурентних переваг на ринку. Нові асортиментні рішен-
ня допомагають утримати існуючих споживачів, біль комплексно задовольняти їх 
потреби, дозволять збільшити дохід, збільшити базу постачальників та захистити-
ся від зростаючої конкуренції.
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З метою отримання інформації щодо мотивів споживачів при купівлі ергоно-
мічної продукції, виявлення напрямів вдосконалення існуючого асортименту ком-
панії та виявлення найперспективніших постачальників, чиїми товарами можна 
розширити асортимент, було проведене маркетингове дослідження, в ході якого 
був здійснений збір та аналіз вторинної інформації та первинної інформації шля-
хом опитування споживачів.

На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного ринку було виявлено можливі 
напрямки розширення асортименту – конкретні товари та їх постачальники.

Опитування показало, що 95% споживачів бажають змінити щось в облашту-
ванні свого робочого місця: 69% - змінити стілець, 33% - змінити висоту столу, 
24% - покращити освітлення робочого місця та 23% замінити мишку та клавіату-
ру. З огляду на такі результати, компанії «Ergo Place» було рекомендовано погли-
блювати свій товарний асортимент ергономічними стільцями та засобами для ро-
боти стоячи (столи та надставки на стіл), а також розширювати асортимент таки-
ми новими позиціями, як ергономічні пристрої введення та засоби для покращен-
ня освітлення робочого місця. 

В ході проведення дослідження було виявлено, що споживачі мають насторо-
гу щодо наявності у себе хронічних захворювань пов’язаних з тривалою сидячою 
роботою. Тому компанії було рекомендовано включити в свій товарний асорти-
мент ергономічні стільці для сидячої роботи з підтримкою спини. 

Також в ході дослідження було виявлено, що лише незначна частина спожива-
чів має упередження щодо роботи стоячи, натомість більшість має бажання спро-
бувати даний спосіб роботи. Тому компанії було рекомендовано і розширювати 
асортимент в категорії засобів для роботи стоячи.

Дослідивши критерії вибору споживачами стільців для роботи, було виявлено, 
що найбільш впливовий фактор при виборі – користь для осанки. При формуван-
ні рекомендацій щодо поглиблення асортименту стільців для роботи, відбиралися 
лише товарні одиниці з можливістю підтримання здорової осанки. 

На основі аналізу поточного асортименту було сформовані рекомендації щодо 
виключення найбільш збиткових позицій з асортименту компанії.

Таким чином результатом дослідження став перелік рекомендованих товарів 
(разом з постачальниками) для розширення асортименту компанії, а також пере-
лік асортиментних позицій, що потрібно прибрати з асортименту. 
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СЬКОЇ МОЛОДІ М. ЧЕРНІВЦІ

Урда Валентина, Тупиця Ліна 
студентки 3 курсу економічного факультету

Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Науковий керівник: к.е.н., доц. О.В. Кифяк

В наш час молоді люди не завжди знають, як раціонально провести свій час, і 
витрачають його на даремні заняття. Тому все частіше  молодь стикається з нарко-
тиками, алкоголем, криміналом не лише у депресивних регіонах, а й у цілому по 
Україні. Проблема організації дозвілля також посилюється такими чинниками, як: 
зниження рівня контролю над дозвіллям підлітків та молоді з боку системи осві-
ти; зменшення кількості часу, проведеного в освітніх установах або зайнятого на-
вчанням; фактичне зникнення запропонованих «зверху» форм проведення дозвіл-
ля; підвищення вартості і занепад престижу різноманітних гуртків та секцій; зни-
ження рівня емоційного розвитку підлітків, молоді внаслідок падіння культурно-
го рівня суспільства; відсутність офіційних можливостей для самореалізації і са-
моствердження підлітків, молоді тощо [1]. 

Якщо характеризувати сучасну ситуацію в місті Чернівцях, то можна відзначи-
ти наступне: найпоширенішими закладами, де студенти проводять свій час є бари, 
паби, клуби та кафе, разом з тим, відсутні молодіжні культурні простори, фахові 
семінари  лекції, тематичні зустрічі, громадські заходи. Все це не задовольняє за-
пити сучасної молоді, більше того, у нашому місті це є актуальною проблемою, 
яка й зумовила вибір теми дослідження.

Ми вирішили дізнатись, де найчастіше проводить студентська молодь свій 
вільний час, і чого їй не вистачає у місті для того, щоб дозвілля вважалося ціка-
вим та змістовним. У процесі дослідження використовувалися як загальнонауко-
ві, такі спеціалізовані методи (метод CAWІ) [2, c.299]; об’єктом дослідження ста-
ла молодь студентського віку (переважно студенти економічного факультету Чер-
нівецького національного університету ім. Ю. Федьковича).

За результатами дослідження більшість студентів проводить свій вільний час 
у розважальних закладах і дуже рідко відвідує різні культурні заходи. Причиною 
такої ситуації є мала кількість цікавих культурних подій чи закладів, де було б ці-
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каво провести час, а також, як виявилось, суттєвою проблемою є недостатнє по-
ширення  інформації про подібні дійства. 

Більшість студентів хотіли б, щоб у місті проводилось побільше концертів, се-
мінарів, лекцій, виставок, ярмарків, фестивалів тощо. Причиною малої кількості 
таких заходів опитані вважають в першу чергу безініціативність молоді, а також 
відсутність фінансування. 

Ми вирішили провести ціновий моніторинг [3, c.144] заходів та закладів міста, 
де  б студенти могли провести своє дозвілля. В основному вартість різних змістов-
них заходів (концерти, семінари, лекції, тренінги, курси і т. д.) починається при-
близно з 300 грн. Проаналізувавши це, ми вирішили дослідити, які суми коштів 
наші студенти тратять наразі і скільки вони готові витрачати на подібні речі. По-
чнем з того, що більше половини студентів мають свій власний дохід, але, все-
таки, вони вважають, що для звичайного студента сьогодні дорого часто відвід-
увати заходи з саморозвитку, культурні заходи чи заклади розваг. Більшість сту-
дентів витрачають в місяць на дозвілля 300-500 грн. Третина студентів готові ви-
трачати на відвідування культурних заходів в місяць 100-300 грн, інша третина 
– 300-500 грн. На заходи з саморозвитку (курси, тренінги, майстер-класи) молодь 
готова виділити до 300 грн.  Якщо це все узагальнити, то можемо спостерігати, що 
дійсно не всім студентам доступні подібні заходи саме через їхню дорожнечу [4]. 

Тому, проаналізувавши ситуацію, ми розробили декілька практичних рекомен-
дацій щодо можливих форм і заходів проведення вільного часу. Важливо, що вони 
потребують  мінімуму коштів.

На нашу думку,  в епоху доступного інтернету та пасивного способу відпочин-
ку потрібно максимально стимулювати людей до живого спілкування і активного 
способу відпочинку. Умови регіону дозволяють влаштовувати різноманітні спор-
тивні змагання: байдарки на воді, велозмагання, марафони, спортивна стрільба в 
тирах, стрілецькі гуртки, спортивний туризм. Також можна організувати лекторії 
на базі університету.

Також пропонуємо створити культурні простори, які б могли розміщуватись у 
невеликих приміщеннях чи квартирах, і де могли б працювати місцеві художни-
ки, митці, скульптори тощо. Дані простори могли б існувати на кшталт музеїв, з 
умовою, що молодь могла б приходити і спілкуватись з авторами робіт, спостері-
гати за їх роботою, отримувати консультації тощо. Таким чином, студентська мо-
лодь розвивалась би і в сучасному мистецтві, і, можливо, надихалась для власних 
досягнень не лише у творчості. Окремою пропозицією є створення безкоштовних 
читальних залів, клубів, літературних кафе, де могли б проводиться літературні 
події. Також влітку можна проводити івенти на природі, наприклад, заняття йогою 
в парках міста або звичайний перегляд фільмів літніми вечорами. 
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Зазначимо, що подібних речей насправді дуже мало проводиться, тому вони 
обов’язково користуватимуться попитом. Головне, не забувати про рекламу та 
зв’язки з громадськістю.  При ефективній реалізації запропонованих рекоменда-
цій місто зможе вирішити проблему організації цікавого та змістовного дозвілля 
студентської молоді за кращими світовими зразками. Як наслідок, можливе зрос-
тання туристичних потоків до Чернівців, що теж є джерелом наповнення міського 
бюджету та формування позитивного образу міста.
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Характерною тенденцією останніх років є зростання споживання лікарських 
засобів у нашій країні. Основними факторами цього процесу є появлення нових 
препаратів, нових фармакологічних груп. Об’єктом дослідження виступає аптеч-
на мережа «Аптека Низьких Цін» що знаходиться у місті Дніпро. Аптека Низьких 
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Цін – мережа аптек, заснована в 2000 році [1]. Перша аптека була відкрита в м. 
Запоріжжя, а сьогодні мережа нараховує понад 500 аптек в Києві, Харкові, Одесі, 
Дніпрі, Запоріжжі та інших містах України. Вдосконалення маркетингової діяль-
ності аптечної мережі «Аптека низьких цін» доцільно проводити різними спосо-
бами та методами з метою залучення, утримання та повернення споживачів, адже 
від них залежить майбутнє компанії, її конкурентоспроможність та успішність на 
ринку. Мережа повинна формувати ефективний соціально-орієнтований асорти-
мент ліків, спрямований на задоволення потреб споживачів та підвищення  кон-
курентоспроможності аптеки. Саме тому нами було проведено дослідження спо-
живачів лікарських засобів шляхом анкетування, оскільки цей метод досить зруч-
ний та найбільш поширений в даній сфері діяльності. Опитування проводилось в 
жовтні 2017 р. в мережі аптек «Аптека Низьких Цін» м. Дніпро. Протягом місяця 
було опитано 160 респондентів. Контингент опитаних складається з осіб різного 
віку, статі, рівня доходів.

Аналіз відвідувачів аптеки показав, що більшу частину опитуваних складають 
жінки – 62,45%; з них: віком від 25-35 років – 25,2%; 35-45 років – 23,8%; 18-25 
років – 9,6%. За соціальним статусом перше місце посідають службовці – 42,8%; 
далі йдуть пенсіонери – 18,2%; підприємці – 12,3%; домогосподарки – 12%; сту-
денти – 7,9%; безробітні – 6,8%. Для багатьох споживачів має значення вироб-
ник конкретних ліків, а саме: 56,2% віддають перевагу вітчизняним виробникам; 
30,35% – імпортним; 13,45% – виробник не має значення. На нашу думку, це, на-
самперед, обумовлено тим, що вітчизняні препарати набагато дешевші за імпорт-
ні. Так за даними проведеного дослідження особи старші 60 років віддають їм 
перевагу вважаючи їх якісними. Найбільш важливими факторами впливу на рі-
шення споживачів щодо купівлі лікарських засобів є: ефективність (10%), безпека 
(9,4%), ціна (8,5%), дозування та лікарська форма (6,5-6,8%), кількість в упаковці, 
імідж виробника, тип та дизайн упаковки (2,5-5%). 

Також, за результатами опитування щодо критеріїв вибору споживачами ап-
течних закладів, визначили, що: 27% обирають зручне розташування аптеки; 
20% – низькі ціни в аптеці; 19% – широкий асортимент; по 12% – кваліфікований 
персонал та надання безкоштовних додаткових послуг (поміряти тиск, зробити 
ін’єкцію тощо); 10% – система знижок. 

Крім того, під час дослідження ми запропонували респондентам визначити пе-
реважну форму реклами лікарських препаратів, адже у наш час реклама має важ-
ливу роль і вона впливає на споживачів у виборі безрецептурних лікарських пре-
паратів. У результаті було отримано наступні дані: найбільш пріоритетною є ре-
клама на телебаченні, це відмітили 45% респондентів. Це можна пояснити тим, 
що телереклама діє на зір і на слух, отже має велику кількість рекламних контак-
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тів. Реклама в інтернеті посідає друге місце (22%), адже сьогодні багато спожи-
вачів мають безперервний доступ до мережі і можуть бачити рекламу лікарсько-
го засобу. Рекламним проспектам в аптеці віддають перевагу 15% респондентів, 
рекламі на транспорті 7%, рекламі в журналах і газетах 8% і лише 3% респонден-
тів  – рекламі на радіо.

Таким чином, отримані результати допоможуть мережі «Аптека низьких цін» 
визначитися з місцем розташування та сприятимуть вдосконаленню її товарної 
політики та маркетингової діяльності підприємства в цілому.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Сайт компанії «Аптека низьких цін» [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
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ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕК-
ТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ 

«ДІОЛІНІ»

Чипак Анастасія
Студентка 5-го курсу 

Інституту економіки і менеджменту
Національний університет «Львівська політехніка»

Науковий керівник: ст.викл. Кузьо Н.Є.

В умовах жорсткої конкуренції постає проблема утримання та зміцнення сво-
їх позицій для забезпечення продуктивної діяльності підприємства, тому актуаль-
ним стає пошук напрямів підвищення ефективності його маркетингової діяльнос-
ті.

ТзОВ «ДіоЛіні» є одним з виробників та продавців меблів на українському 
ринку [1]. На даний момент займається виготовленням кухонних гарнітурів на за-
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мовлення. Продукція підприємства представлена лише на території України. Про-
даж здійснюється під ТМ «DioLini» у салонах, які знаходяться у Львові (в ТЦ 
«MARK» та ТЦ «Три Слони»).ТМ «DioLini» представлена на багатьох Інтер-
нет - ресурсах, зокрема на власному сайті  та у соціальних мережах (Instagram, 
Facebook).

Для визначення основних напрямів підвищення  ефективності маркетингової 
діяльності  ТзОВ «ДіоЛіні» проводилося маркетингове дослідження  протягом 
15-28 лютого 2018 р. В ході опитування отримано відповіді від 129 респондентів, 
з них жінки – 89,9%, чоловіки – 10,1%. За результатами дослідження можна зро-
бити основні висновки: 
• половина респондентів оновлюють інтер’єр своїх кухонь лише раз на 10 і біль-

ше років. Переважна більшість опитаних обирають кухонні меблі в меблевих 
салонах. Найважливішим чинником при виборі кухонних меблів є якість, далі 
- ціна, додаткові послуги, терміни виготовлення та послуги дизайнера;

• на думку більшості, до комплекту кухонних меблів, окрім гарнітуру, мають 
входити стіл та стільці. Також він може містити освітлювальні прилади, техні-
ку, полиці та стелажі;

• виявлено, що із збільшенням віку зростає довіра до вітчизняного виробника, а 
із зростанням доходу зростає зацікавленість у модних тенденціях на ринку ку-
хонних меблів;

• найбільш привабливими для опитаних є пастельні кольори та комбінація пас-
тельних та яскравих кольорів, також вони надають перевагу стилю мінімаліз-
му та класичному стилю. Для 17,1% опитаних стиль не має значення;

• більшості опитаних не відома ТМ «DioLini». Також більшість опитаних не 
знають, де розташовані салони ТзОВ «ДіоЛіні», а 9,4% відзначили їх незруч-
не розташування;

• найпопулярнішими Інтернет-ресурсами, на яких представлена ТМ «DioLini», 
є соціальні мережі.
Для визначення напрямів підвищення ефективності маркетингової діяльності         

ТзОВ «ДіоЛіні» було складено дерево цілей (рис. 1).
Визначено, що пріоритетними напрямами підвищення ефективності мар-

кетингової діяльності ТзОВ «ДіоЛіні» є колаборація із вироб¬никами столів та 
стільців, відкриття нового салону та активізація діяльності у соціальних мережах.

Для активізації маркетингової товарної політики ТзОВ «ДіоЛіні» оптималь-
ним варіантом є створення капсульної колекції меблів, об’єднавшись з іншим ви-
робником меблів, який займається виготовленням стільців та столів. Колекція має 
бути виконана в спокійних класичних пастельних та яскравих кольорах [2]. Щодо 
стилю, то вдалим варіантом буде обрати класику, або стиль мінімалізм.
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Для активізації маркетингової збутової політики ТзОВ «ДіоЛіні» варто відкри-
ти салон у м. Київ та розташувати в одному з великих торгових центрів.

Також підприємству необхідно активізувати діяльність у соціальних мережах. 
Варто виділяти кошти на таргетингову рекламу, завдяки якій є можливість дуже 
точно визначити цільову аудиторію, яка, напевно, буде зацікавленою у пропоно-
ваному товарі. Окрім цього, така реклама допоможе збільшити впізнаваність тор-
гової марки. 

1. Офіційний сайт ТзОВ «ДіоЛіні» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://
diolini.ua.  2. Інститут кольору Pantone «NY Fashion Week Spring 2018» [Електро-
нний ресурс] - Режим доступу:https://www.pantone.com/fashion-color-trend-report-
new-york-spring-2018. 
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Рис. 1. Напрями підвищення ефективності маркетингової діяльності ТзОВ «ДіоЛіні» 
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діяльності ТзОВ «ДіоЛіні» є колаборація із виробниками столів та стільців, відкриття нового 
салону та активізація діяльності у соціальних мережах. 

Для активізації маркетингової товарної політики ТзОВ «ДіоЛіні» оптимальним 
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обрати класику, або стиль мінімалізм. 

Для активізації маркетингової збутової політики ТзОВ «ДіоЛіні» варто відкрити салон 
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Також підприємству необхідно активізувати діяльність у соціальних мережах. Варто 
виділяти кошти на таргетингову рекламу, завдяки якій є можливість дуже точно визначити 
цільову аудиторію, яка, напевно, буде зацікавленою у пропонованому товарі. Окрім цього, 
така реклама допоможе збільшити впізнаваність торгової марки.  

 
1. Офіційний сайт ТзОВ «ДіоЛіні» [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://diolini.ua.  2. Інститут кольору Pantone «NY Fashion Week Spring 2018» [Електронний 
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УДК 659.154:664.682

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИЗАЙНУ 
УПАКОВКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Ярошенко Анастасія
Студентка 2-го курсу, спеціальність «Маркетинг» 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 
Науковий керівник: к.е.н, К.С. Олініченко

Незважаючи на велику кількість нових товарів на національному ринку та до-
свід успіху виведення нових товарів на ринки, немає таких рекомендацій, дотри-
мання яких гарантує визнання нового товару споживачем. У зв’язку із наведеним 
актуальними є питання формування теоретичного та практичного інструментарію 
по виведенню нового продукту харчування на ринок, що включає формування ле-
ментів дизайну упаковки.

За результатами дослідження, доведено що в Україні знижується попит на пе-
чиво, яке споживачі вважають «простим», і збільшується попит на «складне» пе-
чиво, наприклад з прошарками, добавками, посипаннями. Печиво стає більше 
схожим на тістечко, але за більш доступною ціною і з великим терміном збері-
гання [1].

В упаковці печива також відзначаються свої тенденції. Так, споживачів прива-
блює яскрава і барвиста упаковка. Виробники прагнуть розмістити на упаковці ві-
зуальну інформацію про добавки, що містяться в печиві, завдаючи зображення го-
ріхів, шоколаду, лимона, винограду тощо. Актуальною вважається ніша так звано-
го «офісного печива». Печиво має «підтримувати» імідж фірми, бути зручним для 
споживання і мати невеликі розміри [2].

Нами проведено маркетингове дослідження з метою створення портрету спо-
живача кондитерської продукції, найбільш доречним методом анкетного опиту-
вання. В опитуванні брали участь 214 чоловік. З них 110 чоловіків і 104 жінки. 

В результаті обробки анкет було отримані наступні дані: основними покупця-
ми борошняних кондитерських виробів є респонденти із середнім рівнем доходу 
- від 6 до 10 тис. грн., причому показник доходу серед чоловіків вище.

Для аналізу ринку печива типу «американо», проведено дослідження методом 
спостереження у підприємствах роздрібної торгівлі міста м. Харкова та онлайн 
магазинів України. Аналізуючи дані проведеного спостереження слід зазначити:
- на ринку м. Харкова у роздрібних торгових підприємствах представлено досить 
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вузький асортимент печива типу «американо»;
- найбільший асортимент печива типу «американо» у супермаркетах «Сільпо», 

«Класс»,  «Велмарт» і «Дігма»;
 - на ринку спостерігається широкий діапазон цін на печива цієї групи: від 39,00 

грн. за кг. до 1565,48 грн. за кг.;
- переважна більшість печива типу «американо» виробництва іноземних вироб-

ників. 
Слід зазначити, що в порівнянні з асортиментом даних виробів, наприклад, у 

минулому році, він значно розширився, що свідчить про зацікавленість україн-
ських виробників до цієї продукції, а відповідно і про зростання попиту населення 
на печиво типу «американо». Тому розробка нових технологій печива типу «аме-
рикано» повністю відповідає вимогам ринку.

Наступним кроком дослідження було визначення особливостей поведінки ви-
щезазначених сегментів покупців борошняних кондитерських виробів. Відповід-
но до мети сформульовано гіпотезу: споживачі прагнуть до якісного раціональ-
ного харчування, але скептично ставляться до нової продукції. Дослідження об-
раного сегменту, а саме людям що знаходяться у шлюбі, віком 20-55 років що 
працює або займаються домашнім господарством, було проведено у соціальній 
мережіwww.facebook.com за допомогою сервісуMonkeySurvey.

В анкеті на самому початку опитування респондентам пропонувалось ознайо-
митися із поняттям печива типу «американо» з додаванням порошку виноград-
них кісточок. Анкета містила 8 запитань щодо теми дослідження та 8 запитань 
щодо відомостей про респондента, які дозволять провести поглиблену сегмента-
цію споживачів та розробити необхідні рекомендації щодо виведення інновацій-
ного товару на ринок. Обсяг вибірки склав 160 осіб віком від 20 до 55 років, з них 
61,2% – жінки, 38,8% – чоловіки. Обробку даних здійснювали методом інтерваль-
ного оцінювання, вважаючи, що випадкова величина (готовність споживачів купу-
вати печиво типу «американо» з додаванням порошку виноградних кісточок) ха-
рактеризується нормальним законом розподілу.

Аналіз анкет показав, що абсолютна більшість споживачів (82,3%) надає пере-
вагу традиційним продуктам харчування, оздоровчим продуктам віддають пере-
вагу лише 11% опитаних і лише для 6,7% опитаних немає значення, які продукти 
харчування вони споживають. Це свідчить про те, що ринок оздоровчих продук-
тів харчування тільки формується в Україні і споживачі ще не знають про перева-
ги цих продуктів.

Вивчаючи ставлення споживачів до печива типу «американо» з додаванням по-
рошку виноградних кісточок, виявлено, що 44,6% респондентів їх ніколи не купу-
вали, проте 41,8% опитаних хотіли б купувати, але не зустрічали її в продажу. Та-
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ким чином існує досить вагомий потенціальний попит на продукцію даного виду.
Подальша робота по розробці дизайну упаковки печива буда з урахуванням ви-

щезазначених особливостей споживачів.
На підставі проведеного конкурентного аналізу та аналізу споживчих переваг 

за допомогою опитування продавців і споживачів, і, в результаті з’ясувавши всі 
необхідні аспекти сприйняття брендів різних виробників, перейдемо до самої від-
повідальної частини брендінгу - створення концепції фірмового стилю або його 
візуального образу.

За підсумками проведеного тестування учасниками фокус - групи остаточно 
було визначено назву для печива типу «американо» з додаванням порошку вино-
градних кісточок - «Грейпсі». Щодо переваг кольорового спектру, більшість рес-
пондентів віддали перевагу коричнево-зеленому забарвленню. Отже для біль-
шої затребуваності пакування печива типу «американо» з додаванням порош-
ку виноградних кісточок потрібно робити у ємкості коричнево-зеленого кольо-
ру, або ж використовувати ці кольори на етикетці. Слоган що був найвище оціне-
но – ««Грейпсі» відкуси - користь тілу принеси». Саме його треба використовува-
ти при просуванні печива типу «американо» з додаванням порошку виноградних 
кісточок - «Грейпсі» на ринок міста Харкова. При формуванні візуальної атри-
бутики печива типу «американо» з додаванням порошку виноградних кісточок 
«Грейпсі» нами було запропоновано формування атрибутики з елементів що міс-
тять какао боби, виноград та шоколад. 

В результаті тестування дизайну етикетки ми використовували метод бенчмар-
кінгу: сподобалися цільової аудиторії елементи різних концептів дизайну ми по-
єднали в єдину етикетку, яка і була прийнята «одноголосно» на остаточному тес-
туванні.

За умови впровадження рекомендованих маркетингових інструментів, підпри-
ємство виробник інноваційного продукту має можливість конкурувати на україн-
ському ринку, а згодом виводити новий продукт на міжнародний рівень.
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