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ПРОГРАМА ДЕВ’ЯТОЇ  НАУКОВОЇ  ПІДСУМКОВОЇ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МІЖВУЗІВСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ
МОЛОДЬ ОПАНОВУЄ МАРКЕТИНГ

ім. Ігоря Ткаченка

16-17 травня 2014 року
м. Київ, проспект Перемоги 54/1,

головний корпус ДВНЗ КНЕУ
ауд.334

9.30-10.00 – Реєстрація учасників конференції
10.00-10.15 – Вітальне слово Президента Української асоціації мар-

кетингу, ректора ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана академіка Анатолія
Павленка

10.15-10.30 – Вітальне слово генерального директора компанії TNS в
Україні проф. Миколи Чурилова

10.30-11.00 – Нагородження переможців конкурсу “Молодь опановує
маркетингу імені Ігоря Ткаченка”

11.00-11.20 – Перерва на кава-паузу

Виступи учасників конференції

11.20-11.35 - Олександр Челомбитько «Розробка заходів із підви-
щення рівня лояльності споживачів торгівельного підприємства» 

11.35-11.50 - Ворожеїна Ірина,  Кисельова Ольга «Фактори ефектив-
ності банерної реклами»

11.50-12.05 - Марія Драчева «Аналіз преференцій споживачів
туристичного продукту Автономної Республіки Крим»

12.05-12.20 - Анна Сирокваша, Вероніка Тіхонова «Освіта як голов-
ний фактор конкурентоспроможності молодих фахівців»

12.20-12.35 - Анастасія Єрешко «Формування стратегії позиціону-
вання компанії «Roshen» на кондитерському ринку Республіки Литви»

12.35-12.50 – Олег Орєхов «Зелений маркетинг»
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12.50-13.00 - Вовк Валерія, Демченко Наталія, Лесик Наталія
«Оцінка обізнаності, конкурентоспроможності та сприйняття послуг
гарячої йоги жителями міста Києва»

13.00 -14.00 Обід

14.00-14.15 – Маргарита Зелінська «Дослідження ринку йогуртів
компанії «Danone». Розроботка та проведеня анкетного опитування.
Аналіз проведеного анкетного опитування»

14.15-14.30 - Яна Букша «Дослідження ринку послуг громадського
харчування для студентів» (листопад - грудень 2013)

14.30-14.45  - Макарова Анастасія, Юхимчук Ганна, Поліщук
Олександра «Дослідження рівня якості обслуговування персоналу на
прикладі косметичних мереж м. Києва»

14.45-15.00 - Олена Шевченко «Формування маркетингових страте-
гій для кафедри маркетингу та УІД СумДУ на основі здійснення її
стратегічного аналізу»  (на прикладі спеціальності «Маркетинг»)

15.00-15.15 -  Антоніна Бура «Оцінювання конкурентного потенціа-
лу підприємства»

15.15-15.30 -  Герасимчук Анастасія, Угленко Кристина «Особливості
впливу мобільних додатків на купівельну поведінку споживачів»

15.30-15.45 - Любов Лапко,  Людмила Мунічева «Реалізація концеп-
ції стійкого розвитку в українському суспільстві»

15.45-16.00 - Ольга Гнідіна «Формування іміджу торгової марки
ПАТ «Бель Шостка Україна»

16.00-16.15 - Марія « Тржесневська «Вдосконалення рекламної
діяльності ПАТ «ОКЗДХ»

16.15-17.00 Дискусія

17 травня
10.00-14.00 Культурна програма
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УДК 303.425

Исследование рынка услуг общественного питания для студентов 
(ноябрь-декабрь 2013)

Букша Яна
4 курс

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коноваленко А.С.
Обособленное подразделение Запорожского 
института экономики и информационных 

технологий (ЗИЭИТ) в г. Мелитополе

Актуальность исследования обусловлена тем, что студенчество испытыва-
ет недостаток заведения, где они могли бы не просто перекусить в свободное
время, а и встретиться с друзьями, пообщаться в непринужденной обстанов-
ке. При этом в районе крупного вуза города расположено несколько точек
общественного питания, однако их стиль и уровень сервиса не соответствует
современным тенденциям, а скорее напоминает низкосортную забегаловку,
столовую, буфет. Отсутствие уникального заведения с оригинальными
подходами к сервису и организации пребывания студентов в городе обуслав-
ливает низкий уровень удовлетворенности молодежи.

Предварительным местом размещения предполагаемой точки обществен-
ного питания является центр города, в районе одного из крупных вузов горо-
да. Помимо вуза в предполагаемом районе размещены также несколько
крупных торговых точек. 

На подготовительном этапе исследования произведен расчет выборки рес-
пондентов, которых необходимо опросить для того, чтобы сделать выводы о
мнении генеральной совокупности респондентов. При проведении опроса
мы обратились к специальной статистике, которая дает возможность понять
целесообразность создания кафе и оценить предварительную численность
потенциальных потребителей. 

Целевой аудиторией являются жители г. Мелитополя, (студенты ТГАТУ).
Численность генеральной совокупности составляет 4,5-5 тысяч человек.
Соответственно 90% студентов каждый день ходят обедать, из них 50 % пред-
почитает обедать в кафе, 10% в ресторане, остальные отправляются в супер-
маркеты. Было рассчитано, какое количество студентов необходимо опро-
сить, чтобы получить объективную информацию о состоянии генеральной
совокупности. 

При проведении анализа конкурентоспособности точек общественного
питания отмечено несколько наиболее значимых факторов:

� ассортимент предлагаемой продукции;
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� качество предлагаемой продукции;
� ценовая категория заведения;
� уровень комфорта и сервис;
� наличие особой атмосферы и стиля заведения.
Данные факторы для оценки их значимости были предложены 10 экспер-

там. Экспертам было предложено оценить факторы по шкале от 1 до 5 баллов.
Так, наиболее значимому фактору присваивается оценка 5 б., а наименее зна-
чимому – 1 б. (табл. 1).

Для анализа конкурирующих точек общественного питания принята 10-
бальная шкала, в которой максимальное значение 10 баллов означает
наивысшую степень оценки фактора, а 1 балл соответствует наихудшей оцен-
ке. Проведена оценка 3 близлежащих точек общественного питания, оцене-
ны их конкурентные преимущества. В ходе исследования было обнаружено,
что слабым местом большинства заведений  является отсутствие оригиналь-
ной идеи. 

Результаты проведенного исследования позволяют утверждать о наличии
необходимости создания заведения, которое предлагается назвать "Блакитна
Перлина". Его дизайн и место расположения будут привлекательными для
студентов, работников близлежащих организаций и обычных прохожих.
Оригинальной визитной карточкой кафе будет являться меню «Все по 7»,
суть которого заключается в том, что весь представленный ассортимент про-
дукции будет продаваться по 7 грн., отличаться будет лишь вес предложен-
ных блюд. Фирменной продукцией и оригинальным предложением для всех
клиентов кафе будут являться хлебные булочки, выпеченные в форме раку-
шек.

По прогнозным данным предполагается высокий уровень спроса на услу-

Таблица 1
Экспертная оценка значимости 

существенных факторов выбора точки общественного питания
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ги и продукцию кафе, что подтверждает необходимость привлечения инвес-
тиций.
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УДК 330.3
Оцінювання конкурентного потенціалу підприємства

Бура Антоніна
студент 5-го року навчання

Науковий керівник 
д.е.н., проф. Ковальчук С. В.

Хмельницький національний університет

Актуальність дослідження конкурентного потенціалу підприємництва
зумовлюється певними причинами. На нинішньому етапі розвитку ринкових
відносин в Україні, коли посилюється роль споживачів, зростає ризик і
невизначеність умов функціонування підприємств, збільшується ступінь
залежності від маркетингового середовища. Підприємства обертають свої
погляди не на вивчення оточуючого середовища, а на самих себе, свої внут-
рішні можливості, які є унікальні, що і визначає наявність конкурентної
переваги. В цьому процесі чільне місце належить маркетингу, який і має вирі-
шувати питання оцінювання конкурентного потенціалу підприємства.

Найвищій рівень конкурентного потенціалу у харчовій промисловості
мають середні підприємства. Великі підприємства частіше забезпечують його
середній рівень, їх зростання стримується неефективністю системи управлін-
ня та застарілими методами організації роботи, відсутністю гнучкості вироб-
ничої системи та уповільненим пристосуванням до змін ринкової кон’юнк-
тури та іншими факторами. Найменш ефективною формою підприємництва
у харчовій промисловості є малий бізнес, підприємства якого мають досить
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низький конкурентний потенціал. Переважна більшість малих підприємств у
сучасних умовах виявляються неспроможними конкурувати з більшими ком-
паніям, змушені «тінізувати» значну частку своєї діяльності.

Трендовий аналіз питомої ваги виробництва та реалізації харчової продук-
ції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції по Україні на
2013–2015 рр. показав її позитивну динаміку та збільшення до 20,0 %. 

Аналіз діяльності підприємств харчової промисловості Хмельницької
області засвідчив, що ці підприємства посідають третю сходинку серед про-
мислових підприємств Хмельниччини, демонструючи найвищий рівень
інноваційної активності (з 81 діючого підприємства 26 є новаторами). про-
гнозне збільшення питомої ваги харчової галузі Хмельницької області до 35
%. Підприємства харчової промисловості Хмельницької області мають випе-
реджальну тенденцію розвитку стосовно аналогічних підприємств по Україні
в цілому, що може позначитися і на їх КПП.

Маркетингове дослідження стану конкурентного потенціалу підприємств
харчової промисловості Хмельницької області, проводилося автором спільно
з Головним управлінням статистики у Хмельницькій області у першому пів-
річчі 2013 р. Респондентами анкетування виступили 39 керівників та провід-
них спеціалістів підприємств харчової промисловості Хмельницької області.
Кількість підприємств харчової промисловості Хмельницької області на
початок 2013 р. становила – 81 підприємство. Дослідженням було охоплено
48 % підприємств харчової промисловості Хмельницької області, що свідчить
про репрезентативність вибірки. В досліджені прийняли участь 18 малих під-
приємств (46,1 % від загальної кількості досліджуваних підприємств), 6 вели-
ких підприємств (15,4 %) та 15 середніх підприємств (15,4 %).

Більшість підприємств харчової промисловості комбінують кілька ознак
для здійснення позиціонування, лідерами щодо вибору стратегії позиціону-
вання є: позиціонування за співвідношенням «ціна-якість» – 39,7 % та пози-
ціонування за показниками якості – 23,3 %.

В ході проведення маркетингового дослідження КПП харчової промисло-
вості Хмельницької області:

1) доведено, що конкурентний потенціал залежить від розміру і форми
власності підприємства, так, найвищий конкурентний потенціал мають
середні підприємства, середній за значенням потенціал відповідає великим
підприємствам, а найнижчим він є у малих підприємств;

2) встановлено, що маркетингова діяльність підприємства визначає стан
його конкурентного потенціалу; 

3) відзначено, що виконання маркетингових функцій на підприємствах
здійснюється або не в повному обсязі, або некваліфікованими кадрами, що
призводить до зниження конкурентного потенціалу.

З огляду на проведені розрахунки ранжування груп критеріїв фінансового,
інноваційного, науково-технічного, кадрового, ресурсного та маркетингово-
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го потенціалів побудовано формулу комплексного оцінювання конкурентно-
го потенціалу харчових підприємств за внутрішніми індикаторами (Кпв) та
формулу комплексного оцінювання конкурентного потенціалу харчових під-
приємств за зовнішніми індикаторами (Кпз).

Удосконалено метод матричного аналізу для визначення конкурентної
позиції підприємства та стану його конкурентного потенціалу на підставі гра-
фічного відтворення його зовнішньої та внутрішньої складових. Розроблено
сценарії обґрунтування управлінських рішень щодо формування стратегій
позиціонування підприємств харчової промисловості за визначеним КПП.

Всі практичні розробки, впроваджені у діяльність харчових підприємств
Хмельницької області і знайшли застосування у роботі Головного управління
статистики у Хмельницькій області. 

УДК 330.3
Оцінка обізнаності, конкурентоспроможності та сприйняття послуг гарячої

йоги жителями міста Києва

Вовк Валерія, Демченко Наталія, Лесик Наталія
студентки 4 курсу факультету Управління персоналом і маркетингу

ДВНЗ «Київський Національний Економічний Університет ім.В.Гетьмана»
Науковий керівник: О.В. Кудирко

Поява нової послуги на ринку спортивно-оздоровчих послуг м. Києва
зацікавила нас у проведенні маркетингового дослідження, методика якого
після апробації може стати прийнятною для проведення досліджень з просу-
вання інших нових видів спортивно-оздоровчих послуг.

Об’єктом дослідження є студії гарячої йоги міста Києва. Предметом є
оцінки та поведінкові наміри клієнтів та потенційних клієнтів студій гарячої
йоги м. Києва, чинники, які їх визначають. Метою є вивчення перспектив і
умов просування нових спортивно-оздоровчих послуг на прикладі гарячої
йоги. Завдання: дослідити рівень задоволеності споживачів послугами гаря-
чої йоги та чинники, які його визначають, на прикладі студії “Kiev Hot Yoga
Studio”; оцінити кількісні та якісні характеристики потенційного клієнта сту-
дій гарячої йоги, чинники його поведінки у м. Києві; проаналізувати конку-
рентне середовище студій гарячої йоги у Києві; розробити пропозиції сто-
совно подальшого просування нових спортивно-оздоровчих послуг.

Результати дослідження у “Kiev Hot Yoga Studio”:
Портрет типового клієнта: жінка 20-30 років, яка надає перевагу базовому

заняттю та відвідує студію з різною частотою; клієнти загальну ситуацію в
студії оцінюють позитивно. З найвпливовіших на оцінку чинників виділя-
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ють: роботу інструктора та розклад занять; Більшість респондентів (45%, 22
особи ) найбільш до вподоби базове заняття, 37% (18 осіб) надають перевагу
інтенсивному заняттю, 31% (15 осіб) з найбільшим бажанням відвідують
Stretching, 18% (9 осіб) обрали як улюблене спеціалізоване заняття та двоє
респондентів не встигли визначитись, яке з занять їм до вподоби найбільше.
Більшість респондентів (45 із 49 осіб) зацікавлені в нових пропозиціях від
інструкторів, що свідчить про прийнятні умови для впровадження інновацій-
них занять за змістом і форматом. Проте запитання: «Яких саме?» - потребує
додаткового вивчення. За даними опитування, понад половини (64%) усіх
потенційних клієнтів віддали б перевагу в отриманні інформації про гарячу
йогу від друзів, які вже мали досвід відвідування таких занять, 43% респон-
дентів обрали б спеціалізований сайт або соціальні мережі, такі як VK або
Facebook. Решту джерел можна вважати неефективними: зовнішню рекламу
зазначили 8%, рекламу в журналах професійної спрямованості 1% та
іншіІнтернет-ресурси2%

При дослідженні позиції потенційних клієнтів щодо послуги «гаряча йога»
вдалось дізнатися:

Портрет потенційного клієнта студії з точністю співпадає із вже існуючим
клієнтом “Kiev Hot Yoga Studio; половина респондентів не чули, що таке
гаряча йога, проте хотіли б дізнатись. Опитані у своїй переважній більшості
не знають, де в Києві можна позайматися, але більший відсоток опитаних
називає студію «Yoga Hot»;Суттєвими стимулами для відвідування пробного
заняття з гарячої йоги потенційними клієнтами є: більш активне поширення
інформації про місцезнаходження, розвінчання деяких міфів, передусім про
необхідність спеціальної додаткової підготовки, позитивні відгуки друзів, які
вже спробували такі заняття; перші кілька занять має бути за акційною
ціною. Головним бар’єром для відвідання заняття з гарячої йоги потенційни-
ми клієнтами став ціновий фактор. Понад половини (54%) серед них зазна-
чили, що точно не відвідали б пробне заняття в разі, якщо його ціна станови-
ла б більше 100 грн. Друге за кількістю відповідей потенційних клієнтів (31%)
посів «територіальний» чинник: якщо студія знаходилася б в більше 40 хви-
линах їзди від дому.

Для “Kiev Hot Yoga Studio” слабкими сторонами виступають наступні:
недостатньо місця для паркування власного транспорту; рівень турботи про
споживача нижчий у порівнянні з конкурентами; відсутні покажчики про
розташування студії; внутрішнє розміщення. Сильні сторони студії: загальна
цінова політика; зручність розташування при проїзді на громадському транс-
порті; музичний супровід; наявність нагород/відзнак/ліцензії; наявність
інформації у професійних журналах; наявний стенд з каталогами про студію.

Для “Yoga Hot” слабкими сторонами виступають: загальна цінова політи-
ка; до студії важко дістатись громадським транспортом; відсутність музично-
го супроводу; відсутність ліцензій; відсутність інформації у професійних жур-
налах; відсутність стенду з флаєрами про студію. Сильні сторони студії:



Українська Асоціація Маркетингу

1103067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
Тел./факс (+38 044) 456 9873; тел. моб. (067) 775 85 61
e�mail: umaukr@mail.ru, http://www.uam.in.ua 

зручність розташування (власний транспорт); рівень турботи про споживача
дуже високий; зовнішнє розміщення (наявність зовнішньої інформації у
місті розташування; внутрішнє розміщення (душ, куточок відпочинку, зал
для занять).

Для обох студій гарячої йоги «Ахіллесовою п’ятою» виявилась робота адмі-
ністраторів. 

УДК 330.3   

Фактори ефективності банерної реклами

Ворожеїна Ірина, Кисельова Ольга 
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

На сьогоднішній день реклама в Інтернеті набирає все більшої популяр-
ності. З розвитком Інтернету зростає кількість людей, які проводять там свій
вільний час, а продавці різноманітних товарів та послуг, звичайно, намага-
ються бути поряд зі своїм споживачем. От і виходить, що Інтернет став зруч-
ним місцем для «полювання» на покупців.

Одним із найбільш розповсюджених видів реклами в Інтернеті досі зали-
шається банерна. Хоча до її використання вдається чимало підприємців,
налаштування ефективної банерної кампанії шляхом проб та помилок потре-
бує чималого бюджету. Саме тому актуальним є дослідження, яке допоможе
виявити найбільш вигідні комбінації для розміщення банерів.

Основною метою дослідження було визначення впливу характеристик
банеру на його помітність та ефективність.

В рамках мети були виокремленні наступні завдання:
� З'ясувати, як впливає розміщення банеру на сторінці інтернет-ресурсу

на його помітність;
� З'ясувати, чи впливають елементи банеру (анімація, кнопка "купити",

тощо) на його ефективність;
� З'ясувати відмінність реакції користувачів на банери в залежності від їх

статі;
� З'ясувати відмінність реакції користувачів на банери в залежності від їх

віку.
Дослідження складалось з трьох етапів:
� Етап підготовки
� Підготовка сайтів
� сайт  для перевірки на банерах з однаковим зображенням помітності різ-

них положень на сайті
� сайт для перевірки співвідношення банерів трьох різних типів між

собою, що були розташовані з лівої сторони один за одним. 
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� Створення банерів 
� Створення анкети Google
� Збір первинної інформації
� Опитування респондентів у соціальних мережах
� Внесення даних в анкету
� Аналіз даних
� Описова статистика
� Кореляційний аналіз
� Дисперсійний аналіз ANOVA
� T-статистика
Основними складностями проведення такого експерименту були обмеже-

ність респондентів у часі, що стала перешкодою у сприйнятті сайту та пере-
міщення респондента у реальні умови спостерігання сайту. Для досягнення
своєї мети  ми застосували постійну зміну типів банерів та їх послідовності,
щоб нівелювати випадкові збіги вибору банерів та відокремити вплив дослід-
жуваних нами чинників.

Після опрацювання результатів, були отримані наступні висновки:     
По-перше, розміщення банера на сторінці має вирішальну роль у його

сприйнятті. Яким би не було зображення на банері, у разі, якщо він знахо-
диться зверху (57% респондентів обрали цей банер) або зліва (28%) його, ско-
ріше за все, помітять. Найгіршим місцем для розміщення іміджевого банера
є нижній край сторінки, його обрали лише 6% респондентів.   

По-друге, ми з’ясували, що такі елементи, як кнопка «купити», «замовити»
тощо, не завжди є ефективними. Найчастіше, людей приваблює просто ціка-
ве зображення. Також помітність банера на 81%, згідно з розрахунками, зале-
жить від його розташування за порядком та наближеності до верхньої части-
ни сайту.

По-третє, ми можемо спостерігати деякі відмінності у виборі банерів між
респондентами різних вікових та статевих груп. Кореляційний аналіз дово-
дить, що взаємодія факторів розміщення банеру та віку (R1=0,11) перевищує
силу впливу взаємодії факторів розміщення банеру та статі  респондентів
(R2=0,135).  Тому фактор віку впливає на вибір банеру значно сильніше за
фактор  статі. 

На нашу думку, найбільш реалістичним наше дослідження є саме для імід-
жевих банерів. Слід зазначити, що нами вивчалися саме помітність та
запам’ятовуваність банерної реклами, але не рівень її збутової ефективності.

Висновки дослідження найбільш цікавими стануть для невеликих компа-
ній, що не мають великого досвіду у розміщенні власної реклами. Таким
чином, фірми зможуть зекономити на довгих спробах налаштувати ефектив-
ну банерну рекламну кампанію. Тобто, при запуску рекламної кампанії краще
за все орієнтуватись на банери розміром 728 x 90 пікселей, що можуть розмі-
щуватись у верхній частині сторінки або у тексті (160 x 600 пікселей), та бане-
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ри, що будуть знаходитись з лівого боку сайту і приносити більший потік тра-
фіку. Такі ж рекомендації можуть застосувати вебмастери, що бажають зароб-
ляти на розміщенні реклами на власному сайті. 

УДК 330.3
Особливості впливу мобільних додатків на купівельну поведінку споживачів

Герасимчук Анастасія, Угленко Кристина
ФУПтаМ, 4 курс

Науковий керівник Дима О.О.
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

За останні роки велику популярність здобув мобільний Інтернет, що дав
поштовх виникненню нових засобів та інструментів маркетингових комуні-
кацій. Одним з таких інноваційних інструментів є мобільний додаток.

Оскільки сфера використання мобільного маркетингу ще належним
чином неосвоєна, доцільно було провести маркетингове дослідження, яке
дало можливість виявити вплив додатків на сучасне суспільство та визначи-
ти, якими характеристиками вони повинні володіти для збільшення ефек-
тивності цього впливу. 

У процесі роботи було виявлено особливості використання мобільних
додатків  споживачами різних вікових груп та напрямків підготовки за допо-
могою онлайн-опитування 180-ти респондентів віком від 12 до 54 років в
місті Києві та проведення фокус-групи. 

Було помічено, що найбільша кількість респондентів віком від  18 до 24
років застосовують мобільні додатки (100% цієї вікової категорії відповіли на
запитання стверджувально). Найменша кількість користувачів - опитувані
від 45 до 54 років (лише 40% даної вікової групи). Таким чином було виок-
ремлено найактивнішу групу  –  студенти та ті, хто вперше наймаються на
роботу.

Необхідно було зрозуміти доцільність створення мобільного додатку у різ-
них сферах життєдіяльності та його націленість на певні вікові групи спожи-
вачів. Так, найбільшими прихильниками отримання послуг за допомогою
мобільних додатків виявилися споживачі від 18 до 24 років (52,8%), а здійс-
нення покупок – від 35 до 44 років (38,8%). Також було помічено, що опита-
ні від 12 до 17 років є найпасивнішими користувачами (5% здійснюють
покупки та 0% отримують послуги). 

В процесі аналізу були визначені найбільш дієві важелі впливу на спожи-
вачів в залежності від їх вікової групи, спеціальності та статі.

На противагу висунутому припущенню соціальна мережа Foresquare вия-



Українська Асоціація Маркетингу

14 03067, м. Київ, пр. Перемоги 54/1, 
факультет Управління персоналом та маркетингу ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

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

вилася не абсолютно ефективним  засобом стимулювання (60,5% респонден-
тів надали перевагу вже відомому закладу порівняно з новим, який підтримує
політику пропозицій за чекін).  

Якщо ж говорити, на приклад, про оцінку особливостей під час викорис-
тання мобільного додатку для замовлення їжі, то найбільш дієвим важелем
впливу для вікової групи 18-24 виявилися Поточні акціонні пропозиції. 

За допомогою кількісного та якісного досліджень було встановлено при-
чинно-наслідковий зв’язок між активністю використання мобільних додат-
ків окремої групи (студенти) та їх життєвим стилем, інтересами та економіч-
ним становищем. Проведення фокус-групи дало можливість уточнити вузькі
місця та незрозумілі моменти, що виникли за анкетного опитування.

Було підтверджено результати кількісного дослідження щодо великого
впливу мобільних додатків на життя респондентів. Вони вже зараз не можуть
обійтись без окремих видів додатків: чи то для редагування фотографії, соці-
альних мереж, здійснення покупок або створення  нотаток. Також у процесі
вирішення питання щодо доцільності створення закладом або магазином
власного мобільного додатку, результати фокус-групи роз'яснили ситуацію,
яка склалася (44,7% відповіли, що хочуть щоб їх улюблений магазин/заклад
створив мобільний додаток, а 48,7% байдужі до цієї пропозиції): не кожному
закладу потрібно створювати додаток - в ньому має бути якийсь сенс. При
чому отримані результати дали можливість зробити висновок про дуже слаб-
кий розвиток цієї сфери на українському ринку - лише 6,6% респондентів
стверджують, що такий мобільний додаток їх улюбленого закладу вже існує. 

У процесі роботи було визначено основну специфіку та характеристики
ефективного та успішного мобільного додатку.

Лідерами під час кількісного дослідження стали такі три характеристики
як Зручність функціоналу (94,7% усіх респондентів), Кросплатформеність
(64,5%) та Приємний інтерфейс (57,9%). Під час проведення фокус-групи
респонденти також акцентували увагу на такому недоліку як наявність рекла-
ми в мобільному додатку. 

Проведене дослідження змогло підтвердити нашу гіпотезу про те, що особ-
ливості використання мобільних додатків залежать від віку та статі спожива-
чів. В процесі аналізу було доведено, що мобільний додаток – ефективний
засіб стимулювання. Тепер користувачі додатками не просто готові до нових
розробок, а вони очікують від закладів та магазинів, що ті зможуть надати
належні умови для їх застосування. Зараз існує велика кількість видів мобіль-
них додатків, що створенні для різноманітних сфер життєдіяльності, проте їх
якість знаходиться не на високому рівні. Тому необхідно реформувати вже
існуючі додатки з метою кращого задоволення потреб споживачів та враху-
вання особливостей під час їх використання. 
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УДК 330.3

«Виведення інноваційної зубної пасти нової торгової марки “Silver Dent” на
вітчизняний ринок»

Глуховська Ірина, Муніцина Катерина, Паламарчук Інна
Науковий керівник Дима О.О.

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Дослідження свідчать, що ринок засобів по догляду за ротовою порожни-
ною є одним із динамічніших секторів національної економіки, а зубна паста
є найбільш популярним товаром із всього різноманіття засобів по особисто-
му догляду.

На жаль, доля вітчизняної продукції складає приблизно 5%. Як стверджу-
ють аналітики, це зумовлено низькою конкурентоздатністю та не відповід-
ністю сучасним запитам споживачів. 

Тому визначення головних тенденцій ринку зубних паст, ретельне дослід-
ження домінуючих марок, запитів споживачів, моніторинг активностей
головних конкурентів є актуальним та важливим при виведенні нової марки
зубної пасти на ринок. 

Мета даної наукової роботи полягає у комплексному  дослідженні ринку
зубних паст в Україні, розробці комплексу маркетингу для нової торгової
марки “Silver Dent”, проведенні дослідження для з’ясування споживчих впо-
добань та запитів для підвищення ймовірності розробки успішної пропозиції
щодо впровадження на ринок власного продукту ТМ «Silver Dent» за рахунок
кращого знання й розуміння стану та динаміки факторів навколишнього
середовища.

Об’єктом дослідження виступають найпопулярніші марки зубних паст,
законодавчі регламентування косметично-медичної продукції, аналіз пове-
дінки споживачів зубної пасти в Україні, діяльність оптової та роздрібної
торгівля засобів по догляду за ротової порожниною.

У роботі було використано наступні методи наукового пізнання:
Кабінетні дослідження (тренд та конкурентний аналіз);
Польові (кількісні дослідження – анкетування, якісні – фокус-група).
Предметом дослідження виступає сукупність практично – методичних

засад для забезпечення формування дієвого комплексу маркетингу і успіш-
ного виведення та просування нової торгової марки “Silver Dent” на ринок.

Були поставлені наступні завдання: дослідити кон’юнктуру ринку; здійс-
нити аналіз конкурентного середовища; проаналізувати динаміку розвитку
дослідного ринку; обґрунтувати вплив навколишнього середовища на фун-
кціонування ринку; дослідити поведінку споживача, провести сегментування
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ринку та визначити цільову аудиторію; розробити гіпотезу; провести кількіс-
ні (анкетування) та якісні (фокус-група) дослідження; спростувати або під-
твердити гіпотезу; розробити комплекс маркетингу для виведення зубної
пасти на український ринок.

В результаті нашого дослідження був розроблений комплекс маркетинг
для запуску нової ТМ зубної пасти на український ринок.

Product. «Silver Dent» — це інновація на ринку зубних паст. Новий підхід
представляє собою поєднання двох видів зубних паст в одному тюбику.
Спеціальна перегородка не дозволяє змішуватись зубній пасті. Наявність
двох кришечок сприяє легкому застосуванню при щоденному користуванні.
Спеціальна формула з іонами срібла знищує бактерії в ротовій порожнині;
сприяє загоєнню кровоточивості ясен, поранень, чинить антисептичну та
заспокійливу дію. 

Наша група дослідників розробила асортимент продукту «Silver Dent» від-
повідно до основних проблем ротової порожнини споживачів:

� «Silver Dent» спеціальна формула з іонами срібла + відбілювання
� «Silver Dent» спеціальна формула з іонами срібла + захист від кровото-

чивості ясен
� «Silver Dent» спеціальна формула з іонами срібла + захист від карієсу
� «Silver Dent» спеціальна формула з іонами срібла + захист від чутливос-

ті зубної емалі.
Об’єм буде виконаний в найбільш зручних для споживача варіантах: 50 та 75 мл.
Price. Нами була вирахована ціна в залежності від об’єму зубної пасти. Для

«Silver Dent» об’ємом 50 мл  — 35 грн, об’ємом 75 мл – 45 грн. 
Promotion. Політика комунікацій для «Silver Dent» буде здійснюватись у

наступних напрямках: реклама на ТБ; в друкованих засобах, на зовнішніх
носіях; стимулювання збуту;  PR – статті; інтернет-маркетинг.

Place. Зубну пасту “Silver Dent” споживач зможе придбати через:
� роздрібні аптечні мережі;
� мережі магазинів декоративної  косметики  та побутової хімії;
� супермаркети;
Саме наслідування головних аспектів визначених при кабінетних, кількіс-

них, якісних дослідженнях та врахуванні розробленого комплексу маркетин-
гу для зовсім нової торгової марки зубної пасти на ринку по догляду за рото-
вою порожниною  у роботі,  дасть змогу даному концепту увійти на
вітчизняний ринок зубних паст і завоювати прихильність у своєї потенційної
аудиторії споживачів, задовольнити не одну потребу, зацікавити своєю
новизною та практичністю, адже вже перші поетапні дослідження показали,
у даної концепції створення інноваційного продукту є майбутнє.
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УДК: 338.233.79

Формування іміджу торгової марки ПАТ «Бель Шостка Україна»

Ольга Гнідіна,
студентка 5-го року навчання

Науковий керівник: канд. екон. наук, доц., Діброва Т.Г.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

В умовах жорсткої конкуренції перед підприємствами виникає нагальна
проблема утримання своїх позицій на ринку для забезпечення їх ефективної
діяльності. Одним з основних напрямів покращення позицій підприємства
на ринку є формування стійкого іміджу його торгових марок. Стійкий пози-
тивний імідж ТМ, особливо це стосується підприємств, що працюють на спо-
живчому ринку, стає необхідною умовою досягнення компанією тривалого
успіху, оскільки він сприяє зниженню цінової чутливості на товар під даною
маркою, зміцнює конкурентоспроможність товару та полегшує доступ фірми
до фінансових, інформаційних, людських ресурсів.  

ПАТ «Бель Шостка Україна» є одним з найбільших в Україні виробників
сирної продукції. Сильною стороною компанії є її позитивний імідж, який
був сформований як за рахунок якісної продукції, так і за рахунок активної
рекламної діяльності з просування ТМ «Шостка».  З переорієнтацією діяль-
ності на випуск плавлених сирів та скороченням асортименту інших видів
сиру, підприємство постало перед необхідністю формування іміджу плавле-
них сирів ТМ «Весела корівка».

З метою пошуку напрямів формування іміджу марки плавлених сирів під-
приємства було проведене маркетингове дослідження, в ході якого був здійс-
нений збір та аналіз первинної та вторинної інформації. У якості метода
збору первинної інформації було використано опитування споживачів.

За результатами аналізу існуючих стереотипів при вживанні та бар’єрів при
виборі плавленого сиру було виявлено, що в цілому більшість споживачів
виявляють позитивне ставлення до продукту, проте кількість негативних асо-
ціацій становить більше третини: споживачі вважають продукт неякісним,
некорисним та шкідливим, що може пояснюватись збільшенням кількості
підробок плавленого сиру.

Виявлено, що існуюче позиціонування ТМ «Весела корівка» відповідає
очікуванням споживачів, проте ігнорується унікальна характеристика про-
дукту: додаткове збагачення вітамінами, у той час як аналіз торгових марок,
представлених на ринку плавленого сиру, дає підстави стверджувати про від-
сутність у конкурентів унікальних параметрів позиціонування, в результаті
чого споживачі не вирізняють марки на ринку та погано реагують на комуні-
каційні зусилля виробників. 
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У ході дослідження гіпотеза про зв'язок між знанням споживачами вироб-
ника і ставленням до марки плавленого сиру та гіпотеза про залежність між
знанням споживачами виробника і позитивним ставленням до марки  під-
твердилися (ранговий коефіцієнт кореляції Спірмана є значимим на рівні
95%), тобто була підтверджена доцільність використання попередньо сфор-
мованого позитивного іміджу ТМ «Шостка» при позиціонуванні ТМ «Весела
корівка».

Таким чином, в результаті дослідження визначено, що при формуванні
іміджу ТМ «Весела корівка» доцільно застосувати: стратегію позиціонування
на основі специфічних відчутних характеристик товару, а саме: натуральнос-
ті інгредієнтів, додатковому збагаченні вітамінами, відмінних смакових влас-
тивостях; тип позиціонування – позиціонування, засноване на вигодах та як
засіб вирішення проблем, оскільки на ринку не має явного лідера та нероз-
винута культура споживання продукту; наголосити на спорідненості з ТМ
«Шостка» для збільшення довіри споживачів до нової марки, використовую-
чи при цьому інтегрований комплекс маркетингових комунікацій.

УДК 338.439.
Старшокласники міста Кіровограду, як споживачі на ринку тютюнових та

алкогольних виробів

Гречана Є. А.
3 рік навчання

Науковий керівник: Талпа Марина Валентинівна
Кіровоградський інститут комерції

«Життя – класна річ, як не крути»
Так і дійсно життя наше прекрасне і яскраве, але як і у сонця, в життя є

темна сторона, про цей бік життя я і намагатимусь розповісти! 
Шкідливі звички – вони всюди: в парку, на зупинці, вдома, на роботі і

навіть у школах.
Актуальність теми: тема куріння та вживання алкоголю молоддю є чи не

найпершою в списку термінових проблем, які потрібно вирішити. Перше на
що потрібно звернути увагу – це здоров`я молоді під впливом шкідливих зви-
чок, алкоголь та тютюнопаління вражають всі органи людини.

Цілі дослідження:
1. Вивчення проблеми вживання алкоголю та тютюнових виробів

старшекласників міста Кіровоград
2. Дослідження впливу тютюнових виробів та спиртних напоїв на організм

підлітків міста Кіровограду
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Завдання дослідження:
1. Складання статистичних даних щодо підлітків які вживають тютюнові та

алкогольні напої.
2. Виявлення частки старшокласників, серед опитуваних, які палять та вжи-

вають алкоголь та запропонувати владі заходи щодо пропаганди здорово-
го способу життя.

Об`єктом дослідження є старшокласники міста Кіровограду в віці від 15 до
18 років.

Час за який було проведено дослідження: з 1 лютого до 1 березня 2014 року. 
Дослідження включило 4 школи міста Кіровограду та економіко-правовий

коледж (вікова категорія 1 та 2 курсів коледжу підходить для дослідження).
Процедура дослідження передбачла опитування в десятих та одинадцятих

класах, методом анкетування. 
В дослідженні прийняло участь 94 респондента. 
Провівши дослідження «Старшокласники міста Кіровограду, як споживачі

на ринку тютюнових та алкогольних виробів» я можу зробити висновки, що
не велика кількість школярів палять. Але багато з них хоч раз пробували
палити, а в майбутньому це може вплинути на вибір між палити, чи не пали-
ти. Найбільший потяг до куріння виникає під час розумової активності, тож
сигарета, по їхнім словам, дає їм змогу зняти стрес. Распонденти в середньо-
му палять один-два рази на тиждень та намагаються не витрачати  грошей на
сигарети «стріляючи» у більш досвідченого курця. А це говорить про те, що в
багатьох дітей ще немає звички, а з цим набагато легше боротись ніж зі звич-
кою.

З відповідей учнів, зробила висновки, що багато дітей зовсім не читають,
можливо це і є причиною їхньої необізнаності щодо шкідливих звичок, про-
понується більш часто розповідати учням про реальні випадки з життя
людей, які хворіли від шкідливих звичок та про наслідки цих хвороб.

На питання про алкоголь багато дітей відповідали неоднозначно, ставлячи
декілька варіантів відповідей, або заповнюючи навіть всі віконця відповідей.
Це свідчить про те, що дітям соромно за те, що вони вживають алкоголь.
Аналізуючи відповіді, я дійшла висновку, що учні достатньо часто вживають
алкоголь – це невтішна статистика, але все можна змінити потрібно лише
прикласти до цього зусиль і повірити в те, що життя без шкідливих звичок
можливе!

Я пропоную 3 рази на рік (в теплі пори року) проводити під відкритим
небом, так би мовити, обмін сигарет на різні речі: книги (щодо здорового
способу життя, або книги класиків), на квіти, на диски з класичною музи-
кою, плакати відомих людей, які проти куріння та алкоголізму.

Я пропоную організувати владі декілька спортивних конкурсів, накшталт
«В здоровому тілі – здоровий дух», забезпечуючи дітей походами, змагання-
ми разом з кваліфікаційними спортсменами. За нагороду команду перемож-
ців прорекламувати на білборді міста. 
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Я пропоную владі ввести, обов`язковим до виконання, правило для під-
приємств по виробленню сигарет. На кожній сигареті зробити шкалу років до
якої живе в середньому курець, тобото шкалу яка показуватиме, що людина
викукює своє життя. 

Для підприємств з вироблення алкоголю, я пропоную на етикеткі постави-
ти великий знак оклику та зробити надпис «Не пий – ти вартий більшого!» і
невелике фото здорової людини.

За час дослідження "Старшокласники міста Кіровограду, як споживачі на
ринку тютюнових та алкогольних виробів" з 1 лютого 2014 р. до 28 лютого
2014 р. я вивчила проблеми вживання алкоголю та тютюнових виробів стар-
шекласників міста Кіровоград; дослідила вплив тютюнових виробів та спир-
тних напоїв на організм підлітків міста Кіровограду; склала статистичі дані
щодо підлітків які вживають тютюнові та алкогольні напої;  виявила частки
старшокласників, серед опитуваних, які палять та вживають алкоголь вико-
ристовуючи методику анкетування; запропонувала владі заходи щодо пропа-
ганди здорового способу життя та провела з учнями розмови щодо впливу
тютюнових та алкогольних виробів на організм підлітка, розповіла про
наслідки які можуть виникнути при частому вживанню спиртного та сигарет,
розповіла про методи боротьби зі шкідливими звичками та про поведінку,
допомогу при отруєнні спиртним та тютюновими виробами.

УДК 331
Мотивація персоналу підприємства побутового обслуговування

Гуліна О.Д.,
студент 3-го року навчання

Науковий керівник 
д.е.н., проф. Ігнатьєва І. А.

Київський національний університет технологій та дизайну

Актуальність теми в тому, що в умовах інтеграції національної економіки
до світового високо конкурентного середовища підприємствам доводиться
опановувати новий тип економічної поведінки, спрямованої на ефективне
використання ресурсів та підвищення кон¬курентоспроможності.
Ефективне управління підприємством означає ефективне управління усіма
ресурсами, що має будь-яка компанія: матеріальні, фінансові, людські.
Більшість українських компаній вже встигли опанувати техніки управління
фінансовими і матеріальними ресурсами. Управління персоналом – більш
складна задача ніж управління іншими ресурсами. Це пов’язано з тим, що
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саме від кваліфікації і здібностей персоналу залежить ступінь ефективності
використання інших ресурсів компанії. 

Мотив – це спонукання до здійснення поведінкового акту, породжене сис-
темою потреб людини і з різною мірою усвідомлене або не усвідомлене нею
взагалі. У процесі здійснення поведінкових актів мотиви, будучи динамічни-
ми утвореннями, можуть трансформуватися (змінюватися), що можливе на
всіх фазах здійснення вчинку, і поведінковий акт нерідко завершується не за
первинною, а за перетвореною мотивацією. 

Мотивація – це процес стимулювання людини або групи людей до діяль-
ності, спрямованих на досягнення цілей організації. Мотивація необхідна
для ефективного виконання ухвалених рішень і запланованих робіт.

Стимулювання та заохочування, може мати як матеріальні, так і не матері-
альні форми. Матеріальне заохочування практикується в різних видах. Так,
наприклад, існує декілька видів систем грошової винагороди персоналу,
заснованих на колективному розподіли вигід від росту продуктивності, а
саме:

� Система Скенлона 
� Система Ракєра 
� Система Іпрошеар
Однією з форм мотивації, яка зазнала широке застосування у практиці

закордонних та вітчизняних підприємств, є використання гнучких графіків
праці.

Системи мотивації працівників через підвищення їх по службі можна звес-
ти до ротації з урахуванням особистих якостей і стажу праці.  Новітньою тех-
нологією в управлінні персоналом виступає «грейдинг».  Грейдинг (англ.
grading) – це побудова системи посадових рівнів, з урахуванням проведеної
атестації, цінності певного працівника для компанії, корпоративної культу-
ри.

Найбільш поширеними мотивами діяльності працівників сервісної сфери:
� Безпека (у всіх її аспектах);
� Новизна (в т.ч. у зміні рутинних операцій, технології, інноваціях тощо);
� Економія часу на виконання окремих робіт;
� Відчуття суспільної значимості, задоволеності своєю роботою.
При відсутності внутрішньої мотиваційної системи, можуть виникнути

такі явища, як абсентеїзму й рестрикціонізму. Абсентеїзм - це «відсутність» на
роботі. Виявити його в прихованій формі непросто, тому що зовні все може
виглядати досить благопристойно. Однак можна перебувати на роботі, фор-
мально виконувати роботу, але при цьому працювати не ефективно.
Рестрикціонізм - це свідоме обмеження працівником результатів своєї праці.
Суть цього явища в тому, що робітники фізично можуть, але психологічно не
хочуть працювати, однак при цьому роблять вигляд, що трудяться щосили
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УДК: 339.138:338.2

Формування стратегії позиціонування корпорації «Roshen» на
кондитерському ринку Республіки Литви

Єрешко Анастасія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Студентка 4 курсу, спеціальності «Міжнародна економіка»

Науковий керівник: к.е.н. Савельєв Вадим Валерійович

Кондитерська корпорація «Roshen» — один з найбільших виробників кон-
дитерських виробів в Україні та Східній Європі. Щомісячно «Roshen» екс-
портує в РФ продукцію на суму близько 135 млн грн (понад 200 млн. доларів
США на рік. Тому призупинка експорту та виробництва на території
Російської Федерації є відчутною для компанії. Відтак формування нової
стратегії позиціонування корпорації Roshen на кондитерському ринку
Республіки Литви є дуже актуальним напрямком вирішення проблем корпо-
рації. 

За результатами дослідження покупців категорії кондитерських виробів:
цукерок на вагу рівень знання бренду Roshen серед можливих наданих варі-
антів-31%, що свідчить про знання бренду, але рівень знання без надання під-
казок - 8%, отже, бренд Roshen споживачі знають, проте бренд знаходиться
поза межами активної пам’яті. Найвищий рівень знання бренду у таких
марок, як Vilniaus Pergale, AB “Naujoji ruta” – литовські виробники. Бажання
спробувати щось нове дуже часто є вирішальним фактором прийняття рішен-
ня про купівлю цукерок. Відповідно до проведеного опитування 63% респон-
дентів відповіли, що вони не купують українські цукерки. 

Розподіл відношення литовців до української продукції є дуже неодноз-
начним, про що свідчить розподіл позитивних та негативних відгуків щодо
цукерок  українського виробництва. Причиною даних суперечностей є
недостача інформації про українську продукцію та виробників, а також гос-
подарство України в загальному, тому її сприйняття ними є дуже хаотичним:
від абсолютно позитивного до критично негативного. На нашу думку, най-
кращою стратегією диференціації бренду Roshen від конкурентів є здійснен-
ня акценту на пропозиції нових українських смаків із використанням нату-
ральних інгредієнтів, що репрезентують нашу країну, наприклад: елітний
чорнослив, що покритий чорним шоколадом, «Ліщина», «Південна ніч»,
«Корова Мушка» 

Відобразимо стратегію позиціонування за допомогою моделі Unilever
Brand key: Конкурентне середовище: балтійські виробники, кожен з яких
пропонує як і традиційні литовські смаки солодощів, так і активно запускає
нові лінії продуктів: інновації у рецептах, дизайну, лінійка екологічних про-
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дуктів; Цільова аудиторія: основними споживачами категорії цукерок на вагу
є населення віком від 25 до 64; Основним споживчим мотивом купівлі укра-
їнських цукерок є бажання урізноманітнити смаки солодощів, які вони вжи-
вають; Вигоди: споживачі будуть мати змогу скуштувати унікальні нові укра-
їнські смаки цукерок, що створені на основі повністю натуральних
інгредієнтів; Цінності та персоніфікація: українська самобутність смаку, що
надасть неперевершене задоволення та користь вашому здоров’ю та настрою;
Докази обіцянок бренду: виготовлено на основу виключно натуральних укра-
їнських продуктів, широкий асортимент продукції, яку ви ще не куштували;
Визначник бренду:  унікальна натуральна цукерка з України; Сутність брен-
ду:  новий смак, що принесе тобі користь.

Програма просування бренду «Roshen» на даному ринку має бути мас-
штабною та комплексною, з причини формування правильних асоціацій та
переконань відносно виробника українського походження, оскільки, як вже
було зазначено вище, у споживачів у Республіці Литві абсолютно відсутні
будь-які стереотипи та чіткі асоціації відносно української продукції. Даний
комплекс включатиме: розширення асортименту продукції, рекламу на теле-
баченні, виділення брендових зон на торговій площі, використання акцій,
відкриття брендового магазину, акції семплінгу, спонсорські заходи, промо
заходи, зовнішня реклама.
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УДК 339.01-052

Оцінка доцільності виходу на ринок з новим товаром для ТОВ «КАРКАС»

Кузнєцов Яків,  
студент 5-го року навчання

Науковий керівник: канд. екон. наук, доцент, Кубишина Н.С.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

В сучаних умовах розвитку економіки України, з посиленням конкуренції,
актуальним стратегічним завданням будівельного підприємства є постійний
розвиток та вдосконалення вже існуючих товарів та послуг, розроблення
власного наукоємного виробництва та освоєння наукомістких технологій в
будівельній галузі для отримання конкурентноспроможного вітчизняного
продукту.

Підприємство ТОВ «Каркас», що є одним з лідерів ринку, зіткнулося з про-
блемою - в зв’язку з  посиленням конкуренції яка ведеться на ринку метало-
конструкцій, а також через відсутності сучасних атрибутів своїх конструкцій,
перед компанією виникла проблема – зменшення обсягів збуту, складність
заохочення нових клієнтів і утримання старих. 

Для вирішення даної проблеми компанії було запропоновано альтернатив-
ну дію – “вихід на ринок з новим товаром”, адже за рахунок цього є можли-
вість розширити коло своїх споживачів та утримати старих.

Тому, маючи на меті визначити яким саме має бути цей новий товар, на які
параметри акцентувати увагу та яка буде реакція ринку, було проведене мар-
кетингове дослідження. В свою чергу, при проведенні маркетингового дослід-
ження першим етапом отримання первинної інформації було опитування
експерту з технології. Це дало можливість отримати важливу інформацію про
ринок, можливі напрямки розвитку нового товару, існуючі технології на
ринку, та варіації ШМБ, які ще користуються попитом на ринку окрім тих,
що вже виробляє ТОВ «Каркас». Другим етапом одержання первинної марке-
тингової інформації було проведення опитування споживачів. Їх було обрано
15. Це є фактично всі споживачі ТОВ «Каркас», з деякими з них компанія
тісно підтримує зв’язок.

За результатами дослідження, серед підприємців-представників цих сег-
ментів, майже кожному другому важливо мати зовні унікальну конструкцію
для ведення бізнесу: 7 з 15 респондентів відповіли, що готові доплатити 10-
20% за унікальний дизайн від вартості конструкції.

В результаті збору та аналізу даних було визначено параметри для декіль-
кох нових товарів ТОВ «Каркас». Проте через обмеженість ресурсів слід в
першу чергу обрати один. Цим новим товаром має бути ШМБ-конструкція з
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макету «Flexis», що має рейковий тип фундаменту, основу із тонколисного
профільного металу, максимально можливу довжину без опорного прольоту
70 метрів та антикорозійне покриття технологією «зінганізування». В першу
чергу цей товар орієнтований на новий для ринку конструкцій України сег-
мент – офіси з металоконструкцій.

Виходячи з економічних розрахунків (в т.ч. з планового обсягу замовлень
45 432 м2 на рік та середній ціні на конструкцію $115 долл за м2) вихід на
ринок з новим товаром збільшить рівень продажу ШМБ-конструкцій на
21,5%, що разом з 2,41 показником економічного ефекту та позитивною
теперішньою вартістю в 1653801грн свідчить про рентабельність та перспек-
тивність впровадження нового товару.

Отже, вихід на ринок з новим товаром ШМБ-конструкцією «Flexis» ТОВ
«Каркас» на сегмент ринку офіси є доцільним. Це допоможе підприємству
зберегти конкурентні позиції та частку на промисловому ринку ШМБ-кон-
струкцій з металу України, також відбудеться створення потужних вхідних
бар’єрів проти зарубіжних компаній, що незабаром виходитимуть на укра-
їнський ринок. А це в свою чергу сприятливо відобразиться на розвитку під-
приємництва та на зростанні національної економіки в цілому.

УДК 330.3

Реалізація концепції стійкого розвитку в українському суспільстві

Лапко Любов,  Мунічева Людмила
студентки 4-го року навчання

Науковий керівник: доцент, к.е.н. Дима О.О.
Київський національний економічний університет ім.ВадимаГетьмана

Актуальність теми дослідження виражена основною проблемою сьогоден-
ня – скорочення виробничих витрат, адже щодня «народжуються» нові під-
приємства, котрі виробляють все більше і більше товарів, використовуючи
все більше природніх ресурсів. Скоротити використання ресурсів можна
шляхом продовження життєвого циклу товарів за допомогою їх передачі в
подальше користування, що призведе до поступового скорочення сировин-
них виробництв, нарощування обсягу виробництв з закінченими технологіч-
ними циклами, що сприяють глибокій переробці та високій якості кінцевої
продукції, ‒ мінімізація відходів, в чому й полягає концепція стійкого роз-
витку. 

Ми провели дослідження за допомогою анкетного інтернет-опитування
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для визначенні ставлення молодого покоління (студентів) до методу збере-
ження природних ресурсів через використання послуг посередницьких орга-
нізацій типу Slando.ua, а в результаті – аналіз реалізації концепції стійкого
розвитку в Україні. Вибірка – особи чоловічої та жіночої статі віком 18-21
років (студенти). Кількість респондентів – 106 осіб, з яких 40% склали чоло-
віки, 60% - жінки. В діапазон вибірки увійшли саме студенти, оскільки це
категорія населення яка стоїть на порозі трудового життя і яка повинна особ-
ливо уважно ставитися до реалізації ідей стійкого розвитку в умовах постій-
ної обмеженості ресурсів. На початку дослідження було висунуто ряд гіпотез.

В результаті аналізу отриманих даних визначені гіпотези підтвердились.
Також ми дізналися, що студенти позитивно ставляться до ідеї сортування
сміття, але для реалізації цієї ідеї держава повинна надати відповідне матері-
альне забезпечення (гіпотеза підтверджена 70% позитивних відповідей та
61% респондентів вважають економічно вигідною дану ідею); обізнаність
серед молодого покоління про концепцію стійкого розвитку зростає (респон-
дентам відомі компанії, які використовують дану концепцію), проте варто, на
нашу думку, сильніше загострювати увагу населення на даній проблемі, щоб
люди ставали більш мотивованими і активніше долучалися до впровадження
ресурсозберігаючих програм. 

Результати дослідження також показали, що 97% респондентів знають про
існування посередницьких організацій, діяльність яких спрямована на реалі-
зацію концепції стійкого розвитку. Послугами Slando.ua студенти кори-
стуються з метою продажу (43%), купівлі товарів (24%) і 33% взагалі не кори-
стувалися даним ресурсом. Висока активність публікації оголошень
спричинена, на нашу думку тим, що оголошення розміщуються безкоштовно
і в принципі не вимагають просування (на сайт є можливість щотижневого
оновлення оголошення, яке піднімає його рейтинг). Основними причинами
відмови від користування є відсутність товару, який можна продати і неба-
жання витрачати на публікацію час. Для респондентів, котрі купують на
Slando.ua, головною причиною є брак коштів, тому вони погоджуються купу-
вати товари б/в, цим самим продовжуючи їх життєвий цикл.

При наявності непотрібних речей 45% опитаних готові скористатись
ресурсом Slando.ua, 49%  вагаються, однак можливо скористуються і 6% рес-
пондентів виявили небажання користуватися даним сайтом. Це говорить про
те, що 94% респондентів розуміють певні аспекти ідей стійкого розвитку і
готові продовжувати життєвий цикл товарів для збереження та економії
ресурсів. Крім того, варто додати, що Slando має 22,86% потенційних клієн-
тів, які за наявності товару скористаються послугами даного посередника.

Використані джерела:
1. Борис Коробко (2007). Публікації ВЕГО «Мама-86» Енергетика та ста-

лий розвиток.
2. Коваль Т. Маркетингові дослідження - головний чинник оптимізації

обслуговування, 2012
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3. Мунін Г.Б.Маркетинг турпродукту, 2009
4. Суїменко Є.І. Анкетне опитування: мистецтво ставити запитання.
5. http://uk.wikipedia.org/ 
6. https://sites.google.com/site/lekciie

УДК 330.3
Просування діяльності Індустріального Гендерного Комітету з Реклами

Лилик Мар’яна
Аспірантка, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Магістр, З European Studies
Університет Фленсбург, Німеччина

30 вересня 2011 року в Україні на Форумі громадських фахових організацій
були прийняті Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі. Цей
документ має на меті боротьбу та запобігання проявам дискримінації за ста-
тевою ознакою, приниження представників однієї статі порівняно з іншою,
представлення образу жінки як товару тощо, а також містить чіткі критерії
для визнання реклами як сексистської або дискримінаційної. Стандарти під-
писали представники провідних фахових та гендерних організацій:
Української Асоціації Маркетингу, Всеукраїнської рекламної коаліції,
Української асоціації директ маркетингу, Спілки рекламістів України,
Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив, Індустріального телевізійно-
го комітету, Центру гендерно-правової освіти, Інституту ліберального сус-
пільства, Школи рівних можливостей, Жіночого консорціуму України тощо.
Для розгляду скарг звичайних споживачів на рекламу, яку вони вважають
дискримінаційною, був створений спеціальний Індустріальний Гендерний
Комітет з Реклами.

У наш час всі люди перенасичені величезними обсягами різноманітної
інформації, що надходить звідусіль. Тому навіть корисні і важливі для всього
суспільства види діяльності потребують зусиль з просування. Люди повинні
знати що робити, якщо їх ображає реклама. Для цього була створена спеці-
альна сторінка на веб-сайті Української Асоціації Маркетингу
http://uam.in.ua/gkr/. Також планується запуск відповідних сторінок у соці-
альних мережах.

Але зараз всі розуміють, що просування інформації в Інтернеті – це не
єдина важлива складова успіху. Були проведені численні майстер класи в різ-
них містах України. Окремо слід відзначити конкурс на найкращий реклам-
ний ролик «Разом проти сексизму», що проходив під час Сьомого
Буковинського Студентського Фестивалю Реклами. 
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Для ефективної роботи Індустріального Гендерного Комітету з Реклами по
всій Україні необхідні ефективно працюючи регіональні представництва.
Тому 28-29 квітня був проведений спеціальний тренінг «Формування мережі
регіональних представництв Індустріального Гендерного Комітету з
Реклами», в якому прийняли участь представники зі Львову, Донецьку,
Полтави, Рівного, Сум, Тернополя, Чернівців та Одеси. 

Джерела:
1. Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська

практика та міжнародний досвід: монографія / І.Лилик, Л. Магдюк, М.
Лилик, О. Грей, О. Давліканова, О. Суслова, Є. Ромат, С. Лерке, Т. Примак,
за заг. ред. к.е.н., доц. Лилик І.В. – К, ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-
Прим»2011 – 88 с.

2. Українська Асоціація Маркетингу. Індустріальний Гендерний Комітет з
Реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/gkr/ukr/ -
Заголовок з екрану

3. Українська Асоціація Маркетингу. Новости УАМ. Тренінг «Формування
мережі регіональних представництв Індустріального Гендерного Комітету з
Реклами». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uam.in.ua/ -
Заголовок з екрану

УДК: 339.1

Дослідження рівня якості обслуговування персоналу на прикладі 
косметичних мереж м. Києва

Макарова Анастасія, Юхимчук Ганна, Поліщук Олександра
студентки 4-го курсу, спец. 6507, 5-ої групи:

Науковий керівник: канд. ек. н., доцент Дима О. О.
Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 

В Україні на даний момент ситуація у сфері обслуговування має негативну
оцінку зі сторони споживача. Особливо ця проблема стосується роздрібних
мереж. Так при необізнаності споживача та неякісному обслуговуванні мере-
жа втрачає свій імідж та як результат отримує падіння продажу.

Важливість цієї теми полягає у виявленні лідера з якості серед косметич-
них мереж та надати рекомендації по підвищенню якості та сервісу обслуго-
вування іншим мережам.  

Для оцінки якості обслуговування ми вирішили збирати та робити аналіз
первинної інформації, яка, на нашу думку, є об’єктивнішою за вторинну.
Обравши метод «Mystery Shopping», який є одним із методів спостереження,
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а саме - прихованого спостереження. Саме в умовах скритого спостереження
поведінка людини є найбільш природною, так як вона не знає, що за нею
спостерігають [1].

Завдяки цій інформації можна передбачити аналіз та прогноз продажу,
аналіз маркетингових можливостей, прогнозування рівня якості надання
послуг.

Поєднавши методи дослідження («Таємний покупець» та «SERVQUAL»)
косметичних мереж, ми виявили успішну адаптацію методу «SERVQUAL»  як
анкети для методу Mystery Shopping. Де на відміну від традиційного опиту-
вання поштою у «SERVQUAL», виконується оцінювання споживачем-спе-
ціалістом, відповідно до кожного параметра за шкалою Лайкерта. [2]

Як висновок, ми досягли мети нашого дослідження і визначили та оціни-
ли рівень обслуговування у косметичних мережах «Єва», «Космо», «Watsons».

Було отримано такі результати:
1) найкращу якість обслуговування має мережа магазинів «Watsons», загаль-

на оцінка якості обслуговування якої складає 4,06 з 5 балів;
2) на другому місці мережа магазинів «Космо», яка відстала всього на 0,07

балів;
3) третє місце посідає мережа магазинів «Єва» з результатом у 3,28 балів.

У мережі магазинів Єва найнижчими серед усіх показників виявились -
надійність та процес обслуговування. Ми вважаємо, що неохоче бажання
вирішувати проблеми клієнта та допомагати йому у процесі обслуговування
спричинені низькою мотивацією персоналу.

Було з’ясовано, що слабкими місцями у мережі «Космо» є показники про-
цесу обслуговування та емпатії. Це говорить про недостатню швидкість реа-
гування на запити клієнтів та невисокий рівень залученості та співпережи-
вання у вирішенні проблем клієнтів. Для того, щоб змінити ситуацію, було
запропоновано курс безкоштовних тренінгів на тему «Емоційний інтелект», а
також підвищення оперативності працівників.

Усі показники якості обслуговування у мережі магазинів «Watsons» знахо-
дяться на досить високому рівні, однак необхідно звернути увагу на розвиток
у працівників емпатії, оскільки даний показник має найменшу оцінку серед
усіх параметрів. 

Таким чином, ми бачимо, що просліджується однакова тенденція низько-
го рівня емпатії у різних мережах. На жаль, обслуговування клієнтів відбува-
ється без належної уваги та зацікавленості. Клієнтам не дуже подобаються
заучені напам’ять фрази, їм подобається, коли їхній проблемі співпережи-
вають, уявляють себе на їх місці. Тому надзвичайно важливим на сьогодніш-
ній день навчити працівників індивідуальному підходу до кожного клієнта,
демонструвати співпереживання до проблем та запитів споживача, не бути
байдужим. Для цього необхідно не тільки проводити корпоративні тренінги,
але й створити ефективну систему мотивації, яка буде мотивувати персонал
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проявляти індивідуальність у наданні послуг клієнтам.
Список використаних джерел:
1. Бусень А.С. «Mystery Shopping» або «тайний покупець» як один із мето-
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імені Семена Кузнеця

Однією з прогресивних форм обгрунтування ефективності рішень, що
ухвалюються на підприємстві, є бізнес-план – документ, який описує май-
бутні аспекти діяльності підприємства, аналізує проблеми, з якими воно
може зустрітися, а також визначає способи їх рішення.

Мета наукової роботи є маркетингове обгрунтування бізнес-плану ТОВ
«Екодіс» з надання нового виду послуг  на підставі аналізу потреб цільових
груп споживачів, конкурентного середовища та внутрішніх можливостей під-
приємства.

Структура бізнес-планів визначається функціями підприємств та їх внутрі-
шньої організаційно-господарською структурою. В основі будь-якого з них
знаходиться порівняльний аналіз витрат на реалізацію передбачуваного про-
екту і конкретної вигоди, одержуваної у кінцевому підсумку. Тобто структура
бізнес-планів повинна охоплювати абсолютно всі як внутрішні, так і зовніш-
ні чинники існуючого і планового виробничого процесу та подальшої реалі-
зації виробленої продукції. Маркетингові рішення приймаються за основу
при розробці інших розділів бізнес-плану.

У відповідності з метою дослідження сформульовано та вирішено такі
завдання: досліджено поняття і сутність бізнес-планування на підприємстві;
представлена характеристика методичних підходів до розробки бізнес-плану;
визначено значення маркетингового обґрунтування бізнес-плану; проаналі-
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зована діяльність ТОВ «Екодіс» і визначена його позиція на ринку ланд-
шафтного дизайну; виконана сегментація ринку ландшафтного дизайну;
обґрунтована ідея розширення діяльності за рахунок введення нової послуги.

Об'єктом дослідження є процеси бізнес-планування діяльності підприєм-
ства в аспекті маркетингового обгрунтування бізнес-плану з надання нової
послуги.

Предмет дослідження – теоретико-методичні положення розробки бізнес-
плану, його маркетингове обґрунтування та практичні аспекти бізнес-плану-
вання на підприємстві.

Обґрунтування теоретичних положень і аргументація висновків здійсню-
валися з використанням методів спостереження, системного аналізу, синтезу,
методів індукції та дедукції, абстрагування, багатофакторного аналізу в про-
грамному середовищі STATISTIСA 6.1.

На міжнародних інвестиційно-фінансових ринках вироблені певні стан-
дарти та методики підготовки бізнес-планів: міжнародна методика ЮНІДО,
методика TACIS, методика ЄБРР, нові західні методики і т.д. Кожна з них має
ряд особливостей стосовно структури та сфери застосування.

Озеленення покрівель будинків – відмінне і корисне рішення з урбані-
стичної, екологічної та будівельно-технічної точок зору. Зелена покрівля
створює новий життєвий простір для людей, тварин і птахів, поглинає шум
великого міста, а також очищає повітря від зайвої загазованості. Зелені
насадження прикрашають місто та грають важливу роль у справі оздоровлен-
ня навколишнього середовища.

Основні конкурентні переваги запропонованої послуги: диференціація від
підприємств-конкурентів за асортиментом послуг, можливість адаптації
послуги до потреб кожного клієнта, пропозиція унікальних послуг із підбору
рослин, висадки, оформлення та дизайну, подальше обслуговування зелених
насаджень.

Основна компетентність підходу заключається в тому, що підприємство
«Екодіс» досягло високого рівня надання послуг з ландшафтного дизайну, але
запропонований асортимент послуг не відрізняється від асортименту конку-
рентів.

Місія бізнес-плану – на основі багаторічного досвіду праці на ринку ланд-
шафтного дизайну, з піклуванням про красу вашого міста, оселі та з турботою
до навколишнього середовища постійно розширювати асортимент послуг
для більш повного задоволення потреб споживачів.

Короткострокові цілі – диференціація підприємства від конкурентів шля-
хом розширення асортименту послуг підприємства та отримання додатково-
го прибутку від впровадження послуги «озеленення покрівель, фасадів».

Довгострокові цілі – стати новатором на ринку ландшафтних послуг та
реалізувати концепцію соціально-відповідального маркетингу на підприєм-
стві.
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Таким чином, сучасні умови економічних відносин вимагають більш
ретельного підходу до планування діяльності підприємства. Орієнтоване на
ринок стратегічне планування – це управлінський процес досягнення і підт-
римки стійкого балансу цілей, можливостей і ресурсів організації і нових
ринкових можливостей.

УДК: 338.24: 658.8
Підвищення ефективності рекламної діяльності ПАТ «ОКЗДХ»

Тржесневська Марія,  
студентка 5-го року навчання

Науковий керівник: доц., к.е.н. Бажеріна К.В.
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут»

На початку 90-х рр. на українському ринку соків були присутні лише віт-
чизняні виробники. Сьогодні на ринку близько 140 компаній, які пропо-
нують власну продукцію споживачам. Посилення конкуренції та зростання
попиту на соки сприяють розвитку українського ринку соків.

Актуальність роботи обумовлена необхідністю втримання компанією кон-
курентних позицій на ринку в результаті низької обізнаності споживачів про
розширення асортименту, а також відсутністю стабільної рекламної діяльно-
сті.

Підприємство «Одеський консервний завод дитячого харчування» засно-
вано у 1867 році як приватна консервна фабрика. У Радянському Союзі завод
був лідером ринку в області дитячого харчування, забезпечуючи близько 60%
потреб СРСР. 

У 1994 році компанія була реконструйована та викуплена компанією
“Вітмарк”. Сьогодні підприємство є основною виробничою базою холдингу
“Вітмарк Україна” з виробництва сокової продукції та дитячого харчування.  

З метою аналізу ефективності реклами продукції ПАТ «ОКЗДХ», визна-
чення сприйняття ТМ «Наш сік» споживачами, було проведене маркетинго-
ве дослідження. Отримання інформації у ході дослідження було проведене у
декілька етапів: 1) робота з вторинною інформацією; 2) опитування кінцевих
споживачів; 3) проведення фокус-групи; 4) розробка рекомендацій щодо
зміни рекламного ролику, а також розробка друкованого буклету; 5) повтор-
не опитування кінцевих споживачів задля апробації запропонованих заходів;
6) надання остаточних рекомендацій. 

При первинному опитуванні кінцевих споживачів було визначено відо-
мість про ТМ «Наш сік» (з підказкою та без). Було визначено, що рекламний
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ролик бачила значна частка  споживачів, проте лише близько 20% з них
дізнались з нього про появу нових соків. Також було виявлено, що спожива-
чі мають упереджене ставлення до нових соків, що підтверджувалось асоціа-
ціями споживачів з ними (наприклад, сік зі сливи більшість споживачів вва-
жали придатним для споживання лише пенсіонерам і т.д).   

Наступним етапом дослідження було проведення фокус-групи з кінцеви-
ми споживачами соків, де було проаналізовано новий рекламний ролик.
Споживачі зазначали усі позитивні і негативні моменти, а також основні вра-
ження від його перегляду. Крім того, учасники зазначили основні рекоменда-
ції щодо покращення ролика.  

В цілому, було визначено, що рекламний ролик не доносить інформацію
про розширення асортименту новими соками, кадри змінюються настільки
швидко, що споживачі не можуть зрозуміти суть ролику. Крім того, спожива-
чі зазначали, що хотіли б дізнатися більше інформації про нові соки,

В результаті проведеної фокус-групи було розроблено рекламний буклет, в
якому розміщена інформація про нові соки та їх користь для організму люди-
ни, надано основні рекомендації до їх споживання.

Далі було проведено повторне опитування кінцевих споживачів соків
задля апробації розробленого буклету, а також дещо зміненого рекламного
ролику.

За результатами проведеного дослідження було сформульовано основні
рекомендації щодо покращення рекламного ролику, а також рекламної діяль-
ності в цілому. Було надано рекомендації щодо зміни фону ролику, звуку,
основних героїв, а також частоти показу ролику. Також рекомендації стосува-
лися і впровадження розробленого буклету.

Таким чином, оскільки  в результаті  ознайомлення з розробленим букле-
том споживачі змінили своє ставлення до нових соків, а також мали бажання
здійснити пробну купівлю нової продукції, можна зробити висновок, що
надані рекомендації є доволі ефективними і потребують впровадження в
компанії. Разом з коригуванням рекламного ролика та зміною частоти його
показів, а також використанням інших інструментів задля інформування
споживачів про нову продукцію, запропоновані заходи забезпечать посилен-
ня конкурентних позиції ПАТ «ОКЗДХ» на вітчизняному ринку. 
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УДК 330.3

Розробка заходів із підвищення рівня лояльності споживачів 
торгівельного підприємства

Челомбитько Олександр
Керівник: к.е.н., доц. Бутенко О.П.

Харківський національний університет будівництва і архітектури

На сьогоднішній день економіка України динамічно розвивається. Це при-
зводить до того, що фірми і організації примушені постійно еволюціонувати,
щоб не залишитись за бортом прогресу і бізнесу. Насиченість всіх ринків про-
дуктами в такій мірі, що компанії вимушені буквально битися за споживачів,
призводить до розуміння виключної ролі впливу на рівень лояльності клієн-
тів.

Одним із варіантів вирішення поставленого завдання є оцінка рівня обслу-
говування на підприємстві та на основі цього, прийняття та реалізація відпо-
відних рішень із підвищення рівня лояльності споживачів. Незважаючи на
велике значення лояльності клієнтів для діючих підприємств роздрібної тор-
гівлі, є і такі, що приділяють цьому дуже мало уваги. Тому необхідно виріши-
ти цю проблему про нерозривний зв'язок між лояльністю, рівнем обслугову-
вання та рівнем цін.

Питанням дослідження та аналізу лояльності споживачів присвячені робо-
ти І. О. Кляченка, О. В.Зозульова, І. В.Альошина, В. В. Бакаєва, Є. В.
Карпова, А. І. Ковальова, С. А. Мамонтова, М. В. Могилевича, А. В.
Наумова, В. Р. Патрусевича, А. В. Цисар та інших. Але, не зважаючи на знач-
ну кількість публікацій, потребує детальнішого вивчення зв'язок рівня лояль-
ності з форматом магазину. 

У зв’язку зі стрімким розвитком торгівлі в Україні, загострилась конку-
рентна боротьба між торгівельними підприємствами, основна мета якої є
споживач. Саме тому все більше уваги приділяється смакам та вимогам спо-
живачів, досліджується ступінь їх задоволеності. Комплекс цих характери-
стик лежить в основі поняття лояльності споживачів. 

Поняття «лояльність споживачів» запозичене. Але у роботах українських
вчених-маркетологів існує трактування цього визначення. Лояльність - це
позитивний прояв поведінкового аспекту „споживач-марка". [1]. Лояльність
- це віддання переваги споживачем певному товару чи послузі, що форму-
ється в результаті узагальнення відчуттів, емоцій, думок відносно цього това-
ру або послуги.

Лояльність споживачів - це їх схвальне ставлення до продуктів, послуг, сер-
вісу, торгової марки, логотипу, зовнішнього вигляду, персоналу, місця прода-
жу тощо певної компанії [2].
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В основу розробки рішень покладено стандартні заходи зі стимулювання
продажів.

Всі методи стимулювання можна поділити на чотири основні групи:
1. Цінове стимулювання, тобто продаж товару за спеціальною ціною. Пряме

зниження ціни використовується для залучення покупців до магазину і
стимулювання першої покупки певного товару. Цей метод можна застосо-
вувати в більшості магазинів для більшості торгівельних груп. Зниження
ціни також ефективно, якщо потрібно в короткий термін позбутися зале-
жаного товару або звернути увагу на новий бренд.

2. Натуральне стимулювання. У цьому випадку замість зниження ціни про-
понується отримати безкоштовно який-небудь подарунок. Наприклад,
він купує товар за звичайною ціною і на касі отримує невеличкий подару-
нок. Можливий і інший варіант: відвідувач купує товар, заповнює купон,
а подарунок отримує пізніше [3].

3. Обслуговуюче стимулювання, коли покупцеві полегшують процес купівлі
чи пропонують безкоштовні додаткові послуги.

Визначено, що підвищення рівня лояльності торгівельного закладу типу
«магазин біля будинку» повинне здійснюватись у всіх напрямах стимулюван-
ня збуту з врахуванням можливостей формату. Важливими напрямами
необхідно вважати: систему торгівельного обслуговування,  цінову політику,
ширину асортименту. 

Для підвищення ефективності збутової діяльності підприємства ПП
«Меркурій» у роботі були запропоновані наступні заходи:

� збільшити набір додаткових послуг, які підприємство надає своїм клієн-
там;

� шляхом активного застосування різних засобів реклами значно збіль-
шити обсяги продажів продукції;

� з метою вивчення попиту покупців необхідно активно використовувати
комплекс заходів у торговому залі, які збільшують обсяги продаж – мер-
чандайзинг;

� встановити чіткий контроль за наявністю необхідного асортименту;
� підтримувати ціни підприємства на конкурентному рівні.
За допомогою, запропонованих пропозицій підприємство зможе покра-

щити свою збутову діяльність, збільшити коло потенційних споживачів,
обсяги продажів продукції, підвищити свою конкурентоздатність та забез-
печити відповідний рівень лояльності споживачів.
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УДК 330.3
Процес гурткової роботи позашкільних навчальних закладів, як платформа

первинного формування зацікавленості, творчої активності та
професійної орієнтації школярів у галузі маркетингу

Шапоренко Олена, 
завідувач бізнес-центру Київського Палацу дітей та юнацтва 

Основною метою роботи є дослідження інтегрування у навчально-вироб-
ничій  процес випускників, які до вступу у фаховий вищій навчальний заклад
відвідували позашкільні навчальні заклади різних форм власності, зокрема
гуртки напрямку «Реклама та зв’язки з громадскістью» та «Маркетинг».

Система позашкільної освіти принципово відрізняється від освіти загаль-
нообов’язкової. Діти, обираючи гурток відповідно до своїх інтересів та впо-
добань і перебуваючи у творчій атмосфері закладу, приймаючи участь у кон-
курсах, фестивалях та інших заходах, мають змогу визначитися з подальшою
професією, та зробити обґрунтований вибір вищого навчального закладу.
Основне завдання роботи позашкільних навчальних закладів освіти  у тому,
щоб стати першою важливою сходинкою до вибору напрямку професійної
діяльності. За даними моніторингу першокурсників, провідних вищих
навчальних закладів України, рівень компетентності у галузі, студента, вчо-
рашнього випускника позашкільного навчального закладу, значно вищій ніж
в його опонента випускника середньої загальноосвітньої школи, швидкість
сприйняття нового матеріалу краща, готовність створювати новітні проекти
вища. 

Позашкільні навчальні заклади дають змогу виявити не лише найбільш
талановитих дітей у галузі маркетингу та реклами допомогти їм розвинути
свої здібності, а готові ознайомити усіх бажаючих з напрямком цієї діяльно-
сті спрямовуючи вектор освітньо-виховного руху. Виховання  молоді сьогод-
ні є пріоритетним напрямом роботи освітньої галузі й у розвинутих країнах,
бо саме ці люди згодом забезпечуватимуть процвітання держави. Зокрема,
японські чиновники наголошують, що 85% ВВП країни забезпечують 5%
талановитих японців. 

Гіпотезою, є твердження згідно якому для повноцінного розвитку укра-
їнської маркетингу, необхідно робити кроки назустріч наймолодшім поціно-
вувачам індустрії створюючі нові освітні форми, конкурси та фестивалі, що
дадть змогу, виховувати фахівців галузі починаючі зі шкільної скам’ї.
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Притримуючись певного балансу між наукою та бізнесом знайти можливість
для успішного втілення  стратегії у життя.

PROCEEDINGS
All-Ukrainian Scientific Student Conference "YOUTH masters marketing" 
Destination: Problems of competent professionals for marketing. 
Topic: Out-of-education institutions as centers of formation of primary interest,

creative activity and professional orientation of students in the field of marketing in
the circle work. 

The process of circle work-school educational institutions as a platform initial for-
mation of interest, creative activity and professional orientation of students in the
field of marketing. 

Shaporenko Elena, head of the business center of Kiev Palace of Children and
Youth, 066 225 28 48; sheaart@mail.ru

The main purpose of this paper is to study the integration into the production
process of graduates who are to join the professional higher education institution
attended after-school educational establishments of different ownership, in particu-
lar towards the groups' «Advertising and PR» and «Marketing». 

The system of school education is fundamentally different from education
mandatory. Children choosing a circle according to their interests and preferences,
and being in a creative atmosphere institution taking part in competitions, festivals
and other events, are able to determine the subsequent occupation and make
informed choices about higher education. The main objectives of extracurricular
educational institutions is to be the first important step to choose the direction of the
profession. According to monitoring freshmen leading higher educational institu-
tions of Ukraine, the level of competence in the field, a student yesterday graduate
school educational institutions, much higher than his opponent graduate secondary
school, speed of perception of the new material better willingness to create new proj-
ects is higher.

Extracurricular institutions make it possible to identify not only the most talented
children in the field of marketing and advertising to help them develop their skills
and are ready to introduce everyone to focus on this activity steering vector educa-
tive movement. Educating young people is now a priority of the educational sector in
the developed countries, because these people subsequently ensure the prosperity of
the state. In particular, Japanese officials emphasize that the 85% of GDP provide a
5% gifted Japanese. 

The hypothesis is a statement according to which for the full development of
Ukrainian marketing, you must take steps to meet the youngest connoisseurs of the
industry by creating new educational forms, contests and festivals dadt enable, edu-
cate industry professionals from school. Creating a balance between science and
business, find a way for the successful implementation of the strategy into practice.
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УДК 330.3
Формування маркетингових стратегій для кафедри маркетингу та УІД

СумДУ на основі здійснення її стратегічного аналізу (на прикладі
спеціальності «Маркетинг»)

Шевченко Олена,
магістрант кафедри маркетингу та УІД

Сумського державного університету
Сагер Людмила,

асистент кафедри маркетингу та УІД
Сумського державного університету; науковий керівник

У нинішній ситуації загострення конкуренції серед вищих навчальних
закладів, пов’язаних зі зростанням кількості освітніх напрямків, їх якісних
характеристик, можливостей для самореалізації студентів у межах ВНЗ
(числа міжнародних програм, науково-дослідних робіт і т.д.) та паралельним
зменшенням кількості абітурієнтів, правильно розроблена і реалізована мар-
кетингова стратегія може не тільки покращити його імідж освітньої установи,
але у результаті збільшити число абітурієнтів та студентів, докорінно змінити
існуючу ситуацію і вивести його на новий рівень ведення діяльності.
Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений
для того, щоб забезпечити здійснення місії підприємства і досягнення його
цілей. Навіть суто формальне стратегічне планування надає переваги органі-
зації. Спонукуючи керівництво постійно думати про майбутнє, планування
визначає цілі та політику установи, сприяє кращій координації роботи. Крім
того, ретельне планування маркетингу допомагає передбачати зміни ринко-
вого середовища та оперативно реагувати на них, а також готує до неперед-
бачуваних змін. Тому, дана тема досить актуальна в наш час. 

Отже, на основі здійсненого стратегічного аналізу за допомогою методів
оцінки зовнішнього і внутрішнього середовища кафедрі маркетингу та УІД
СумДУ надано теоретичні аспекти необхідності розробки стратегій, оновлен-
ня виробничої, цінової та інших сфер діяльності установи (табл. 1). 

Згідно з аналізом середовища діяльності кафедри маркетингу та УІД на її
діяльність підприємства найбільший вплив мають економічні фактори,
зокрема частка населення з вищою освітою, здійснює вплив на розширення
цільової аудиторії. При цьому найменший вплив на діяльність кафедри
мають технологічні фактори. Відповідно найбільшої уваги слід приділити
державній підтримці інноваційного процесу в освіту. Саме підтримка держа-
вою інноваційних процесів сприяє підвищенню технологічного рівня
освітнього рівня в Україні. 
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Аналіз конкурентних переваг показав, що кафедра має досить сильні кон-
курентні позиції у багатьох напрямках, а отже має потенціал для успішної
реалізації стратегій. Проте активізація маркетингових зусиль беззастережно
призводить до збільшення витрат, особливо в умовах застосування стратегій
росту – за матрицею І.Ансоффа і за 4-компонентним показником – стратегії
розвитку ринку та глибокого проникнення на ринок.

Цінова стратегія, що полягає у встановленні високих цін на надання
послуг, дещо знижує рівень конкурентоспроможності, адже вартість навчан-
ня у сучасних умовах економічної нестабільності є одним із вирішальних
факторів при вступі до ВНЗ. 

В цілому, оцінка ефективності вибору стратегії основі методу стратегічної
оцінки показала, що кафедра має необхідний потенціал для виконання обра-
них стратегій і їх впровадження буде ефективним.

Суперечливість стратегій може бути усунена в практичній діяльності при
переорієнтації їх на виконання наявних завдань. Це й є основним завданням,
що слідує після встановленого попереднього напряму дій на досягнення пла-
нових цілей поточного періоду.

Слід зазначити, що запропонований до стратегічного аналізу може бути
застосований для інших спеціальностей факультету економіки та менедж-
менту СумДУ, інших спеціальностей ВНЗ та інших закладів освіти з певною
інтерпретацією результатів з огляду на специфіку установи, існуючу ситуацію
та встановлені цілі.

УДК 330.3
Состояние и тенденции развития рынка йогуртов в Украине

Зелинская М. Ю.
Научный руководитель: Крачковская Н.В. 

Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского

Рынок кисломолочной продукции в Украине последние 3 года поддержал
основной тренд развития рынка молочных продуктов. Многие предприятия-
производители Украины возвращаются к классическим технологиям изго-
товления кисломолочных продуктов питания, наращивая объемы производ-
ства натуральной продукции и оптимизируя качество и ассортимент
упаковки для молочных продуктов питания. 

По-прежнему в Украине существуют проблемы с молочным сырьем,
наблюдается несовершенство политики дотаций и кредитования в молочном
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секторе, Россия периодически ограничивает ввоз украинских молочных про-
дуктов питания.

Безусловно, изучение рынка йогуртов является актуальной тематикой  на
сегодняшний день, т.к.  в 2013 году в Украине значительно увеличилось коли-
чество людей, стремящихся к здоровому образу жизни.  Основными потре-
бителями являются дети, фактически всех возрастов, женщины в возрасте от
18 до 39 лет и мужчины от 25 до 45 лет. Йогурты по своим полезным каче-
ствам и удобствам упаковки очень хороший продукт для школьных завтра-
ков, обеденных перерывов на работе и в учебных заведениях. Дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста предпочитают клубничный,
малиновый и вишневый вкус. У взрослого населения предпочтения по фрук-
товым добавкам распределились так: клубника, персик, черника и вишня (в
равных долях), а также малина. Самое низкое потребление приходится на
возрастную категорию от 50 лет, относительно других потребителей они
составляют всего 4,8%.

Йогурт и йогуртные напитки по-прежнему остаются привлекательными и
для производителей, в первую очередь, с точки зрения широких ассорти-
ментных возможностей. Большинство молочных холдингов и крупных моло-
коперерабатывающих предприятий постоянно обновляют йогуртный ассор-
тимент, регистрируя все новые ТМ. Мировой лидер производства молока и
молокопродуктов, в том числе и йогуртов – США. Мировыми лидерами в
производстве йогуртов являются такие транснациональные гиганты, как, к
примеру, Danone, Bel, Ehrmann, Campina, Mertinger, Nordmilch, Unimilk.

Молочный рынок Украины сохранит сравнительно высокое потребление
традиционных кисломолочных продуктов питания. Спрос на продукцию
могут ограничить экономическая нестабильность, уровень покупательной
способности, рост цен. Основной фактор, сдерживающий развитие про-
изводства молока и молочных продуктов питания, а также рынков сбыта про-
дукции – низкое качество сырья как результат негативных тенденций в укра-
инском животноводстве. Определенный интерес сохранится к
функциональным и продуктам с высокой добавленной стоимостью, а также
органическим и кисломолочным продуктам для детского питания. Но кисло-
молочная продукция - премиум будет еще долго оставаться недоступной мас-
совому потребителю. Таким образом, у рынка имеется потенциал для даль-
нейшего развития: в Украине показатель потребления молочной продукции
на душу населения еще очень далек от рекомендованной диетологами рацио-
нальный нормы.
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УДК 330.3
Моральний ризик в медичному страхуванні

Гуліна Зоя
Студентка 1-го курсу магістратури

Спеціальності «Економічна кібернетика»
Економічний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

На протязі деякого часу в Україні тема добровільного та обов’язкового
медичного страхування обговорюється на різних рівнях державного управ-
ління на бізнесу. Сьогодні ринок добровільного медичного страхування скла-
дає менше 5% всіх витрат на охорону здоров’я. Варто наголосити, що пере-
важна більшість цих витрат є витратами комерційного сектору. Така
порівняно невисока розповсюдженість добровільного страхування здоров’я в
Україні може бути пов’язана, зокрема, з невідповідністю вартості послуг, які-
стю та попитом на них. Встановлення відповідності між даними показника-
ми, а також визначення ролі держави на ринку медичного страхування є
одними з пріоритетних завдань на шляху підвищення рівня охорони здоров’я
населення.

Тема особливості ринку медичного обслуговування та страхування здо-
ров’я на протязі останніх десятиліть активно обговорюється серед вітчизня-
них на іноземних науковців. Зокрема тематикою асиметрії інформації,
наявністю морального та поведінкового ризиків на ринку страхування здо-
ров’я займалися Дж.  Ерроу, М. Ротшильд, Дж. Штігліц, А.Камерон, В.
Марценю, Т Климчук, І. Андрущак. Одним з перших до даної теми звернув-
ся Ерроу[2] описавши основні особливості ринку охорони здоров’я. У своїй
статті вчений звернув увагу на наступні характеристики даного ринку:

Природа попиту. Особливість ринку медичних послуг полягає в тому, що
попит на них виникає лише за наявності специфічних умов (хвороби). Тобто
попит з боку особи на ту чи іншу медичну послугу може виникати уже під час
хвороби або за наявності ризику захворіти. Перед купівлею медичної послу-
ги чи товару кожен індивід для себе оцінює ризики виникнення хвороби або
втрати працездатності. Ризик втрати працездатності під час або в наслідок
хвороби значним чином підвищує вартість медичної послуги, роблячи її
більш цінною для особи.

На ринку медичних послуг, на відміну від інших ринків, ми очікуємо від-
мінну поведінку зі сторони пропозиції. Ерроу звертає увагу на різницю між
лікарем та бізнесменом, стверджуючи, що виробник медичної послуги, не
може використовувати, наприклад, цінову конкуренцію, як важіль регулю-
вання попиту. Окрім цього, лікар як основний виробник медичної послуги,
не повинен мати тягу до наживи своїм основним принципом дії на ринку.

Невизначеність продукту. Зазвичай споживач медичної послуги, не може
правильно оцінити її вартість, через відсутність відповідної інформації,
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зокрема спеціалізованої освіти. Невизначеність медичного продукту також
проявляється в його результатах, так наприклад нам надзвичайно важко оці-
нити якість профілактичних процедур.

Вищезазначені особливості ринку охорони здоров’я визначають специфіч-
ний ризик в медичному страхуванні, зокрема появу особливого виду мораль-
ного ризику. Моральний ризик при страхуванні здоров’я призводить до над-
лишкової пропозиції послуг зі сторони виробника(лікаря, фармацевтичних
компаній) та завищенням цін на них. Зі сторони споживача моральний ризик
виявляється через завищений попит на  медичні послуги[2]:

� Надспоживання медичних послуг/товарів, що приносять невелику виго-
ду.

� Недоспоживання послуг/товарів, що приносять значну вигоду.
� Неефективність споживання деяких високоцінних медичних послуг, не

описується стандартною моделлю.
� Поведінковий зсув пояснюється психологічними причинами (наприк-

лад забудькуватістю).
Нашою задачею у даній роботі є розгляд та аналіз способів врахування

морального ризику у моделях ринку страхування здоров’я. У роботі К.
Бейкер[1], для аналізу моральних та поведінкових ризиків у медичному стра-
хуванні та визначенні рівноважної ціни запропонована наступна модель:

,де U корисність індивіда, який отримує лікування, де y – дохід, P – пре-
міумс(вартість полісу), s – втрати від хвороби, b(s) - отримане лікування, c –
суспільна вартість послуги, р – додаткові витрати на отримання послуги. За
такої функції корисності індивід намагається максимізувати свій добробут, за
умови що 

де H(p) – рівень здоровя, m(p) – отримання/не отримання послуги, m(p)=0
або 1, e(p) - чисте «здоровя». В такому випадку умова оптимуму: р=с. Проте,
ціна яку реально платить особа за медичну послугу складає р. Нехай p<c, тоді,
якщо цінність послуги(b) менше р, тоді особа не буде споживати дану послу-
гу та буде діяти ефективно, якщо b>c, тоді особа буде споживати послугу та
буде діяти ефективно, з розрахунку максимізації добробуту суспільства.
Проте, за умови що p<b<c особа буде споживати послугу та діяти ефективно в
рамках власної корисності та неефективно, для суспільства. Розглянемо
ситуацію, коли p<p’<c, тоді за умови b<p’ – індивід ефективно не споживає
послугу, b>c індивід ефективно споживає послугу, p’<b<c індивід неефектив-
но споживає(надспоживає) послугу. Варто зазначити, що так як p<p’<c, то і
відрізок [p’,c]<[p,c], тобто з підвищенням ціни на послугу особа починає спо-
живати послугу більш ефективно.

В умовах ринку, коли W – добробут спосивачів, q – ймовірність хвороби,
індивід оцінює корисність наступним чином[1]:
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Враховуючи, що наш агент повністю обізнаний, тобто він правильно
оцінює вигоди, де W ̂ отримана вигода від страхування, q імовірність
хвороби, I ̂ вартість для індивіда страховки. За умови, що наші індивіди наїв-
ні, тобто взагалі не враховує зсувів, пов'язаних з поведінковим та моральним
ризиком, оптимальною оцінкою додаткових платежів буде: 

Якщо вважати, що особа в результаті споживає послуги із інакше, із зсувом
оцінки внаслідок поведінкових та моральних ризиків (свою забудькуватість,
прочитання статті в інтернеті тощо), рівновага  утвориться на рівні:

В такому випадку, лише за наявності морального ризику e(p^E )<e(p^B)
виникає неефективність на ринку охорони здоров'я.

Висновки. 
Показавши існування неефективності на ринку медичного страхування,

ми прийшли до висновку, що основна причина їх виникнення це асиметрія
наявної інформації. Для вирішення цієї проблеми та позбавлення від можли-
вої неефективності на ринку медичних послуг при страхуванні здоров’я
можна за допомогою:

1. Створення інститутів об'єктивізації інформації.
2. Створення репутації виробника послуг.
3. Створення стандартів медичних послуг, контроль за виконанням контрактів.
4. Створення державних та недержавних інформаційних бюро.
Державного втручання на ринок страхування здоров'я, задля зменшення

надлишкового попиту.
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Для по шу ку вачів:
w На бут тя (підтвер д жен ня) прак тич них на ви чок та вмінь у сфері мар -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРЕВАГИ 
ВІД УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІСПИТІВ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кваліфікаційний комітет УАМ
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