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Володимирівна 

Донецькій національний університет, аспірант 

54. Окландер 
Михайло 
Анатольйович 

Одеській національний політехнічний університет, 
завідувач кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор 

55. Орлов Петро 
Аркадійович 

Харківський національний економічний університет ім. Семена 
Кузнеця, завідувач кафедри економіки і маркетингу, доктор 
економічних наук, професор 

56. Педько Ірина 
Олександрівна 

Одеська державна академія будівництва і архітектури, 
доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних 
наук, доцент 

57. Петрова Лаура 
Саламівна 

Одеський національний політехнічний університет, 
асистент кафедри обліку, аналізу та аудиту 

58. Пилипчук 
Володимир 
Петрович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», заступник завідувача кафедри маркетингу, 
кандидат економічних наук, професор 

59. Примак Тетяна 
Олександрвна 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу, доктор 
економічних наук, професор 

60. Примак Деніс 
Сергійович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», аспірант 

61. Родіонов Сергій 
Олександрович  

Харківський національний економічний університет, 
аспірант 

62. Романенко 
Ольга 
Олександрівна 

Київський національний лінгвістичний університет, 
завідувач кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент 

63. Рубежанська 
Юлія Олегівна 

Східноукраїнській національний університет імені В. Даля 

64. Руль Дар’я 
Миколаївна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

65. Савич 
Олександр 
Петрович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», старший викладач кафедри маркетингу, 
кандидат економічних наук 

66. Салогубова 
Віолетта 
Михайлівна 

Східноукраїнській національний університет імені В. Даля, 
доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент 
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67. Самойлик 
Юлія Василівна 

Полтавська державна аграрна академія, доцент кафедри економіки 
підприємства, кандидат економічних наук, доцент 

68. Семилєтова 
Анна Юріївна 

Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
 

69. Семянова А.О. ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» 

70. Сініцина 
Тетяна 
Арнольдівна 

Одеській національний політехнічний університет, 
доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук 

71. Скіцько 
Володимир 
Іванович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри економіко-математичного 
моделювання, кандидат економічних наук, доцент 

72. Тищенко 
Оксана Олегівна 

Харківський державний університет харчування та торгівлі, 
асистент кафедри міжнародної економіки 

73. Ткачук Олена 
Володимирівна 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», докторант кафедри маркетингу, кандидат 
економічних наук, доцент 

74. Солнцев Сергій 
Олексійович 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», завідувач кафедри промислового 
маркетингу, д.ф.-м. наук, професор 

75. Тучіна Юлія 
Сергіївна 

Східноукраїнській національний університет імені В. Даля 

76. Федорченко 
Андрій Васильович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», професор кафедри маркетингу, доктор 
економічних наук, професор  

77. Філиппова 
Світлана 
Валеріївна 

Одеській національний політехнічний університет, 
директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій, 
завідувач кафедри обліку, аналізу та аудиту, доктор економічних 
наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України 

78. Філиппов 
Володимир 
Юріьович 

Одеській національний політехнічний університет, 
старший викладач кафедри менеджменту ім. І.П. Продіуса 

79. Царьова 
Тетяна 
Олександрівна 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», асистент кафедри промислового маркетингу

80. Цуканов 
Олексій Юрійович 

Одеський національний політехнічний університет, доцент кафедри 
обліку, аналізу та аудиту, кандидат економічних наук, доцент 

81. Чайковська 
Марина Петрівна 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, доцент 
кафедри менеджменту та математичного моделювання ринкових 
процесів, кандидат економічних наук 

82. Черненко 
Оксана 
Володимирівна 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», старший викладач кафедри промислового 
маркетингу 
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83. Чукурна Олена 
Павлівна 

Одеській національний політехнічний університет, 
доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент 

84. Чухрай Наталія 
Іванівна 

Національний університет «Львівська політехніка», 
завідувач кафедри менеджменту організацій, доктор економічних 
наук, професор 

85. Шафалюк 
Олександр 
Казимирович 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», декан факультету управління персоналом та 
маркетингу, професор кафедри маркетингу, доктор економічних 
наук, професор 

86. Шерепера І.А. Одеській національний політехнічний університет 
87. Шубчік Олена 
Андріївна 

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського 

88. Юдіна Наталія 
Володиммрівна 

Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут», старший викладач кафедри промислового 
маркетингу, кандидат економічних наук, Лауреат Премії Президента 
України для молодих вчених 

89. Яковлєв 
Анатолій Іванович 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», завідувач кафедри економіки і маркетингу, доктор 
економічних наук, професор 

90. Янковий 
Олександр 
Григорович 

Одеській національний економічний університет, 
завідувач кафедри економіки підприємства, доктор економічних 
наук, професор 

91. Янчук Віра 
Віталіївна 

Східноукраїнській національний університет імені В. Даля 

92. Яшкіна Оксана 
Іванівна 

Одеській національний політехнічний університет, заступник 
завідувача кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент 
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АДАПТАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ 
 

Стрімке зростання числа користувачів мережі Інтернет відкрило перед 
підприємствами нові можливості зі взаємодії з потенційними клієнтами й вивів 
інтерактивний маркетинг на якісно новий рівень. Інтернет надає ряд переваг як 
виробникам, так і потенційним покупцям продукції. Виробники можуть 
забезпечувати продажі товарів, досліджувати ринок, забезпечувати 
комунікацію зі споживачами в мережі Інтернет, що дає можливість збільшувати 
швидкість товарообігу й швидше реагувати на мінливі ринкові умови. До числа 
переваг для покупця можна віднести: зручність процесу покупки, що полягає в 
тім, що можна вибрати й замовити товари не виходячи з будинку, підтримка 
довгострокових відносин з виробником, підвищення рівня їхньої 
поінформованості про підприємство і його продукцію. 

У зв'язку з цим практично всі вітчизняні підприємства всіх сфер 
діяльності так чи інакше використовують певні Інтернет-ресурси для вирішення 
своїх маркетингових задач. Відповідно, Інтернет-маркетинг – це комплекс 
стратегічних і тактичних дій інформаційної маркетингової діяльності 
підприємства, що дозволяють досліджувати ринок, адекватно структурувати 
інформаційне середовище, просувати, продавати й купувати товари. Це 
практика використання всіх інструментів традиційного маркетингу в мережі 
Інтернет, спрямованих на цільову аудиторію користувачів мережі й 
задовольняючих їхні потреби у товарах, послугах і інформації з погляду 
залучення уваги й спонукання до здійснення покупки у віртуальному 
середовищі продажів. Даний вид маркетингу включає всі основні елементи 
системи маркетинг-мікс: товар, ціна, розподіл і комунікації, однак кожний з них 
має свою специфіку. В Інтернет-маркетингу відбувається об'єднання 
традиційних методів маркетингу й новітніх інформаційних технологій. 

Товар як якийсь об'єкт, покликаний задовольнити певну потребу, що 
пропонується ринку за допомогою Інтернет-середовища, завжди має свою 
інформаційну складову. У результаті в Інтернет-маркетингу дуже важливим 
параметром є не тільки якість самого товару, але і якість інформації, що його 
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супроводжує. При цьому в мережі Інтернет сама інформація є товаром і її 
просування до цільового споживача також є завданням маркетингу в цьому 
середовищі. 

Говорячи про ціну, як про інструмент Інтернет-маркетингу, варто 
розглядати її як конкурентну перевагу товару, що сприяє його просуванню до 
цільового споживача. Це пов'язане з тим, що витрати на продаж товару 
набагато нижче при віртуальній торгівлі, оскільки виключають ряд логістичних 
операцій по зберіганню й фізичному представленню товару в місці його 
продажу. 

Розподіл як третій елемент системи маркетинг-мікс в Інтернет-
середовищі припускає побудова технічної лінії зв'язку між виробником і 
користувачем Інтернет-ресурсів за допомогою створення сайтів і інших засобів 
віртуального зв'язку. При цьому більшу роль грає урахування всіх вимог до 
місця продажу – Інтернет-сайту. Саме можливість представити підприємство та 
його продукцію за допомогою розробки власного сайту в Інтернет-мережі 
дозволяє говорити про розвиток електронної комерції, тобто торгівлі в мережі 
Інтернет значної кількості віртуальних покупців. Так, говорячи про продажі 
товарів за допомогою торгівлі в Інтернет, варто сказати про те, що границі 
потенційних покупців у мережі значно розширюються. Сутність Інтернету така, 
що інформація з одного місця дуже швидко передається у різні частини світу й 
становиться доступною всім потенційним користувачам мережі. Електронна 
комерція ґрунтується на цьому принципі, оскільки Інтернет стирає всі границі 
для виробників і дозволяє працювати з усім миром. Вартість доступу до 
інформації не залежить від віддаленості до споживача. Це дає можливість 
працювати навіть невеликим підприємствам у глобальному масштабі. При 
цьому замовник також одержує можливість працювати з усім миром і вибирати 
підходящих постачальників. Відстань починає відігравати роль лише на етапі 
доставки. При цьому Інтернет забезпечує додаткові переваги, наприклад це 
скорочення часу на пошук партнерів, прийняття рішень, здійснення угод, 
розробку нової продукції і т.п. При цьому інформація й послуги в мережі 
Інтернет доступні цілодобово, що розширює можливості сприйняття інформації 
й підвищує ефективність ведення торговельної діяльності. Крім того 
інформація в Інтернеті може бути змінена дуже швидко й не вимагає значних 
витрат на даний захід. Інтернет дозволять значно скоротити витрати на 
взаємодію між підприємством і його клієнтом, а функціональність таких 
зв'язків стає значно ефективніше, ніж у традиційному маркетингу. 

Комунікації в Інтернет-маркетингу зв'язані не тільки із просуванням 
товару, але й із просуванням самого сайту. Цей елемент комплексу маркетингу 
містить у собі величезний арсенал інструментів: пошукове просування, 
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контекстна реклама, банерна реклама, e-maіl маркетинг, вірусний маркетинг, 
інтерактивна реклама, робота із блогами, професійними співтовариствами, 
соціальними мережами тощо. Відмінною рисою комунікаційних заходів, що 
здійснюються за допомогою мережі Інтернет є те, що в багатьох випадках 
підтримується зворотний зв'язок з одержувачем інформації завдяки e-maіl-
розсилки, відомостей про реєстрацію користувачів, файлів «cookіe» та ін. Крім 
того, із застосуванням Інтернет з’являється можливість здійснення комунікації 
з іншими окремими користувачами або їхніми групами, причому даний обіг 
може здійснюватися як від свого імені, так і від імені групи (підприємства). 
Інформація дуже швидко поширюється між користувачами мережі, що сприяє 
розвиткові партизанського та вірусного маркетингу. 

Таким чином, Інтернет надає багато нових можливостей в маркетинговій 
діяльності, але й вимагає особливого підходу до управління ними як на рівні 
підприємства, так і в національному масштабі. Насамперед, це стосується 
необхідності використання кваліфікованого підходу до його впровадження в 
інформаційну систему підприємства, установленню необхідних параметрів 
роботи, розробки власного Web-сервера або сайту, забезпечення можливості 
підтримки зворотного зв'язку із клієнтом-користувачем Інтернет-мережі і т.п. 
При цьому необхідно приділяти значну увагу як адаптації наявного класичного 
маркетингового інструментарію до особливостей Інтернет-мережі, так і 
використанню принципів роботи світової віртуальної економіки стосовно до 
маркетингової діяльності українських підприємств. 
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МАРКЕТИНГ НА ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ 
З ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ 

ГАЛУЗІ 
 

Виробництво та надання послуг споживачам з боку авіаційних 
підприємств пов’язано із використанням сучасних цифрових технологій, 
особливо для рішення проблем енерго- та ресурсозбереження. З цього погляду 
доцільним є вироблення підприємствами авіаційної промисловості потужної 
літаючої лабораторії з радіусом дії 1-2 тис. км та кількох патрульних 
комплексів на базі легкомоторного літака або вертольота з радіусом дії у 
декілька сотень кілометрів. Такий літак-лабораторія з комплексом 
радіофізичного обладнання на борту може бути використаний для виявлення 
аварій на нафто- та газопроводах і на основі знімків, отриманих за допомогою 
цієї апаратури, визначення масштабів та динаміки аварій. Основний літак-
лабораторія (ЛЛ) повинен бути обладнаний комплексом радіофізичної 
апаратури, який включає: 1) радіолокаційні системи, призначені для отримання 
інформації по акваторіям та поверхневим ділянках земного шару. Роздільна 
здатність таких систем – не менш, ніж 20-30 м; 2) радіолокаційну систему, яка 
дозволяє отримати інформацію про підповерхневі характеристики грунтів та 
підповерхневих об'єктах (наприклад, підземних трубопроводах). Спільне 
використання декількох систем дозволяє вирішити задачу визначення товщини 
нафтової плівки на водній поверхні; 3) скануючи радіометри СВЧ діапазону, які 
забезпечують смугу огляду 1-2 Н (де Н – висота польоту ЛЛ) при просторовому 
дозволі не менш, ніж 250 м на найдовшій радіохвилі в надирному напрямі. 

Система бортової обробки інформації забезпечує побудову 
радіозображень в реальному масштабі часу для всіх каналів одночасно та 
оперативну візуалізацію будь-яких пар на екрані бортового монітору. Ширина 
суміщеної смуги огляду радіолокаторів і радіометрів відповідає діапазону кутів 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 18 

 

нагляду 20-60 градусів від надиру. Крім того, на борту ЛЛ повинна бути 
встановлена інфрачервона апаратура з узгодженими параметрами огляду і 
відеокамери. Патрульні вертольоти можуть бути обладнані комплексом 
радіофізичної апаратури обмеженого складу в залежності від призначення по 
колу розв'язання задач. Комплекс забезпечує синхронний нагляд одних і тих 
самих ділянок досліджуваної поверхні в діапазоні кутів падіння 30-60 градусів 
від надиру з просторовим дозволом 20-30 м при висоті польоту Н не менш, ніж 
250 м. Чутливість радіометру та параметри бортового комплексу обробки 
інформації відповідають вимогам до апаратури ЛЛ і за своїми параметрами 
задовольняють вимоги до радіофізичної апаратури виявлення нафтових 
забруднень. Радіотеплове зондування поверхні льоду, який вкриває ріки та 
водосховища, дозволяє виявляти витоки на підводних ділянках газопроводів за 
рахунок ефектів зміни внутрішньої структури льоду, який включає бульбашки 
проникаючого газу [1, с. 304]. 

Подальше використання споживачами-екологічними службами 
аеропортів та авіакомпаній, вироблених ЛЛ та комплексами радіофізичної 
апаратури пов’язане зі здійсненням комерційних операцій з виявлення витоку 
нафти та витоку на підводних ділянках газопроводів. При вирішенні вказаного 
кола задач системою авіаційної безпеки, однією із важливих технічних мір є 
організація ефективного дистанційного огляду людей з метою своєчасного 
виявлення спроб доставки під одягом зброї та інших небезпечних предметів. В 
результаті виконаної роботи створена установка, яка здатна виявляти об’єкти з 
різних матеріалів неорганічного та органічного походження  - металів, 
кераміки, пластичних та порошкових матеріалів. В якості методу нагляду 
обрано пасивне радіобачення, засноване на прийомі власного радіотеплового 
випромінювання людини, і не пов'язане із генерацією у громадських місцях 
будь-яких додаткових електромагнітних полів і направлених випромінювань, 
здатних надавати негативний вплив як на досліджувані об'єкти, так і на 
обслуговуючий персонал. Система радіометричного контролю розроблена НВП 
«Сатурн», що забезпечує дистанційний неконтактний огляд людей на наявність 
зброї, може бути придбаною авіакомпаніями. Отже, її окупність досягається 
шляхом сплати споживачами авіапослуг збору за авіаційну безпеку [1, с. 305-
306]. 

Проте, вкладання коштів в придбання нової техніки для забезпечення 
додаткового споживчого попиту на авіаційні послуги пов’язане із фінансовим 
ризиком, особливо в умовах залучення на цілі фінансування технічного 
оновлення авіатранспортних підприємств кредитних ресурсів. Для визначення 
рівня фінансового ризику діяльності з енерго- та ресурсозбереження (ДЕРЗ) 
авіапідприємства пропонується використовувати такі коефіцієнти: 1) коефіцієнт 
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незалежності від реальних поточних зобов’язань (К1), пов’язаних з ДЕРЗ без 
урахування короткострокових кредитів банків, визначений як відношення 
оборотних активів до реальних поточних зобов’язань авіапідприємства. Він 
характеризує можливість авіапідприємства мобілізувати власні фінансові 
ресурси для покриття існуючої заборгованості; 2) коефіцієнт незалежності 
підприємства від короткострокових цільових кредитів банків, що надаються для 
реалізації енерго- та ресурсозберігаючих заходів (К2), визначений як 
відношення оборотних активів підприємства до суми таких кредитів. Він 
характеризує можливість підприємства мобілізувати власні оборотні активи з 
метою вчасного погашення термінових зобов’язань за наданими позиками. 

Як відомо, коефіцієнт загальної ліквідності розраховується за формулою 
(1): 

КЛ = Д / (Х1 + Х2)                                                       (1)                 
де: Д – оборотні активи; 
Х1 – реальні поточні зобов’язання; 
Х2 – короткострокові кредити банків. 
Залежність між коефіцієнтом загальної ліквідності (Кл) і двома 

запропонованими коефіцієнтами визначається таким чином: 
К1 = Д / Х1 ≥ Д = К1 *  Х1,       Х1 = К2 * Х2 / К1                           (2)                 
К2 = Д / Х2 ≥ Д = К2 *  Х2,       Х2 = К1 * Х1 / К2                            (3)                 

Таким чином, вираз (1) можна написати як: 
1 / Кл = (Х1 + Х2) / Д = Х1/ Д + Х2/ Д = 1 /К1 + 1 /К2 = (К1 + К2) / (К1 * К2)        

(4) 
Звідки:        

Кл = К1 * К2 / (К1 + К2)                                                 (5) 
Підприємство вважається стійким, якщо Кл = 1. Отже, при коефіцієнті 

загальної ліквідності рівному або більшому від 1, можна вважати підприємство 
платоспроможним, а рівень фінансового ризику в ДЕРЗ мінімальним. Таким 
чином, маркетингові аспекти ДЕРЗ авіаційних підприємств пов’язано із 
використанням цифрових технологій в процесі надання авіапослуг, технічного 
оновлення та при визначенні рівня фінансового ризику. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 
 

У сучасному світі під впливом всезростаючої ролі глобалізаційних 
процесів, розвитком інноваційних технологій та збільшенням користувачів 
Інтернет - мережі відбуваються великомасштабні зміни у сфері рекламування. 
Традиційний маркетинг поступово втрачає свою роль як ефективного засобу 
досягнення високого рівня конкурентоспроможності виготовлених товарів чи 
наданих послуг. Як свідчать спостереження провідних світових експертів у 
галузі маркетингу, найменш ефективною у 2012 році виявилась реклама у 
друкованих ЗМІ, доходи від якої досягли показників середини ХХ століття. 
Тому на зміну приходить новий напрям більш вдалого позиціонування товару – 
цифровий маркетинг, сутність якого полягає у забезпеченні взаємодії між 
продавцем та потенційним покупцем за допомогою інформаційно-
телекомунікаційних технологій. Цифровий маркетинг має дуже тісний зв`язок з 
Інтернет - маркетингом, проте даний засіб рекламування надає можливість 
взаємодіяти з цільовими аудиторіями у середовищі «оффлайн» за допомогою 
мобільних пристроїв, цифрового телебачення, інтерактивних екранів та POS – 
терміналів [1]. Прерогативою цифрового маркетингу є позиціонування 
продукції (бренду), стимулювання росту попиту та формування лояльної 
аудиторії, створення та підтримка іміджу й репутації фірми. 

Ведучі корпорації світу на власному досвіді переконалися у вагомих 
перевагах використання цифрового маркетингу, які полягають у наступному: 
пошук та безмежний доступ до інформації, а також можливість надання товарів 
та послуг з будь-якої точки світу; відсутність територіальних бар`єрів на шляху 
реалізації маркетингових стратегій; зниження витрат на збереження й 
страхування продукції, а також на формування та підтримку каталогів; 
посилення престижності та авторитетності фірми у ринковому середовищі та 
створення конкурентної переваги; швидке реагування на трансформацію потреб 
та побажань клієнтів та вимог бізнес-партнерів. Одним з провідних напрямів 
щодо посилення вагомості позицій цифрового маркетингу у контексті 
створення конкурентоспроможної та цікавої з точки зору покупців продукції та 
послуг є створення вірусних реклам, сутність яких полягає у формуванні 
рекламних відеороликів, що містять захопливий сюжет та спрямовані на 
ознайомлення та емоційне сприйняття споживачами певного товару чи послуги. 
Назву «вірусної» вона отримала за принцип поширення в мережі Інтернет, який 
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нагадує розповсюдження звичайних комп`ютерних вірусів, тобто у клієнта, 
переглянувши рекламний ролик, виникає бажання поділитися враженнями зі 
своїми друзями та іншими відвідувачами Інтернету і цей мотив спонукає його 
до передачі рекламного повідомлення (так званого «вірусу») іншим особам [2]. 
Даний вид реклами не вказує безпосередньо на вигоди продукту та користь від 
здійснення його покупки, проте така реклама здатна створити довіру та лояльне 
ставлення потенційних покупців до рекламованого товару чи послуги.  

Наступною тенденцією розвитку цифрового маркетингу є створення 
промо-сайтів, що популяризують певний бренд, продукт, послугу чи подію та 
сприяють більш ефективній комунікації з цільовою аудиторією. Це неординарні 
сайти, основні зусилля яких зосереджені не на кількості наданого 
повідомлення, а на його формі. За своєю структурою промо-сайт може містити 
в собі більшу варіативність у дизайні, інформаційному та стилістичному 
наповненнях, аніж типовий корпоративний сайт. Ключовими властивостями 
створення таких сайтів є пізнавальний та яскравий дизайн, мінімальний обсяг 
та нестандартний принцип подачі інформації. Стрімких обертів у своєму 
розвитку набуває й мобільна реклама як невід`ємна складова цифрового 
маркетингу, що полягає у просуванні товарів чи послуг за допомогою 
багатоманітних технологій мобільного зв`язку. Головними перевагами 
функціонування мобільної реклами є високий рівень інтерактивності та цільове 
пересилання рекламної інформації у заданий період часу. Для безпосередньої 
взаємодії з покупцем у сфері мобільного маркетингу рекламодавці 
використовують такі інструменти: текстові повідомлення (SMS), голосове 
автоматичне меню IVR, спрощений Internet у мобільному телефоні WAP, 
мультимедійні повідомлення MMS, локальний радіозв'язок між 
комунікаційними засобами Bluetooth [3, с. 214]. 

Під впливом розвитку новітніх технологій відбулася поява нових 
інструментів мобільної реклами. Зокрема, Мобікод – штрих код, який 
зчитується за допомогою спеціального сканеру, підтверджуючи право абонента 
на користування певними привілеями: знижками, накопичувальними бонусами; 
Quick Response Code (QR-код) - чорно-біла картинка, яка за допомогою 
фотокамери мобільного телефону миттєво розшифровується в певне 
повідомлення; група мобільних технологій «Click To»; Flash SMS; Location 
Based Services (LBS) - технологія мобільного маркетингу, що базується на 
позиціонуванні товару чи послуги на місцевості; Augmented Reality (доповнена 
реальність) - технологія, базою якої є доповнення реальності віртуальними 
елементами за допомогою застосування телефонної камери та супутникового 
зв’язку [3, с. 216]. 3D - проекції (або 3D – mapping) - ще один сучасний тренд у 
розвитку технологій цифрового маркетингу, яку досить активно 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 22 

 

використовують великі корпорації для більш дієвого позиціонування свого 
бренду. Основною перевагою даного виду реклами є відкриття раніше 
недосяжних перспектив взаємодії рекламодавця з потенційними клієнтами. 
Технологія 3D - проекції полягає у проектуванні на рівній або об'ємній 
поверхні з будь-яким рельєфом графічних, лазерних зображень із 
застосуванням комп'ютерної графіки та різноманітних візуальних і аудіальних 
ефектів. 3D-технології використовуються не тільки у відео рекламних роликах, 
вони також зробили значні інноваційні зрушення й в інші сфери маркетингових 
комунікацій з аудиторією, зокрема у створення друкованої реклами; оздоблення 
інтер’єрів компаній та виставкових стендів; оформлення POS-матеріалів; 
використання зовнішньої реклами; також в упаковках, CD- та DVD-дисках, 
друкованих виданнях [4, с. 119]. У подальшому розвиток 3D – проекції 
сприятиме створенню та поширенню чотиривимірної реклами. 
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МАРКЕТИНГ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Маркетинг инвестиций достаточно новое, но в то же время необходимое 

средство привлечения внимания к проектам, нуждающимся в дополнительных 
вложениях средств. С точки зрения практических действий маркетинг 
инвестиционных проектов можно определить как процесс, призванный помочь 
потенциальным инвесторам оценить и выбрать продвигаемые предприятиями 
проекты. 

Предлагаем рассмотреть возможности, которые необходимо открыть 
маркетологу для инвестора, а также рассмотрим маркетинговые ходы, которые 
можно осуществить на примере одного из масштабных реновационных 
проектов – Хафенсити. В Германии, как и в большинстве европейских стран 
актуальным является восстановление нежилых территорий и придание данным 
площадям нового значения. Реновация – это снос непригодного для 
эксплуатации здания промышленного либо жилого назначения с целью 
последующей отстройки. В некоторых случаях реновация жилого фонда может 
быть выражена в проведении капитального ремонта постройки, в случае если 
состояние здания является не столь критическим. [1, с. 2]С точки зрения 
инвестиций, данные проекты весьма интересны, так как несут за собой 
возможность извлечь прибыль с разнообразных ракурсов. Подробнее эта 
информация открыта в табл. 1. 

Хафенсити в Гамбурге – один из самых амбициозных проектов 
городского развития в Европе. На белый лист заброшенного порта площадью 
155 Га именитые архитекторы наносят абсолютно новый район с 
футуристическими зданиями на сваях. В рамках этого проекта используются 
территории, ранее считавшиеся непригодными для строительства жилья, 
проектируется сеть пешеходных и общественных пространств и утверждается 
приоритет безмоторного и общественного транспорта над автомобилем. 
Закончить развитие территории Хафенсити предполагается за 25 лет. Освоение 
идет с запада на восток, при этом жители и гости района не ощущают 
неудобств в передвижении — все действия тщательно спланированы, а 
маршруты просчитаны и непрерывны. 
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Таблица 1 
Возможности инвесторов и способы их отражения в маркетинге 

инвестиционного проекта 
Маркетинг объектов Проводимый проект Прибыльность для инвестора 

В первую очередь для 
информирования 
предполагаемых инвесторов 
может быть использована 
адресная реклама для 
заинтересованных лиц 
содержащая в себе 
информационный лист и 
описание предложения. 
Также эффективным в случае 
строительства является прямой 
маркетинг и презентация, 
которые помогают раскрыть 
необходимую информацию о 
проекте для инвесторов.  
Для привлечения инвестиций 
также может быть использован 
мерчандайзинг, который 
подразумевает организацию 
показов на объекте. В случае 
его проведения до начала 
строительства – показ 
демонстрационных моделей и 
поэтажных планов. 

Из неиспользуемого и 
заброшенного 
промышленного района 
создается жилой район 
с новейшей 
инфраструктурой и 
высокими 
технологиями. 
Хафенсити часто 
посещается туристами 
так, как он построен в 
стиле города будущего. 
В данный момент 
проходит строительство 
филармонии на Эльбе, 
которая уже сейчас 
вызывает интерес у 
туристов из различных 
стран. [2, с. 5] 

При реализации данного проекта 
инвестор может получить 
прибыль в виде процентов от 
продажи квартир, которые 
несмотря на высокие цены 
пользуются спросом. 
Также прибыль инвестором 
может быть извлечена благодаря 
офисным зданиям, которые 
могут сдаваться в долгосрочную 
аренду организации либо 
выкупаться ей, но при одном 
условии: минимум 50% обязано 
занимать предприятие-
покупатель. 
Третьим методом извлечения 
прибыли является туризм. 
Хафенсити, как уже было 
сказано, оживляет представления 
о городе будущего, кроме того в 
программе реновации 
предусмотрено открытие 
портового музея на территории 
района. [3, с. 2] 

 

Такой проект нуждается в значительных инвестициях, часть которых 
была сделана государством (2,4 млрд. евро) и часть частными инвесторами (8 
млрд. евро). 

Маркетолог, в данном случае, должен отразить в процессе реализации 
маркетингового плана выгодность данного проекта для инвесторов, раскрыть 
всю вариативность извлечения прибыли. Предлагаем на примере Хафен-сити 
рассмотреть какие возможности получения прибыли необходимо осветить в 
маркетинговой программе и какие маркетинговые ходы можно осуществить для 
привлечения инвесторов. 

Продвижение инвестиционных проектов на рынок– это комплекс мер, 
направленных на формирование спроса на проекты и доведение проектов до 
потенциальных инвесторов. Моменты, указанные в таблице, должны 
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отражаться в проводимом маркетинге для того чтобы он был достаточно 
эффективным. В маркетинге инвестиций в первую очередь необходимо 
обратить внимание на получение максимальной прибыли, так как инвестиции в 
строительство долгосрочные, то инвестору необходимо показать, что от этих 
вложений он не понесет потерь, а наоборот имеет как можно больше вариантов 
получения прибыли. 
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УПРАВЛІННЯ АУТСРСИНГОВИМИ ЛОГІСТИЧНИМИ РИЗИКАМИ НА 
ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

Інноваційна діяльність характеризується високим рівнем ризику і 
невизначеністю результату, складністю і великими витратами проведення всіх 
етапів. Вочевидь, що компанії, займаються інноваційної діяльністю, повинні 
використовувати розмаїття різноманітних форм організації та управління 
інноваціями. 

Слід зазначити, що інноваційна діяльність належить до 
найризикованіших. Про рівень ризикованості свідчить те, що у середньому з 
кожних 10 інноваційних фірм успіху досягають лише одна-дві. Проте високий 
ризик, зазвичай, супроводжується і високою доходністю: потенційна норма 
прибуток від впровадження інноваційних проектів значно вищий середньої 
прибутку, одержуваної решти підприємницької діяльності. Ризик інноваційної 
діяльності то вище, що більш унікальним є проект. 

Підходи до управління ризиками логістичної діяльності на даний час ще 
не отримали широкого розповсюдження, тому ця проблема практично не 
висвітлена у працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед 
вітчизняних науковців, котрі досліджували окремі аспекти управління 
ризиками логістичної діяльності підприємств, слід відзначити Єнченко Є.В., 
Тридід О.М., Ревенко В.Л., Гаджинський О.М., Кальченко О.С., Козловський 
В.О. Романов В.С. [1, c. 386]. 

Аутсорсинговий логістичний ризик - це небезпека виникнення 
несприятливих відхилень від очікуваних значень економічних показників 
діяльності підприємства у зв'язку з використанням логістичного аутсорсингу[2]. 

Пропонується використовувати аутсорсинговий логістичний ризик як 
один з критеріїв обгрунтування рішень щодо доцільності логістичного 
аутсорсингу на підприємстві та як об'єкт управління. 

Управління аутсорсинговим логістичним ризиком на підприємстві 
полягає у розробці та реалізації комплексу заходів з виявлення чинників 
ризику, його аналізу та оцінки, а також обмеження та локалізації його 
можливих проявів. 
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Основними чинниками логістичного ризику в інноваційній діяльності 
підприємства є наступні (на основі [3 c. 30-31]: 

- помилковий вибір постачальника матеріальних ресурсів; 
- відсутність фахівців, які виконуватимуть необхідні логістичні функції; 
- відсутність достатнього матеріального, фінансового та інформаційного та 

організаційного забезпечення для виконання необхідних функцій; 
- неможливість урахування нових потреб і змін, що відбуваються в 

інноваційній діяльності підприємства; 
- передача аутсорсинговим фірмам занадто великої кількості логістичних 

функцій; 
- ненадійність аутсорсингової компанії; 
- залежність підприємства від одного постачальника логістичних послуг; 
- відсутність економії витрат при застосуванні логістичних послуг; 
- неможливість забезпечення гнучкості реагування на зміни у логістичній 

діяльності підприємства; 
- неможливість відзначитися на ринку збуту особливою логістичною 

якістю серед конкурентів; 
- недостатня обізнаність фахівців аутсорсингової компанії зі специфікою 

інноваційної діяльності підприємства; 
- можливість витіку конфіденційної інформації; 
- можливість банкрутства аутсорсингової компанії; 
- несформована законодавча база й відсутність важелів державного 

регулювання аутсорсингу в Україні; 
- несвоєчасне або неповне реагування на виникнення несприятливих 

відхилень від очікуваних значень параметрів логістичного аутсорсингу; 
- неправильне встановлення потреби у матеріальних і фінансових ресурсах 

для здійснення інновацій; 
- можливість недотримання термінів виробництва інноваційного продукту; 
- неправильний вибір каналу руху інноваційного продукту та місце 

розташування розподільчого центру; 
- недостатній рівень сервісу при постачанні інноваційного продукту 

споживачам та ін. 
Вивчення чинників аутсорсингового логістичного ризику та розробка 

заходів щодо обмеження їх несприятливого впливу дозволять успішніше 
застосовувати логістичний аутсорсинг на підприємстві. 

Для підвищення ефективності логістичної діяльності підприємства 
необхідною умовою є розробка дієвого алгоритму врахування ризиків в 
управлінні логістичною діяльністю. 
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Алгоритм управління логістичною діяльністю з урахуванням 
притаманних їй ризиків має наступні етапи [4]: 

1. Визначення місії логістичної діяльності підприємства, її стратегії та 
тактики. 

2. Визначення потреби в матеріальних ресурсах із розбивкою 
матеріальних потоків на групи за тривалістю логістичного циклу (часова 
структура), нормативами (вартісна структура) та сезонністю потреби в 
матеріальних ресурсах. 

3. Визначення вартості матеріальних потоків за допомогою розрахунку 
середньозваженої вартості складових потоку.  

4. Аналіз ризиків, притаманних логістичній діяльності підприємства 
(дослідження ризиків систем постачання, виробництва, збуту, складування, 
транспортування, зовнішньоекономічної діяльності тощо).  

5. Визначення прибутковості (ефективності) логістичної діяльності 
підприємства та ін.  

Методами обмеження логістичного ризику в інноваційній діяльності 
підприємства є диверсифікація, страхування, розподіл ризиків між партнерами, 
оптимізація запасів, резервування коштів на випадок непередбачуваних подій, 
придбання додаткової інформації про партнерів, конкурентів, прогнозування 
попиту на продукцію, отримання гарантій, введення застережень у контрактні 
документи та ін. 

Таким чином, логістичний ризик в інноваційній діяльності підприємства 
пов’язаний з небезпекою втрат, але за умови грамотного управління 
логістичним ризиком підприємство матиме змогу підвищувати прибутковість 
та конкурентоспроможність на основі сталого інноваційного розвитку. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ МАРКЕТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Інтенсивний розвиток Інтернету викликав швидкісне впровадження 

глобальної мережі в різні сфери діяльності підприємств як ефективного 
інструменту маркетингу. Згідно даних дослідницької компанії “Gemius-
Україна” (м. Київ) розмір вітчизняної інтернет-аудиторії в травні 2013 року 
склав більше 16 млн. осіб віком від 14 років, а це майже третина населення 
України. За прогнозними оцінками експертів цієї ж компанії через рік дана 
аудиторія складе більше 17,5 млн. осіб за рахунок зростання кількості 
невеликих міст, селищ і котеджевих поселень. Цікаво, що 4% інтернет-сторінок 
українці переглядають за допомогою мобільних пристроїв, причому очікується 
щоквартальний приріст даного показника на рівні 5 відсотків. 
Середньостатистичний користувач Інтернету в Україні проводить он-лайн 
майже 30 годин у місяць, переглядаючи орієнтовно 1000-1300 сайтів/ веб-
сторінок. За таких обставин актуальним стає використання сучасних 
інформаційно-цифрових технологій не тільки як основи для рекламного 
бізнесу, але й дієвого засобу маркетингових досліджень і комунікацій зі 
споживачем, що дозволяє перевести обслуговування клієнтів для більшості 
підприємств на якісно новий рівень, забезпечити доступність інформації про 
фірму та її продукцію 24 години на добу в будь-якій точці світу. 

Формування стратегій просування підприємства і його товару на основі 
ефективного використання цифрових каналів є головним завданням для 
цифрового маркетингу (від англ. - digital marketing), який розглядається як 
сучасний інструмент просування торгової марки за допомогою всіх цифрових 
каналів (телебачення, Інтернет, радіо, мобільні телефони і т.д.). До переліку 
його переваг традиційно входять інтерактивність, яка забезпечує активне 
залучення споживача у взаємодію з брендом фірми; відсутність територіальних 
обмежень при реалізації маркетингових ідей; легкість доступу до web-і wap-
ресурсів; значне поширення Інтернету та мобільного зв’язку, що сприяє 
розширенню меж цільової аудиторії; можливість оперативної оцінки 
проведених підприємством заходів і управління подіями в режимі реального 
часу [1]. 

Окрім наявності офіційного сайту, компанії переконуються в 
ефективності підтримки власної сторінки в соціальних мережах, на якій 
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потенційним споживачам надається не лише можливість отримати інформацію 
про товари чи фірму, а й залишити коментарі, поділитися власним досвідом, 
вказати на важливі для них недоліки чи переваги продукту, отримати он-лайн 
консультацію, висловити подяку за якісно надані послуги чи виготовлені 
продукти. При правильній стратегії підприємство може отримати безліч 
переваг, створюючи умови, в яких споживач починає відчувати відкритість, 
орієнтованість на його потреби, готовність і бажання обговорювати недоліки чи 
основні помилки. 

У сфері цифрового маркетингу надаються послуги з розробки веб-сайтів, 
організації маркетингу в соціальних медіа, оптимізації та просування сайтів 
підприємств у пошукових системах, забезпечення якісного медіа планування, 
створення та проведення нестандартних рекламних кампаній, використання 
вірусного маркетингу для залучення необмеженого числа клієнтів у різних 
куточках світу [2]. За специфікою проведення розрізняють цифровий маркетинг 
за pull- і push-формами. В першому випадку, споживач самостійно вибирає 
потрібний йому інформацію (контент) і сам звертається до певного бренду. При 
цьому, цільова аудиторія користується тим, що їй запропоновано з боку різних 
товаровиробників. У випадку push-форми (проштовхування) споживач, 
незалежно від свого бажання, отримує інформацію. Дана форма має значний 
мінус – на отриману у цей спосіб інформацію, часто не звертають достатньої 
уваги, а отже зусилля підприємства можуть виявитись марними. 

Найбільш ефективним способом цифрової реклами на сьогодні є такі 
соціальні мережі – Вконтакте, Facebook, Twitter тощо. Ще один плюс – такі 
користувачі можуть бути жителями інших країн і навіть континентів, тобто при 
правильному розширенні та плануванні своїх дій, цифровий маркетинг 
допомагає підприємству вийти на більш широке охоплення клієнтури. До 
переваг соціально активного маркетингу в Facebook, Twitter або LinkedIn 
входять поширення інформації про фірму серед цільової аудиторії, 
забезпечення позитивного впливу на рівень її репутації, демонстрування 
інноваційності та реального «обличчя» підприємства, ідентифікація штату 
співробітників як команди, поліпшення або ж налагодження відносин першої 
особи фірми з традиційними ЗМ, підвищення авторитетності компанії на ринку 
та створення суттєвої конкурентної переваги, покращення привабливості фірми 
як роботодавця та отримання за рахунок комплексного використання цих 
заходів кращих бізнес-результатів. За оцінками eMarketer, в 2014 році компанії 
світу планують витратити на цифровий маркетинг $135 млрд. Згідно  прогнозів 
агентства цифрового маркетингу WebDAM Solutions, Інтернет-реклама в 2015 
році займе 25% від загального обсягу маркетингових бюджетів [3]. Тож 
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основним трендом цього року має стати обов‘язкова наявність візуального 
маркетингу. 

Сучасні покупці не хочуть читати довгі тексти з описом продукції, а 
потребують короткі та чіткі повідомлення. За даними дослідження, проведеного 
компаніями Mynewsdesk і PRecios Communications в рамках Brands and Media 
Engagement Survey Report 2013, серед всіх опитаних – 73% вважають, що прес-
релізи обов’язково повинні мати картинку. Світові тенденції в інтернет-
маркетингу свідчать, що сьогодні відео на головній сторінці збільшує кількість 
переходів з сайту на 86%, тому очевидною стає необхідність впровадження 
відео з рекламою підприємства, бренду чи продукції на сайті компанії. Для 
популяризації діяльності фірм також можна використовувати безкоштовні 
сервіси по обміну фотографіями і відео, адже фотографії – найпопулярніший 
контент у соціальних мережах: 65% інтернет-аудиторії сприймають інформацію 
саме з ним, оскільки візуальний запит зчитується в 60000 швидше. Ще одним 
важливим трендом поточного року стане бажання покупців бути частиною 
бренду. Споживачі не тільки цікавляться продукцією, вони хочуть отримувати 
всю цікаву інформацію про сам бізнес, бренд і керівника компанії. Створити 
повноцінну комунікацію дозволять соціальні мережі, адже бюджет, 
передбачений на маркетинг за допомогою таких мереж, подвоїться протягом 
наступних 5 років. Вже сьогодні В2В компаній, які ведуть блоги, знаходять на 
67% більше потенційних клієнтів, ніж ті, які не публікують матеріали в блогах. 
Важливим підходом стосовно підвищення лояльності до бренду чи фірми може 
бути персональна присутність власника бізнесу, керівників, менеджменту в 
соціальних мережах. Так, 52% компаній збільшили попит на свої товари і 
послуги за допомогою Facebook, 43% — завдяки LinkedIn (дані HubSpot). 
Прикладом є соціальна активність керівництва Приватбанку, на офіційній 
сторінці якого в Facebook топи регулярно відповідають на запитання клієнтів і 
розміщують власні пости. Адже сьогодні багато покупців ретельно готуються 
до прийняття рішень, як витратити власні гроші та час. Тому важливо 
допомогти їм, надаючи потрібний користувальницький контент, на що 
вказують 78% маркетингових директорів (згідно даних WebDAM Solutions). 
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МАРКЕТИНГ В ІНТЕРНЕТІ: НАУКОВА АДАПТАЦІЯ ПРАКТИЧНОГО 
ДОСВІДУ 

 
Високі темпи сучасного розвитку глобальної комп’ютерної мережі 

Інтернет, як одного із проявів глобальної інформатизації суспільства, 
пояснюються зростанням її «доступності» через дію процесів постійного 
здешевленням технічних засобів інформатизації та вартості послуг з передачі 
інформації.  

Широке розповсюдження інформаційних технологій торкнулося і сфери 
бізнесу, ініціювавши дематеріалізацію економіки та виокремлення так званого 
«віртуального ринку» як сукупності економічних відносин, що виникають між 
продавцем і покупцем, внаслідок здійснення інтерактивних переговорів щодо 
розміщення та «трасованого» узгодження можливостей (ресурсів) й потреб 
(замовлень), які зумовлюють здійснення вільного обміну товарами (послугами) 
за допомогою інформаційних технологій [1]. Такий розвиток подій зумовив 
щільну уваги до питань провадження маркетингової діяльності на віртуальному 
ринку, та, відповідно, формалізації категорійного апарату та визначення 
напрямів розширення та адаптації маркетингового інструментарію. 

Певний внесок у наукову формалізацію практичного досвіду 
маркетингової діяльності в мережі Інтернет внесли Р. Абдеєв, Д. Белл, Г. 
Васильєв, В. Голик, Ф. Гуров, Д. Забегалін, М. Зуєв, М. Івченко, Е. Кінг, Т. 
Козлова, П. Маурус, І. Мелюхин, А. Прокоф'єв, Є. Путилова, Дж. Райт, Р. 
Реддік, М. Хейг, А. Шеремет та інші. Разом із тим, теоретичне усвідомлення та 
наукове обґрунтування місця інформаційно-телекомунікаційних технологій в 
маркетинговій діяльності суб'єктів господарювання залишається полем для 
наукової дискусії. Тому метою даної публікації є спроба наукового 
обґрунтування розширеного категорійного апарату сучасної теорії маркетингу.  

Безумовною ознакою маркетингового сьогодення є те, що Інтернет 
поширює можливості маркетингового впливу на споживачів, адже 
інформаційно-телекомунікаційні технології дозволяють певним чином 
скеровувати інформаційні потоки. Тому першим питанням, що потребує 
чіткого визначення та формалізації є теоретичне обґрунтування категорії 
«інтернет-маркетинг». Актуальність вирішення цього питання підсилюється 
необхідністю визначення структури інструментальних елементів інтернет-
маркетингу та їхнього призначення й змісту. 
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Досить тривалий час йде дискусія щодо трактування категорії «інтернет-
маркетинг» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Структурна деталізація основних інструментів інтернет-маркетингу 

Назва інструменту Змістовна інтерпретація 

банерна реклама 
платна керована форма яскравої графічної модульної реалізації 
неособистої масової Інтернет-комунікації переконливого характеру, 
представленої у вигляді гіперпосилання 

контекстна 
реклама 

платна керована форма реалізації неособистої масової Інтернет-
комунікації цільового тематичного характеру, що визначається в 
результаті пошукового запиту користувача Інтернет і подається у 
вигляді текстового гіперпосилання або графічно 

вірусна реклама 

платна керована форма реалізації неособистої масової Інтернет-
комунікації, шляхом розміщення вірусного контенту (помітних, 
забавних, корисних або сенсаційних носіїв рекламної інформації, 
наприклад, гумористичних карикатур, мультфільмів та ін.) на ресурсах 
із високою частотою відвідувань та активністю цільової аудиторії, з 
метою його подальшого самовідтворювального поширення 

скрита реклама 

платна керована форма реалізації неособистої масової Інтернет-
комунікації, шляхом непрямого розповсюдження спеціальної 
інформації про товар/виробника у блогах авторитетних осіб, 
соціальних мережах, форумах, сервісах питань та відповідей і т.п. 
«авторитетних джерелах інформації» 

інформаційні 
поштові розсилки 

засіб масової Інтернет-комунікації, що забезпечує автоматизовану 
розсилку електронних повідомлень групі адресатів згідно певного 
списку (передплатникам спеціалізованого сервісу) без можливості 
відповіді на них 

пошукове 
просунення сайту 
(search engine 
optimization) 

комплекс заходів щодо ефективного змістовного (контентного) та 
семантичного (ключові слова) наповнення сайту компанії для 
приведення його у лідери результатів пошукових запитів, з метою 
збільшення його відвідуваності зацікавленими цільовими споживачами 

оптимізація сайту 
під соціальні медіа 
(social media 
optimization) 

комплекс заходів щодо забезпечення функціонування на сайті 
механізмів посилань на соціальні медіа, такі як RSS-канали, кнопки 
соціальних мереж, блоги, посилання на функціонали сторонніх 
співтовариств і т.п., з метою збільшення його відвідуваності 
зацікавленими цільовими споживачами 

просунення у 
соціальних 
мережах - SMM 
(social media 
marketing) 

комплекс заходів щодо будування у колективному онлайн-середовищі 
(наприклад, Facebook, Одноклассники, вКонтакте, блогосфера, і т.п.) 
ефективних відносин із цільовими групами Інтернет-користувачів з 
метою здійснення керованого інформаційного впливу на їхнє уявлення 
та думки щодо певних товарів/марок/виробників/особистостей, 
наприклад, шляхом організації обговорень, публікацій, соціальних ігор 
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У цьому аспекті думки теоретиків та практиків маркетингу суттєво 
різняться. Перші, як правило, ототожнюють інтернет-маркетинг із новим 
маркетинговим комплексом просування. Наприклад, ототожнюють його із «… 
комплексом заходів щодо просунення та продажу на ринку товарів та послуг за 
допомогою мережевих технологій Інтернету». Така точка зору є дещо вузькою 
як для визначенням ролі явища Інтернет у маркетингу. Адже інформаційно-
телекомунікаційні технології, що забезпечують функціонування Інтернету, 
надають значно більше маркетингових можливостей. Бо забезпечують не лише 
дистанційну передачу інформації, а й її збір, обробку та виведення. Другі ж – 
практики від інтернет-маркетингу – у своїй більшості трактують інтернет-
маркетинг як інструмент, що вирішує частину маркетингових завдань. 
Наприклад, вбачають призначення Інтернет-маркетингу у: «…побудові 
маркетингових комунікацій через Інтернет». Однак і така точка зору не 
дозволяє сформувати чітке розуміння сутності безпосередньо категорії 
«інтернет-маркетинг», а лише окреслює сферу маркетингового застосування. 
Оскільки ж Інтернет являє собою лише середовище для побудови 
маркетингових комунікацій, та, зважаючи на результати здійсненого аналізу, 
під інтернет-маркетингом, на погляд автора, слід розуміти: сукупність 
інструментів, яка розширює можливості традиційного комплексу 
маркетингових комунікацій за допомогою використання комплексу новітніх 
методів та програмно-технологічних засобів зв'язку, які забезпечують розподіл, 
обмін і споживання маркетингової інформації у мережі Інтернет. 

Наступним етапом процесу наукової адаптації практичного досвіду 
маркетингової діяльності у мережі Інтернет є деталізація та авторська змістовна 
формалізація основних інструментів інтернет-маркетингу. 
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БІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ 
 
Цифрові технології здійснили глобальний вплив на маркетинг, на 

маркетингові дослідження, пошук клієнтів та на комунікацію з ними. 
Традиційні маркетингові інструменти виявились недостатньо ефективними у 
цифровому маркетингу, що викликало необхідність нового підходу із 
використанням сучасних інформаційних технологій. Найбільш перспективними 
на даний час є біометричні технології, які перевертають уяву про можливості 
ідентифікації та донесення інформації до споживачів. 

Отже, біометрія – це сукупність автоматизованих методів і засобів 
ідентифікації людини, заснованих на її фізіологічній або поведінковій 
характеристиці [1]. Біометричні дані можна розподілити на два основних класи: 

- фізіологічні – стосуються фізіологічних особливостей людини, як, 
наприклад, відбитки пальців, розпізнавання обличчя, ДНК, малюнок райдужної 
оболонки ока, форма долоні або вуха, запах тощо; 

- поведінкові – пов’язані з поведінкою людини, як, наприклад, 
рукописний або клавіатурний почерк, голос, рух губ, хода тощо. Для цього 
виду біометрії часто використовується термін бехевіометрика (англ.. 
behaviometrics). 

За оцінками аналітичної компанії Acuity Market Intelligence, у 2009 році 
об’єм світового ринку біометрії складав 2,6 млрд. дол. США, а до 2017 року 
очікується його зростання до 10,9 млрд. дол. США. Найбільше зростання 
припаде на технологію розпізнання по відбитках пальців – не менше половини 
всього ринку біометрії [2]. 

За допомогою біометричних технологій, можна оплачувати товари чи 
послуги без використання додаткових засобів, лише приклавши свій палець або 
око до відповідного сканеру. Серед ключових трендів, які очікуються у 2014 
році у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, за дослідженням 
Ericsson Consumer LAB, відзначається поширення смартфонів із біометричними 
функціями [3]. Apple стала першою компанією, яка почала використовувати 
технологію зчитування відбитків пальців на своєму смартфоні для ідентифікації 
та скачування музики на iTunes. Проте Samsung оголосила їй виклик, надавши 
всім власникам свого нового смартфону можливість купівлі товарів та послуг в 
мережі Інтернет за допомогою відбитків пальців на всіх сайтах, які приймають 
платежі через систему PayPal, після 11 квітня 2014 року, із можливістю оплати 
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покупок також у звичайних магазинах. Крім того, певні смартфони від Samsung 
мають можливість розблокування телефону за допомогою розпізнавання 
обличчя [4]. 

Чутливі сенсорні екрани можуть розпізнавати не лише відбитки пальців, а 
й форму вуха, коли його прикласти до екрану смартфону із спеціальним 
програмним забезпеченням, як наприклад Ergo Android. А датчики 
акселерометра можуть ідентифікувати власника смартфону по його ході.  

Біометрія все більше проникає у повсякденне життя, та дозволяє 
замінювати паролі на біометричну ідентифікацію. 

Використання біометрії в цифровому маркетингу дозволяє ідентифікувати 
клієнта і прив’язати його дані до індивідуального профайлу, наприклад при 
видачі карти лояльності. Вона дозволяє пришвидшувати проведення операцій та 
знижувати їхню вартість, пристосовувати маркетингову комунікацію відповідно 
до індивідуальних особливостей клієнтів. Камери спостереження із 
біометричними технологіями використовуються в магазинах для вивчення 
демографічних та поведінкових особливостей покупців. Сканування 
фізіологічних параметрів людини дозволяє запропонувати їй продукт, який 
зможе задовольнити її потреби, як це зробили Kraft Foods , встановивши свій 
біометричний кіоск у Нью-Йорку у 2011 році [5]. 

На відміну від інструментів традиційних маркетингових досліджень, 
біометричні технології дають точніші результати та негайну віддачу. Збір 
інформації шляхом опитування дає неточні результати, оскільки поведінка 
людей часто заснована на емоціях, а не на раціональності, а відповіді при 
опитуванні частіше є саме раціональними. Біометричні технології вже 
використовуються у маркетингових дослідженнях та підтверджують свою 
ефективність та перспективність. Наприклад, досліджуються реакції мозку 
людини, м’язів та шкіри на телевізійну рекламу,визначаючи її емоційний вплив. 
Якщо для ідентифікації найчастіше використовуються відбитки пальців, 
рисунку вен на руці та сітківка ока, то для маркетингових досліджень частіше 
вимірюють серцебиття та дихання, які дозволяють виявити емоційну віддачу 
від реклами та інших маркетингових комунікаційних інструментів. 
Дослідження мозку за допомогою МРП дозволяє виявити, які відділення мозку 
реагують на які звернення реклами, і зрозуміти, що насправді відбувається у 
нашій свідомості. Маркетологи все частіше покладаються на технологію 
«відслідковування очей» перед запуском реклами, виведенням нового продукту, 
тощо. Наприклад, Google, як і багато міжнародних компаній, за допомогою цієї 
технології тестує всі свої макети перед їх запуском. 

Facebook розробила власну технологію розпізнавання обличчя DeepFace, 
що є найбільш точною на даний час, та дозволяє розпізнавати обличчя навіть з 
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боку [5]. Ідентифікація особи, із використанням фотографій, зроблених нею 
самою, так званих “selfies”, та викладених в мережі Інтернет, а також за 
допомогою камер спостереження в магазинах, може стати прибутковим 
бізнесом. Певні магазини вже використовують технологію розпізнавання 
обличчя для формування баз даних постійних клієнтів. 

Незалежно від того хто і що продає, ці технології дають неймовірні 
можливості щодо розуміння і зв’язку з ринком, включаючи: миттєве та точне 
розпізнавання обличчя, використовуючи будь-яку, навіть найменшу камеру, та 
порівняння його із безліччю облич, надаючи точну інформацію щодо 
маркетингового враження; дані в будь-який момент часу, що дозволяють 
здійснювати аналіз за будь-який період; автоматичний аналіз віку та статі, що 
дозволяє отримати дані щодо сегменту ринку без безпосереднього контакту з 
клієнтом; дослідження реакції клієнтів, таких як поворот голови, моргання 
очей, рух та інших емоцій, що дозволяє виявити їх зацікавлення та сформувати 
ефективніші маркетингові кампанії і запропонувати кращі продукти і послуги; 
можливість використання «хмарних» технологій для зберігання даних та 
здійснення їх аналізу. Біометричні технології дозволяють тісно контактувати з 
клієнтом, наприклад, привітавшись з ним, коли він проходить поруч з 
магазином, або, підбадьорюючи його із смартфону, коли він нахмурився і у 
поганому настрої. 

Біометричні технології підносять маркетинг на якісно новий щабель 
розвитку, проте моральна та етична сторона їх використання викликає жваві 
дискусії між їх противниками та прихильниками. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ ДЛЯ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТОВАРІВ ОКРЕМИМ ПРИНЦИПАМ ЛОГІСТИКИ 

 
Одним із важливих етапів при розробці та ухваленні стратегічних рішень 

щодо підвищення конкурентоспроможності та вдосконалення логістичної 
діяльності підприємств є поліпшення якості значимих для клієнта 
характеристик поставки. Саме тому сьогодні зростає кількість підприємств, які 
звертаються до логістичного сервісу як засобу зміцнення своїх ринкових 
позицій. 

Враховуючи результати досліджень, під час яких було виявлено 
відсутність загального підходу до оцінки стану логістичного сервісу, постала 
необхідність розробити систему показників для вищезазначеної оцінки, яка б 
дозволила розвивати існуючі переваги та нівелювати або зміцнювати слабкі 
місця. Однією із тенденцій сучасної економіки є скорочення життєвого циклу 
товару. Враховуючи всі ці фактори, у цих умовах одним з найперспективніших 
шляхів досягнення успіху на ринку є орієнтація підприємства на інноваційний 
шлях розвитку. Оскільки інноваційна діяльність є подібною до потоку, то до неї 
може бути застосоване логістичне управління. У зв’язку з цим постає питання 
знаходження відповідності особливостей логістичного сервісу для інноваційних 
товарів окремим принципам логістики. 

Природа логістичної діяльності передбачає можливість надання 
споживачеві матеріального потоку у супроводі різноманітних логістичних 
послуг. Сервіс нерозривно пов’язаний з розподілом і є комплексом послуг, які 
надаються в процесі замовлення, купівлі, постачання і подальшого 
обслуговування продукції. Провівши аналіз поглядів науковців на визначення 
логістичного сервіс, сформульовано авторське визначення логістичного сервісу 
– це комплекс нематеріальних послуг, що супроводжують постачання товарів з 
метою максимального задоволення споживачів оптимальним, з точки зору 
витрат, способом. При цьому основною метою логістичного сервісу є 
забезпечення доставки потрібних товарів, необхідної якості, у необхідній 
кількості, у потрібний час, у потрібне місце, необхідному клієнтові, з 
максимальною зручністю для нього та з мінімальними для підприємства-
постачальника витратами [1]. Об’єктом логістичного сервісу може бути як 
безпосередньо сам товар, так і споживачі матеріального потоку. 
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Взявши до уваги основні принципи логістики, виділено особливості 
логістичного сервісу, які відповідають кожному із них (табл. 1). 

Таблиця 1 
Відповідність особливостей логістичного сервісу для інноваційних товарів 

окремим принципам логістики 

Принцип 
логістики 

Сутність принципу 
(для традиційних товарів) 

Особливості логістичного сервісу 
відносно відповідного принципу 

(для інноваційних товарів) 
Оптималь-
ність 

Досягнення такої узгодженості стадій 
процесу руху товару і дій учасників, при 
якій забезпечується найбільша 
ефективність функціонування 
підприємства як виробничо-збутової 
системи. 

Знаходження балансу між якістю 
логістичного сервісу та витратами на 
нього.  

Зворотність 
зв'язку 

Цілі і завдання логістичної системи 
визначаються вимогами ринку 
продуктів і послуг. 

Важливою є швидка реакція на зміни у 
навколишньому середовищі. Реалізація 
цього принципу вимагає виділення 
відповідного підрозділу, що 
здійснюватиме збір і обробку 
інформації про середовище надання 
логістичних послуг. 

Гнучкість Висока міра пристосовуваності 
логістичної системи до умов її 
функціонування і специфічних запитів 
споживачів. 

Здатність швидко реагувати на зміни 
в навколишньому середовищі та 
адаптуватися до них. 

Надійність 
постачань 

Створення таких організаційно-
економічних умов, які б забезпечували 
безперебійне постачання підприємства 
необхідними матеріальними ресурсами і 
безумовне виконання графіку постачань 
готової продукції 

Забезпечення постійної наявності 
запасів, які легко доступні для 
оновлення. Якщо товар зустрічається 
прихильністю покупців, важливим є 
швидке поповнення запасів. Перебої 
в поставках в цей час здатні 
підірвати маркетингову стратегію. 

Науковість Присутність розрахунків на всіх стадіях 
управління потоком: від планування до 
аналізу 

Посилення ролі докладних 
розрахунків усіх параметрів 
траєкторії руху потоку. 

Загального 
управління 
якістю 

Надійність функціонування і висока 
якість роботи кожного елементу для 
забезпечення загальної якості товарів і 
сервісу, що поставляються кінцевим 
споживачам. 

Зростає вагомість даного показника, 
адже якість товарів має вирішальне 
значення для забезпечення їх 
конкурентоспроможності на ринку, 
та впливає на успіх виведення 
інноваційного товару. 
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Згідно з науково економічним визначенням, послуга - вид діяльності, 
робіт, в процесі виконання яких не створюється новий, раніше не існуючий 
матеріально-речовий продукт, але змінюється якість вже наявного, створеного 
продукту. Це блага, надані не у вигляді речей, а у формі діяльності [2]. У ЗУ 
«Про захист прав споживачів», «послуга - діяльність виконавця з надання 
(передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 
нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням 
споживача для задоволення його особистих потреб» [3]. 

Загальноприйнятим є розділення послуг на матеріальні та нематеріальні. 
Матеріальні послуги виражаються у створенні нової речі, її переміщенні, 
внесенні до неї змін, тобто це дії майнового характеру, результатом яких є 
збільшення або поліпшення якості майна [10]. До матеріальних відносяться 
побутові послуги, пов'язані з ремонтом та виготовленням виробів, житлово-
комунальні послуги, послуги громадського харчування, види послуг, пов'язані з 
обслуговуванням процесів виробництва, транспортування, заготівлі, зберігання 
продукту, а також послуги торгівлі, зв'язку.  

Логістику можна віднести до матеріальних послуг, адже логістична 
діяльність сама по собі майнового характеру та в цілому виражається у 
переміщенні товарів. В свою чергу, логістичний сервіс не втілюється в 
уречевленому результаті, тобто його можна віднести до нематеріальних послуг. 
Як і кожен з елементів комплексу маркетингу, логістика та логістичний сервіс 
мають певні особливості й для інноваційних товарів. Значення логістичного 
сервісу у забезпеченні інноваційної діяльності підприємства є великим: коли на 
ринку є кілька постачальників ідентичного товару однакової якості, перевага 
буде надана тому з них, хто спроможний забезпечити вищий рівень сервісу. 
Логістичний сервіс має вплив на успішність збуту продукту і підвищує 
ефективність діяльності підприємства, але вимагає значних витрат і 
планування, будучи багатогранним процесом, що залежить від великої 
кількості як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. 
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УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 
УКРАИНЫ 

 
Динамичное развитие рынка банковских услуг в Украине и обострение 

конкуренции на нем заставляют банки осваивать новые подходы к повышению 
эффективности своей деятельности, проводить поиск дополнительных путей 
получения конкурентных преимуществ, в частности, путем внедрения 
инновационных технологий коммуникации с клиентами. Digital маркетинг 
(цифровой или интерактивный маркетинг) – это использование форм цифровых 
каналов для продвижения бренда: телевидение, радио, интернет, социальные 
медиа. Digital маркетинг тесно переплетается с интернет маркетингом, но в нем 
уже разработаны ряд техник, позволяющих достигать целевую аудиторию даже 
в офлайн среде. Для многих банков Украины, Интернет способен в корне 
изменить основы банковского маркетинга. Большинство банков используют 
вебсайты для размещения рекламы услуг. Перспективно банкам для рекламы в 
Интернет использовать баннеры. Современная технология позволяет 
значительно повысить продуктивность баннерной рекламы, за счет того, что 
пользователю, интересующемуся финансовыми сайтами, можно предложить 
рекламу (ссылку на сайт) банка. Использование Интернет в банковском 
маркетинге обеспечивает банкам ряд преимуществ: внедрение в Интернет 
обеспечивает банку значительную рекламу; иностранные финансовые 
компании выступают за всеобщую информационную интеграцию в Internet , и 
потому, погружаясь в Интернет, банк может рассчитывать на их поддержку; 
опыт в информационных технологиях, авторитет и влияние на других 
электронных рынках. 

Уровни использования Internet в банке. 
I - представительско – информационный. Банки открывают сайты, 

которые предоставляют доступную всем посетителям единую информацию: 
перечень предоставляемых продуктов и услуг и тарифы на них, карта (или 
список адресов) отделений и филиалов банка, месторасположение банкоматов, 
готовые отчёты, пресс релизы , объявление о начале реализации специальных 
программ и т.п. С точки зрения маркетинга такие сайты могут выполнять очень 
ограниченные функции – по существу, речь может идти только о регистрации 
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числа посетителей и отслеживании динамики посещений. Определённый 
коммерческий результат достигается лишь в тех случаях, когда банк использует 
такой сайт для размещения текстовой или баннерной рекламы других компаний. 
Этот уровень отражает начальную стадию выхода банка в киберпространство, 
когда его задачей является не столько достижение коммерческих результатов, 
сколько обработка технологических элементов и обозначение своего 
присутствия в виртуальном мире. 

II - операционный. Банки предоставляют реальные банковские ресурсы на 
своих сайтах с тем, чтобы клиенты могли дистанционно управлять своими 
счетами. Второй уровень содержит общедоступную информацию, однако, в 
отличие от сайтов – визитных карточек, они позволяют посетителям 
взаимодействовать с банком: отправлять заявления на получение платёжных 
карточек или займа и получать ответы на эти заявления, зарегистрироваться для 
выхода на рынок ценных бумаг. С точки зрения маркетинга второй уровень 
позволяет банку собрать определённую информацию о покупателях и их 
предпочтениях. Однако потребители не имеют возможности влиять на цену 
(тарифы) продукта или услуги и сообщать владельцу сайта о своих 
предпочтениях. Связь банка со своими клиентами на втором уровне, как и на 
первом, остаётся односторонней. Кроме того, банки являются участниками 
рынка электронной коммерции только опосредованно, за счёт продажи места на 
своих сайтах под рекламу сторонним компаниям. 

III – работа в рамках Интернет - банкинга, т.е. предоставлять клиентам 
онлайновый доступ к счёту, обеспечивать им возможность самостоятельно 
осуществлять перевод средств со счёта на счёт в режиме реального времени и 
т.д. С точки зрения маркетинга третий уровень позволяет банку изучать запросы 
клиентов и получать информацию об особенностях потребительского 
поведения. Организуя продажу своих продуктов и услуг посредством Интернет-
технологий банки работают на рынке электронной коммерции. Следует 
отметить, что именно Интернет-банкинг характеризует степень внедрения 
Интернет-маркетинга. 

IV - наличие индивидуальных (персонализированных) динамических 
страниц для потребителей. На сегодняшний день АБ «Пивденный» внедряет в 
жизнь мероприятия по переходу на четвертый уровень использования интернет. 

Организация виртуального банка World Wide Web позволила АБ 
«Пивденный» охватить очень широкий круг клиентов. Кроме того, его 
организация значительно дешевле организации разветвленной филиальной 
сети. Наличие Интернет-сайтов позволило банку предоставлять клиентам 
широкий спектр мультимедийных, персонифицированных, интерактивных 
услуг, а также сократить количество филиалов и отделений. Возможности 
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Интернет-банкинга: обмен валют; продажа страховок и паев инвестиционных 
фондов; открытие депозитных счетов; заказ платежной карточки; оплата 
коммунальных услуг; просмотр остатков на счетах; получение выписок о 
движении средств на счетах; получение выписок о движении средств на счетах; 
SMS и e-mail сообщения об операциях на счетах; консультации специалистов 
банка в режиме on-linel8; оплата услуг операторов мобильной связи, интернет-
провайдеров, кабельного телевидения и т.п.; денежные переводы; установление 
и изменение лимитов, блокировка/разблокировка платежных карт; 
внутрибанковские платежи на счета физических и юридических лиц; 
межбанковские платежи в национальной валюте по Украине. Этот канал 
функционирует с помощью карточек для деятельности в сети Интернет, которые 
используются параллельно с обычными международными картами, 
обеспечивают доступ к карточному счету и предоставляют возможность не 
вводить номер и пин-код клиента. Банк создал собственные карты для работы в 
сети Интернет, по которым можно рассчитаться с Интернет-магазинами, 
которые имеют договоренность с банком. Упрощенный вариант использования 
Интернет-сайтов позволяет банку эффективно организовать общение с 
клиентами (в виде e-mail-ответов на запросы и замечания клиентов, 
предложения имитаторов займов, кредитных калькуляторов и т.д.), помочь в 
принятии решений относительно пользования продуктами и услугами банка, 
предложить оптимальный вариант решения определенных проблем клиентов. 
Более профессиональный уровень использования Интернет-сайтов 
предполагает проведение видео-конференций с участием владельцев счетов, 
или доверенных лиц, что требует соответствующего уровня квалификации 
сотрудников банка и организации их труда. 

Таким образом, тенденции в развитии Internet в банке направлены на 
создание новых видов взаимодействия с аудиторией. Впервые, в истории 
маркетинга появилась такая возможность взаимодействия, когда сами 
потребители могут создавать продукт, такой – какой они хотят получить. 
Говорить, то что думают — и быть уверенными, что их услышат. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГА 
 

Прямой маркетинг ориентирован непосредственно на прямую связь 
поставщика с потребителем без участия маркетинговых посредников, не 
включая деятельность по стимулированию потребительских запросов для 
будущих покупок, с целью привлечения потенциальных и удержания реальных 
клиентов, предоставляя им товары и услуги по каналам интерактивного 
взаимодействия. Каналами интерактивного взаимодействия выступают: прямая 
почтовая рассылка; телемаркетинг; электронные средства информации (Internet, 
электронная почта, интерактивное кабельное телевидение, web-сайты); реклама 
с прямым откликом; заказ товаров по каталогу с доставкой почтой; различные 
рекламные вложения (рекламные проспекты в журналах); доставка рекламных 
проспектов и буклетов на дом; личные продажи; электронная торговля [1, с. 
376; 2, с. 665; 3, с. 588]. 

В процессе непрерывного постепенного количественного изменения 
прямого маркетинга он стал качественно новой составляющей маркетинговой 
концепции теории долгосрочных, взаимовыгодных, прямых взаимодействий с 
потребителями. В контексте маркетинга взаимодействия рассматриваются: 
интеграция и координация в маркетинге; товарная и ценовая политика; 
маркетинговые решения в сбытовых и логистических системах; организация 
коммуникативных процессов; планирование, контроллинг, аудит в системах 
маркетинга, ориентированных на интерактивные процедуры виртуальных 
рынков [4, с. 10]. Объектом управления в маркетинге взаимодействия является 
процесс индивидуализации отношений (коммуникаций), личных контактов 
фирмы с покупателями и клиентами, предусматривающих обратную связь в 
виде их откликов на свой заказ.  

Прямая маркетинговая система, основанная на использовании клиентской 
базы данных, предусматривает непосредственные продолжительные контакты с 
потребителями. При прямых продажах менеджер компании или ее партнера 
продает товар (услугу) напрямую конечному потребителю. Использование 
клиентской базы данных предусматривает: 

- обеспечение индивидуального подхода в обслуживании каждого 
клиента; 

- создание полной истории развития взаимоотношений с клиентами, 
прогноз их предпочтений и запросов; 
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- сбор, классификацию, ранжирование, агрегирование детальной, 
обширной информации о клиентах, их потребностях; 

- ассортиментный и ценовой анализ покупок клиентов с учетом частоты, 
объема в стоимостном выражении, категории приобретенного товара, 
сезонности; 

- планирование, контроль и анализ качества коммуникаций с клиентами; 
- разработку адекватных персональных обращений и привлекательных 

предложений; 
- высокую скорость реакции на запросы клиентов; 
- привлечение новых клиентов и управление лояльностью имеющихся 

клиентов; 
- ведение информации о послепродажном обслуживании клиента, 

возвратной логистике; 
- надежную защиту клиентской базы с предоставлением информации 

только в соответствии с установленным уровнем доступа; 
- отслеживание эффективности коммуникационных каналов контакта с 

клиентами и рекламоносителей по результатам продаж и откликов клиентов. 
Мотивами клиентов в прямом маркетинге выступают: качество 

обслуживания; минимизация времени доставки заказа; возможность доставки в 
любое место; простота оформления заказа; широкий ассортимент продукции; 
удобство работы на сайте; приемлемая цена; предложение дополнительных 
услуг (продуктов). 

Эволюция прямого маркетинга представляет собой процесс перехода от 
маркетингового монолога к диалогу с помощью адресных каналов (личного 
номера клиента (при наличии), полного адреса, даты рождения, телефона и e-
mail), обратной реакции потребителей, индивидуализации и адаптации 
торговых предложений под конкретного покупателя. 

Рассмотрим процесс развития немецкой компании прямого маркетинга 
WITT WEIDEN - основателя посылочной торговли в Германии, которая с 1987 
года вошла в состав немецкого концерна ОТТО Group - лидера в секторе 
каталожной торговли в Европе. После вхождения в состав концерна было 
изменено название на WITT Group с международным брендом WITT 
international. В течение нескольких лет интенсивной работы превратило ее в 
успешную компанию, освоившую рынки многих зарубежных стран. С 2011 г. 
WITT international вышла на рынок Украины [5]. Компания WITT занимается 
производством и продажей одежды для активных женщин старше 40 лет, 
ценящих элегантный стиль и качество. Предлагаемый ассортимент состоит из 3 
основных направлений: женская верхняя одежда, женское белье и домашние 
текстильные товары. Главный лозунг WITT international: «Качество по 
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доступным ценам». Клиент, совершающий покупку, получает бесплатный 
каталог с новыми предложениями. 

Доставка осуществляется в течение 30 дней с момента оформления 
заказа, при наличии товара на складе. Поставки товаров осуществляются до 
момента исчерпания запасов. В случае большого количества заказов может 
случиться так, что не все товары будут отправлены в одной посылке. Расходы 
по обработке заказа начисляются только один раз при основной поставке, 
несмотря на то, что заказ может быть выслан в виде нескольких посылок. 
Гарантируется право на возврат заказанного товара, который не подошел и не 
был в использовании. Право на возврат товара сохраняется в течение 14 дней с 
момента получения посылки.  

Личные данные клиентов хранятся в базе данных OOO WITT international 
и обрабатываются с целью реализации уставной хозяйственной деятельности 
фирмы, проведения промоционных и рекламных акций с соблюдением 
требований, касающихся защиты данных, определенных в положениях о 
защите персональных данных. Каждый из клиентов имеет право доступа к 
своим данным, право на внесение исправлений, на требование прекращения 
обработки данных, а также на внесение возражений, которые необходимо 
направлять в офис фирмы. ООО WITT international имеет право предоставлять 
личные данные клиента другим фирмам в рекламных и промоционных целях с 
соблюдением требований, указанных в положениях о защите личных данных. 

Для защиты данных пользователей после входа на сайт производится 
маскирование IP-адресов, благодаря чему профиль пользователя не может быть 
опознан как относящийся к определенному IP-адресу. Эффективность прямого 
маркетинга в эпоху конкуренции зависит от персонализации учета 
индивидуальных потребностей и особенностей дифференцированных запросов 
клиентов даже в массовых продажах, позволяющих построить профиль клиента 
и предсказать его поведение. 

 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 

 47 

 

Губерник А.О. 
голова Постійній комісії з питань міжрегіонального і міжнародного 

співробітництва та інвестиційної діяльності Одеської обласної ради, к.е.н. 
 

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Більшість промислових підприємства України в останні роки знаходяться 

в скрутному становищі. Тому вони потребують науково-методичних 
рекомендацій з розробки інструментарію аналізу маркетингової інформації для 
вибору маркетингових стратегій, адекватних національним та світовим 
тенденціям в економіці. 

Система маркетингової інформації промислового підприємства — це 
сукупність процедур і методів, призначених для регулярного, планомірного 
збору, аналізу і розподілу інформації, підготовки і прийняття маркетингових 
рішень. Така система повинна сприяти оптимізації продажу. 

Моделювання та прогнозування майбутніх обсягів продажу – важливе 
завдання для всіх рівнів функціонування економіки. Сезонні зміни попиту 
впливають на макро- та мікроекономічні показники. Неможливо скласти 
стратегічний або тактичний план розвитку підприємства без врахування попиту 
на його продукцію. Неможливо порівнювати показники економічної діяльності 
підприємства, яке реалізує сезонний продукт, без врахування поправки на 
сезон. 

Прогноз отримуємо за методом «Аналіз трендів і сезонності», який являє 
собою безпосередній, інтуїтивний підхід до оцінювання чотирьох базових 
компонентів помісячних або поквартальних часових рядів: 

— довгостроковий тренд (тенденція); 
— сезонність; 
— циклічна варіація; 
— нерегулярний компонент. 
Базова модель часового ряду показує числа в цьому ряді у вигляді 

добутку, одержуваного шляхом множення перерахованих компонентів: 
дані = тренд ×сезонність ×  циклічність ×  нерегулярність. 

Оцінювати вищенаведені базові компоненти можна різними способами. 
Один з найпоширеніших – це  метод відношення до ковзкого середнього. В 
основі методу лежить розподіл значень ряду на гладке ковзке середнє таким 
чином. 

1. Ковзке середнє використовується для усунення сезонних ефектів 
шляхом усереднення по всьому рокові, для зменшення нерегулярного 
компонента та одержання комбінації тренда й циклічного компонента. 
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2. Ділення вихідного ряду на згладжений ряд ковзкого середнього дає 
відношення до ковзкого середнього, яке включає як сезонні, так і нерегулярні 
значення. Виконуючи групування за часом року, а потім усереднення в 
отриманих групах, знаходимо сезонний індекс для кожної пори року. 
Виконуючи ділення кожного значення рядів на відповідний сезонний індекс 
для відповідної пори року, знаходимо значення із поправкою на сезон. 

3. Регресія ряду із поправкою на сезон (У) за часом (t) служить для 
оцінки довгострокового тренда у вигляді прямої лінії (або іншого тренда) як 
функції від часу. Цей тренд не відображає сезонних коливань і дає можливість 
одержати прогноз без урахування сезонності. 

4. Прогнозування можна виконати за допомогою сезонності тренда, 
одержуючи з рівняння регресії прогнозовані значення (тренд) для майбутніх 
періодів часу і потім помножити їх на відповідний сезонний індекс. У 
результаті одержуємо прогнози, які відображають як довгострокову тенденцію, 
так і сезонну поведінку. 

Практично всі прогнози не дуже достовірні. Зрештою, нерегулярний 
компонент неможливо передбачити за визначенням. Крім того, всі прогнози, 
засновані на тенденціях і сезонних коливаннях, не відображають циклічний 
компонент. Однак наукове значення запропонованого алгоритму імплементації 
комплексу математико-статистичних методів полягає у тому, що дозволяє виявити 
довготермінові тенденції наростання чи спадання, а також повторювані сезонні 
коливання. За методом трендів сезонності можна отримувати досить точні 
прогнози, але вони мають «інтуїтивне» підґрунтя. У подальших дослідженнях 
перспективно запропонувати та обгрунтувати інструментарій, який порівнює 
макроекономічні прогнози з сезонною складовою для різних економічних 
показників та пов’язує їх з мікроекономічними сезонними показниками. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В 
АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ 

 
Агропромислове виробництво має ряд особливостей, які суттєво 

відрізняють виробничі та збутові процеси в цій галузі від інших галузей 
економіки. Це, в першу чергу, підвищена важливість продукції для споживача, 
розбіжності робочого періоду і періоду виробництва, взаємозв’язок з природно-
кліматичними умовами і земельними ресурсами та ряд інших. При цьому 
суб’єкти агропромислового ринку постійно вирішують проблеми, які 
потребують вивчення ринкової кон'юнктури, аналізу дій конкурентів, 
ціноутворення, вибору каналів реалізації та цілого ряду інших питань, відповіді 
на які можна отримати тільки використовуючи комплекс маркетингових 
заходів. 

У сучасному цифровому світі відбувається трансформація маркетингових 
функцій. Сьогодні маркетинг, зберігаючи свої функціональні інструменти, 
змінюється, еволюціонує; маркетингові системи орієнтуються на розуміння 
процесу формування рішень споживачів [1, с.167]. Судячи з того, що люди 
проводять так багато часу в цифровому світі, маркетологи мають працювати в 
цьому світі настільки ефективно, як і в традиційних ЗМІ. У зв’язку з 
одночасним активним розвитком інструментів маркетингу та цифрових 
технологій сучасною формою маркетингу стає цифровий маркетинг. 
Основними інструментами цифрового маркетингу можна вважати SEO, 
контекстна реклама, SMM, технологія Big Data, RTB, ретаргетинг, SEM [3]. 

Цифровий маркетинг (Digital Marketing) являє собою сучасний 
інструмент просування продукту, торгової марки чи бренду за допомогою всіх 
цифрових каналів (телебачення, Інтернет, радіо, мобільні телефони тощо). 
Задля того, щоб зараз «бути актуальним», потрібно постійно тримати руку на 
пульсі сучасних тенденцій. Маркетолог, відповідно, повинен розвиватися «в 
ногу» маркетингу, вивчаючи сучасні цифрові технології, однак зауважимо, що 
Digital Marketing спрямований до дуже вузької цільової аудиторії. Звіт BCG «Як 
прискорити розвиток цифрової економіки» містить дані про 65 країн, поділені 
на п'ять категорій, залежно від кількості стримувальних факторів для розвитку 
цифрових технологій. Найважливішим фактором, із ваговим коефіцієнтом 50%, 
є ступінь розвитку телекомунікаційної інфраструктури. Інші три складники 
рейтингу мають рівнозначні вагові коефіцієнти 16,7%. 
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У загальному списку відсутності «електронних перешкод» Україна 
посідає 39-те місце, перебуваючи в третій категорії разом із низкою 
східноєвропейських країн – Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією, 
Чехією [2]. Основними факторами, які впливають на місце країни в 
інтегральному рейтингу, є: перешкоди на шляху розвитку інфраструктури; 
відсутність сприятливого бізнес-клімату; низька популярність електронних 
платежів; обмежений доступ до інформації. Слід відзначити, що споживачі не 
тільки цікавляться продукцією, вони хочуть отримувати цікаву інформацію про 
бізнес, бренд, керівництво компанії. Не винятком тут є і компанії 
агропромислової сфери. В процесі створення повноцінної ефективної 
комунікації компанії з успіхом користуються соціальними мережами. За даними 
HUBSPOT, бюджет, передбачений на маркетинг за допомогою соціальних 
мереж, подвоїться протягом наступних 5 років. Вже сьогодні В2В компанії, які 
ведуть свої блоги, знаходять на 67% більше потенційних клієнтів, ніж ті, які не 
публікують матеріали в блогах (дані MarketingTechBlog). Тактика ведення 
блогів дозволяє клієнтам відчути персональний зв’язок з компанією [4]. 

Загалом можна виділити найбільш важливі проблеми, що впливають на 
ситуацію в агропромисловій сфері в цілому і створюють певні складності для 
маркетологів, а саме: лавиноподібне зростання обсягу даних, соціальні мережі, 
різноманітність каналів зв’язку і пристроїв і зсув демографічного профілю 
клієнтів. В агропромисловій сфері ще може спостерігатися так званий 
«цифровий розрив» – невідповідність мiж тими суб’єктами ринку, хто 
користується Iнтернетом та цифровими технологіями, і тими, хто не 
користується ними. Цифрові сервіси для успішної маркетингової діяльності в 
агропромисловій сфері повинні передбачати, що їхніми користувачами можуть 
бути всі учасники ринку – від невеликого фермерського господарства до мережі 
супермаркетів. Вони повинні мати змогу  знайти для себе оптимальний сервіс 
або оптимальну комбінацію сервісів. Створення цифрових сервісів дає змогу 
використати наступні можливості для використання в маркетинговій діяльності 
агропромислових підприємств: 

1. Оперативність інформації. Купуючи періодичне видання, навіть з 
ринковою інформацією, споживач сплачує за те, що вже давно застаріло, адже 
на підготовку, друк та доставку журналу навіть кур'єрською службою йде не 
менше 3 днів (іноді до місцяця), в той час як в бізнесі перевагу має той, хто 
приймає рішення швидше і якісніше. Використовуючи цифрові сервіси, можна, 
наприклад, отримати інформацію про ціни на всіх оптових ринках країни і 
навіть інших країн вранці того ж дня, на який інформація актуальна. Також 
можна побачити пропозиції учасників ринку в режимі реального часу і 
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отримати аналітику за тиждень ще в п'ятницю, а основну інформацію за день – 
в той же день. 

2. Якість і комплексність інформації. 
3. Комплексне просування продукції. 
Активний розвиток цифрових технологій та Інтернету, а також 

підвищення рівня важливості якісної та оперативної інформації для успішного 
ведення агропромислового виробництва, дозволяють істотно розширити спектр 
інформаційних сервісів і зробити їх ще більш оперативними. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ІТ-МАРКЕТИНГУ 

 
Серед інструментів ІТ-маркетингу слід відзначити пошукові системи, 

онлайн-рекламу, рекламу в соціальних мережах, вірусні відео, мобільний 
Інтернет, ігри, телеконференції, порівняльні сайти та ін. Спеціальне 
дослідження, проведене за результатами опитування 236 компаній [1] дало 
можливість рейтингувати окремі інструменти ІТ-маркетингу за їх популярністю 
серед суб’єктів бізнесу. Перше місце у цьому рейтингу посіла пошукова 
оптимізація – просування сайтів на вищі позиції у пошукових видачах Яндекса 
та Google – цей інструмент застосовують 90% компаній, наступні позиції 
посідають просування у соціальних мережах та форумах (65%), контекстна 
реклама (60%), маркетингова оптимізація сайтів (33%). 

Від 70 до 90% споживачів В2В і В2С ринків починають свій 
закупівельний шлях через пошукові запити [2]. Дослідження показують, що 
майже 2/3 часу відвідувачі проводять на першій сторінці результатів свого 
пошуку, вони рідко заглядають на 10 сторінку і майже ніколи – за 30 сторінку 
результатів [3]. Привабливість і перспективність пошукових систем 
визначається також актуальним трендом інтенсивного розвитку інбаунд-
маркетингу (inbound – вхідний). Якщо традиційний маркетинг (аутбаунд-
маркетинг, оutbound – вихідний) є в тій чи іншій мірі агресивним по 
відношенню до споживача (відволікає, вимагає ознайомитись з інформаційним 
повідомленням, приділити цьому певний час), то інбаунд-маркетинг «стартує» 
після того, як потенційний покупець самостійно проявив свій інтерес стосовно 
товару і орієнтований на максимальне сприяння на стадіях пошуку інформації, 
вибору варіантів і безпосереднього здійснення купівлі [2]. Створення 
комфортних для споживача пошукових систем відіграватиме дедалі більшу 
роль у формуванні лояльності як до конкретних брендів і торговельних 
підприємств чи Інтернет-площадок, так і до самих цих систем, які допомагають 
потенційним покупцям розв’язувати свої покупецькі проблеми. 

Важливим сучасним трендом є збільшення частки Інтернет-інформації, 
яку користувачі отримують з соціальних мереж. Канал поширення інформації 
«з вуст у вуста» є таким, що оздоблюється реальними враженнями реальних 
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споживачів і відзначається високим рівнем довіри з боку отримувачів 
повідомлень. Дослідження Nielsen виявило, що 14% покупців довіряють 
рекламі, а 78% довіряють рекомендаціям інших споживачів [3].  

Сучасна еволюція структури користувачів Інтернет і обсягів 
використання Інтернет-ресурсів свідчить про збільшення частки мобільного 
Інтернету. Зараз у розвинутих країнах кількість переглянутих сторінок через 
мобільні засоби є в рази більшою від обсягів перегляду за допомогою 
комп’ютерів. Щодо ситуації на вітчизняному ринку, то тут обсяги мобільного 
рекламного ринку є суттєво меншими у порівнянні з загальними обсягами 
ринку Інтернет-реклами, відповідно, слід очікувати зростання частки мобільної 
реклами у загальних обсягах реклами в Інтернеті. Удосконалення мобільних 
пристроїв, розширення їх можливостей вимагатиме зміни структури ІТ-
маркетингу на користь мобільного маркетингу. Низка успішних цільових 
кампаній щодо популяризації окремих брендів вже були здійснені саме з 
орієнтацією на мобільних користувачів, що дозволяє сприймати їх як окрему 
нішу ринку. Дослідження свідчать, що мобільний сегмент у 2-5 разів 
ефективніше у сенсі можливості підвищення параметрів бренду, ніж звичайний 
онлайновий (провідний) сегмент [4]. Врахування поточного місцезнаходження 
дозволяє маркетологам використовувати мобільний Інтернет для надання 
спеціальних пропозицій з врахуванням географічної прив’язки маркетингових 
повідомлень (у тому числі коли потенційний клієнт знаходиться, наприклад, у 
відповідній зоні супермаркету або поруч з певним товаром), цей напрям буде 
набирати актуальності разом зі зростанням числа GPS-пристроїв. 

Важливим трендом у розвитку ІТ-маркетингу є все ширше застосування 
вірусного маркетингу і вірусного відео. При всій простоті і привабливості ідеї 
змусити споживачів самостійно розповсюджувати сформовані зацікавленою 
фірмою і комерційно важливі для неї відеоролики, досягнення практичного 
успіху у цій справі є вельми складним завданням. Так, наприклад, встановлено, 
що ефективність ролика різко знижується в міру зменшення його новизни. 
Виділяють окремі сюжетні напрями успішних роликів: а) гумористичні, смішні 
ролики, ролики-пародії; б) драматичні ролики, які змушують замислитись; в) 
action – ролики, що захоплюють, вражають, з екстремальним сюжетом, 
трюками; г) ролики-страшилки. 

ІТ-маркетинг забезпечує наближення місця обслуговування клієнта до 
місця його фактичного перебування. Традиційна схема обслуговування клієнтів 
переважно передбачає необхідність їх фізичної присутності у магазині, 
відділенні банку, білетній касі тощо. ІТ-маркетинг і ІТ-обслуговування у 
багатьох випадках дозволяє клієнту отримувати послугу або взагалі без зміни 
фактичного місця свого перебування, або діставшись до певного відносно 
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близько розташованого пункту, у якому є обладнання, необхідне для здійснення 
бажаної операції (Інтернет-кафе, банкомати, відеокіоски, різноманітні 
автомати, термінали). 

Серед інших важливих трендів, пов’язаних з розвитком ІТ-маркетингу і 
ІТ-обслуговування можна також відзначити: зменшення (скорочення) 
логістичного ланцюга між продавцем і покупцем, у тому числі вихід на прямі 
контакти між ними з повною елімінацією посередницьких ланок; створення 
передумов для підвищення якості обслуговування і рівня задоволення клієнтів; 
прискорення процесів виведення на ринок нових товарів і послуг; розширення 
функцій терміналів, до яких споживачам надається відкритий доступ (зокрема 
це функції сканування, друку документів, відеоконтакту з працівниками 
центральних офісів). 

Дослідження особливостей електронної торгівлі, проведене на основі 
статистики висловлення окремих її характеристик у блогах і ЗМІ [5] показало 
наступний розподіл частоти обговорюваних переваг і недоліків (за 100% 
приймалася загальна кількість висловлених думок): зручність – 32%, безпека – 
26%, вигідність – 19%, шахрайство – 17%, задоволення від купівлі – 6%. Як 
видно з наведених даних, на перший план виходить тема зручності пошуку, 
вибору товару і самої процедури купівлі. 

Зміни у Інтернет-рекламі у порівнянні з традиційною в основному 
стосуються таких аспектів: якщо до даного часу банерна реклама займала до 
85% усієї реклами в Інтернеті [6], то у майбутньому цей відсоток 
зменшуватиметься за рахунок розвитку більш сучасних способів Інтернет-
реклами; підвищується роль і рекламне навантаження різноманітних мобільних 
додатків; відходить у минуле традиційна модель оцінки рекламної діяльності, 
що ґрунтується на відсотках охоплення аудиторії і частотності емітування 
звернень, її місце займає оцінка певних дій користувачів мережі (кліків, 
фактичних замовлень, фактів купівлі); функціонування платіжних систем в 
Інтернеті фактично дає можливість об’єднувати процедури реклами, 
інформування і власне продажу товарів, перетворювати служби обробки 
замовлень, електронні вітрини на повноцінні Інтернет-магазини. 
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РОЛЬ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН 
УПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ 

 
Сьогодні ІТ-ринок є високодохідним та перспективним, що передбачає 

реалізацію глобального формату електронної торгівлі, розширює простір 
глобального бізнесу та обмін науковою інформацією, що полегшує пошук 
нових ринків, партнерів і клієнтів та забезпечує зниження витрат. 

Аналіз тенденції розвитку економіки свідчить, що частка віртуального 
бізнесу щороку невпинно зростає. У той час, коли реальний сектор потерпає від 
корупційного тиску органів влади, непомірних витрат на оренду приміщень, 
пожежників, санстанцію, охорону, податкового навантаження – віртуальна 
економіка працює в режимі он-лайн за допомогою глобальної Інтернет мережі.  

Глобальні процеси вимагають адекватних змін від маркетингової 
інформаційної системи та формують потребу у новій універсальній та якісній 
світовій мові бізнесу. Поглиблення й уніфікація економічних інтеграційних 
процесів призводить до появи нових форм організаційної єдності держав у 
даній сфері міжнародних відносин, у тому числі за допомогою впровадження 
наднаціональних органів регулювання.  

Маркетинг координує зусилля компанії (включаючи розробку нових 
продуктів і послуг, виробництво, фінанси, збут) для досягнення 
загальнокорпоративних стратегічних та оперативних цілей з орієнтацією на 
вимоги ринку, забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнес-партнерами. У 
зв'язку з розвитком сучасних методів комунікації з використанням цифрових 
технологій та електронних пристроїв цифрової маркетинг постійно 
розвивається і розширює сфери свого використання. Кількість і різноманітність 
електронних пристроїв постійно зростає, активно розвиваються соціальні медіа 
– засновані на інтернет-технологіях канали та майданчики для спілкування та 
обміну контентом між користувачами. Бізнес прагне збільшення прибутків, 
тому робить усе можливе, щоб адаптуватись до нових реалій, максимально 
використовуючи інноваційні цифрові технології.  

Сучасні умови економічного зростання потребують таких маркетологів, 
аналітиків, менеджерів, які здатні раціонально використати потенціал нових 
інформаційних і комунікаційних технологій. Сьогодні потенціальні клієнти 
проводять усе більше часу у соціальних мережах, отже, маркетинг повинен 
виходити на нові медіа ринки задля кращого розуміння споживачів. У наступні 
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кілька років технологічні і маркетингові фактори стануть визначальними у 
просуванні товарів і послуг.  

Парадигма маркетингу змінилась остаточно, не треба створювати чергове 
повідомлення і заливати його в свідомість споживачу. Це дорого і неефективно. 
Новий підхід полягає у тому, щоб максимально спростити досвід користувача 
під час його взаємодії з брендом та його спільної подорожі з брендом (customer 
journey) в придбаних і проплачених точках контакту. Саме тому бренду 
важливо розвивати свої канали в Twitter, Facebook, Youtube и т.д. 

Отже, трендом сучасного маркетингу можна назвати міграцію контенту в 
«діджитал». Битву за користувача виграє той, хто зможе створити контент та 
взаємодіяти зі своїми користувачами в реальному часі. Контент мігрує з радіо, 
телебачення и журналів в блоги, Youtube и Spotify. Весь контент повільно 
переходить в онлайн, на інше споживання залишається все менше часу. 
Спостерігається постійне збільшення витрат на цифрову рекламу. Дані 
минулого року стверджують, що в той час, як збільшення рекламних видатків 
становило близько 4 відсотків, приріст онлайн-реклами становив аж 18% [1]. 
Зростання відбувалось у різноманітних форматах онлайн-комерції – від банерів 
(12%), пошуку та відео (18%) і до мобільного інтернету, де ріст надходжень 
сягнув 92%. Разом з тим, спостерігалося падіння у сфері мультимедійної 
реклами на третину. За оцінками eMarketer, в 2014 році компанії всього світу 
планують витратити на цифровий маркетинг $135 млрд. Інтернет-реклама в 
2015 році, за прогнозами агентства цифрового маркетингу WebDAM Solutions, 
займе 25%  від загального обсягу маркетингових бюджетів [2]. 

Основним трендом наступного року стане обов‘язкова наявність 
візуального маркетингу. Вже сьогодні покупці не хочуть читати довгі тексти з 
описом продукції – їм потрібні короткі зрозумілі повідомлення. За даними 
опитування, проведенного компаніями Mynewsdesk і Precios Communications в 
рамках Brands and Media Engagement Survey Report 2013, 73% респондентів 
вважають, що прес-релізи обов’язково повинні мати картинку. 

Світові тенденції в інтернет-маркетингу свідчать про те, що сьогодні 
відео на головній сторінці збільшує кількість переходів з сайту на 86% (дані 
Hubspot, Lead generation lessons from 4,000 businesses). Тому очевидна 
необхідність впровадження відео з рекламої компанії, бренду чи продукції на 
сайті компанії. Вдалий приклад реалізувала Captive Media. 
Українські компанії в сегменті B2C також стали активно використовувати цей 
інструмент. Наприклад, АВК надає можливість відвідувачеві сайту 
ознайомитися з відеороликом про компанію на головній сторінці. 

Для популяризації діяльності підприємства також можна 
використовувати безкоштовні сервіси по обміну фотографіями і відео. 
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Фотографії – найпопулярніший контент у соціальних мережах: 65% інтернет-
аудиторії сприймають інформацію саме з ним, оскільки візуальне посилання 
зчитується в 60 000 швидше (дані WebDAM Solutions). 

Поки у багатьох компаній дуже обмежений набір зображень або вони 
використовують стандартні картинки. Одним з рішень може стати фотоконкурс 
для співробітників компанії в Instagram. Додаток обміну фотографіями і 
відеозаписами дозволить сформувати унікальну базу свіжих, «живих» 
зображень, які компанія зможе використовувати в соціальних мережах. 
Другий тренд 2014 року – бажання покупців стати частиною бренду. Споживачі 
не тільки цікавляться продукцією, вони хочуть отримувати цікаву інформацію 
про бізнес, бренд, керівника компанії. Створити повноцінну комунікацію 
дозволять соціальні мережі. За даними HUBSPOT, бюджет, передбачений на 
маркетинг за допомогою соціальних мереж, подвоїться протягом наступних 
5 років. Вже сьогодні В2В компаній, які ведуть свої блоги, знаходять на 
67% більше потенційних клієнтів, ніж ті, які не публікують матеріали в блогах 
(дані MarketingTechBlog). Однією з перших оцінила переваги даного 
маркетингового інструменту SCM  Ріната Ахметова. Тактика ведення блогів 
дозволяє клієнтам відчути персональну зв'язок з компанією. 

Одним з елементів підвищення лояльності до бренду може стати 
персональна присутність власника бізнесу, керівників, менеджменту в 
соціальних мережах. Так, 52% компаній збільшили попит на свої товари і 
послуги за допомогою Facebook, 43% –завдяки LinkedIn (дані HubSpot, STATE 
OF INBOUND MARKETING). Вдалим прикладом можна назвати соціальну 
активність керівництва Приватбанку. На офіційній сторінці банку в Facebook 
топи регулярно відповідають на запитання передплатників і розміщують власні 
пости. Цифровий маркетинг тісно пов'язаний з Інтернет-маркетингом, але він 
дозволяє взаємодіяти з цільовими аудиторіями та в офлайн середовищі 
(використання брендованих додатків в комп'ютерах і мобільних телефонах, 
sms/mms, цифрові рекламні дисплеї на вулицях, QR- коди в рекламних плакатах 
і журналах і т.д.), перетягуючи її у віртуальний світ. З використанням Інтернету 
успішно розвивається інтерактивний маркетинг та маркетинг баз даних, що 
дозволяє перейти від масового до цільового маркетингу і дійти до окремих 
споживачів. З розвитком технологій і сервісів Інтернет маркетингові 
інформаційні системи все частіше використовуються не тільки для 
інформаційної підтримки прийняття маркетингових рішень, а й для 
автоматизації маркетингових бізнес-процесів. Прикладами можуть служити 
проведення веб-опитувань; автоматизовані директ-маркетингові кампанії в 
Інтернет засобами електронних поштових розсилок, веб-каналів та інших 
інструментів; автоматична веб-синдикація контенту; автоматизоване 
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управління медійними і контекстними рекламними кампаніями в Інтернет, 
управління розподілом на електронному. Інтернет активно використовується в 
проведенні первинних і вторинних маркетингових досліджень. Інструменти 
інтелектуальної бізнес-аналітики, зокрема, інструменти Data Mining широко 
використовуються в цифровому маркетингу для вирішення різних завдань. 
Прикладами можуть служити: багатовимірний аналіз засобами OLAP обсягів 
продажів, маркетингових витрат та інших змінних; прогнозування обсягів 
продажів і інших показників за допомогою методів регресійного аналізу; 
використання методів оптимізації для вирішення завдань оптимізації 
ассортименту, для оцінки ефективності та оптимізації маркетингових кампаній; 
оптимізаційне управління ціновою політикою; задачі класифікації споживачів; 
виявлення асоціативних правил в споживчому попиті та їх використання для 
збільшення продажів; сегментування ринку з використанням методів 
кластерного аналізу та інші завдання.  

Сучасні економічні умови, глобалізація і прискорення процесів розвитку 
ринків, технологій, соціально-політичних чинників, розвиток інформаційного 
суспільства, збільшення динаміки й обсягів ділової інформації вимагають 
постійного вдосконалення форм і методів управління цифровим маркетингом. 
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ДВОКОНТУРНА МОДЕЛЬ КОМУНІКАЦІЙНОГО ВПЛИВУ В МЕРЕЖІ 
ІНТЕРНЕТ 

 
Розвиток інформаційного суспільства, а саме поширення Інтернет-

технологій, призводить до утворення віртуальних співтовариств. Так 
користувачі, утворюючи співтовариства в рамках соціальних мереж, 
перебувають під впливом інформаційного середовища даних співтовариств, що 
може призводити до значної зміни в їх поведінці. 

Темі Інтернет-комунікацій присвячено багато досліджень як вітчизняних 
так і зарубіжних авторів, а саме І.В. Бойчука, О.Е. Голубкова, Дж. Лэйхіффа , Т. 
В. Дейнекіна, В. В. Дергачової, В. М. Заплатинського, С.М. Ілляшенка, М. 
Кастельса, І.Л. Литовченко, Г. Д. Ковальова, М. Д. Миска, М. І. Орєшникової та 
ін. Проте у всіх згаданих дослідженнях, вчені розглядають питання формування 
маркетингової комунікаційної політики ґрунтуючись на традиційній моделі 
комунікації, не враховуючи нелінійність сучасного процесу комунікації в 
мережі Інтернет. Це обумовлює необхідність розробки нової моделі 
комунікаційного впливу з урахуванням специфіки сучасних інформаційних та 
соціальних процесів в мережі. 

Метою дослідження є розробка моделі комунікаційного впливу в Інтернет 
з урахування впливу соціальних співтовариств на поведінку споживачів. 

Традиційно процес маркетингових комунікацій представлений сучасною 
комунікаційною моделлю, що передбачає циклічний процес впливу від 
відправника до отримувача, та його зворотну реакцію на повідомлення (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Традиційна модель комунікації за Ф. Котлером [1] 

Відправник Канали комунікації Отримувач 

Відповідна реакція  
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Перешкоди  
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В контексті даної моделі мережа Інтернет розглядалась як один з каналів 
комунікації з потенційним споживачем. Проте, в умовах інформаційного 
суспільства Інтернет стає середовищем перебування та взаємодії користувачів у 
вигляді утворень співтовариств, де формується власний інформаційний простір, 
що впливає на поведінку споживачів [2]. Це означає що, необхідно врахувати 
вплив співтовариств не тільки у якості «перешкод» у моделі комунікації, а 
розглянути новий підхід до управління комунікаційним процесом в мережі, що 
базуватиметься на таких принципах як: 1) Асиметричність та неоднорідність 
комунікаційного простору; 2) Ключові принципи соціальної психології; 3) 
Застосування сучасних крауд-технологій; 4) Дотримання принципу 
оптимального управління; 5) Врахування синергетичності впливу як з боку 
підприємства так і з боку учасників співтовариств. На основі зазначених 
принципів, авторами запропонована власна модель комунікаційного впливу і 
мережі Інтернет (рис. 2). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Двоконтурна модель комунікаційного впливу (розроблена 
авторами) 
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В даній моделі запропоновано дворівневе управління комунікаційним 
процесом виходячи зі специфіки поведінки учасників Інтернет співтовариств. 
Перший контур управління в даній моделі передбачає комунікаційний вплив на 
середовище Інтернет, а саме на співтовариства з метою формування бажаного 
контексту для поширення подальшої маркетингової комунікації. Така 
комунікація не несе в собі маркетингові цілі в чистому вигляді, такі як 
підвищення продажів товару чи створення іміджу. Вона направлена на 
формування та підкріплення бажаного ставлення користувачів до питань 
пов’язаних з подальшим задоволенням потреб споживачів. 

Засобами для здійснення такого впливу виступають явища притаманні 
саме для Інтернет-комунікації: скрипти, меми та інші специфічні повідомлення 
в мережі. Мем – одиниця культурної інформації, що набула розповсюдження у 
ЗМІ [3]. Скрипт – програма чи програмний файл сценарій, будь-яка процедура, 
що виконується сервером за запитом з певної веб-сторінки [4]. 

Другий контур управління вже безпосередньо направлений на цільового 
споживача, та передбачає донесення до суб’єкта впливу маркетингової 
інформації щодо товару чи виробника. Дана комунікація спрямована на 
досягнення маркетингових цілей процесу взаємодії з потенційним споживачем. 
Відповідно до описаної моделі було розроблено матрицю управління 
комунікаційною політикою підприємства (рис. 3). 

 
  Контекстно-інформаційний контур 

  Відповідний  Невідповідний 

Відповід-
ний 

Підтримувати існуючу 
комунікацію 

Змінювати контекстний 
контур впливу 

Товарно-
інформацій-
ний контур 

 
Невід 

повідний 
Змінювати товарно-
інформаційний контур впливу

Змінювати обидва контури 
комунікаційного впливу 

Рис. 3. Матриця управління комунікаційною політикою підприємства 
(розроблено авторами) 

Розглядаючи комунікаційний вплив в Інтернет, компанія, що виступає 
суб’єктом впливу, не може не враховувати вплив віртуальних співтовариств, 
учасником якого є потенційний споживач. Для підвищення ефективності 
комунікації в мережі запропоновано використовувати двоконтурну модель 
комунікаційного впливу, що дозволяє перетворити «шум» в мережі, на бажаний 
контекст, що матиме ефективний вплив на споживчу поведінку користувачів. 
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПІДХОДИ ДО 

ПРОВЕДЕННЯ 
 
Цифрові технології є локомотивом світового ринку інноваційних 

розробок, що розвивається стрімкими темпами, та підлягає управлінню на 
корпоративному рівні. Одним з інструментів управління є технологічний аудит 
– аналітичний інструмент, використання якого уможливлює здійснювати 
технологічне планування, оптимізацію, управління та контроль за цифровими 
технологічними продуктами. Технологічний аудит є інструментом обстеження 
та оцінювання технологічного стану організації чи її частини (як системи 
технологій) або певної технології (технологічного проекту) із подальшим 
плануванням шляхів технологічного розвитку об’єкту оцінювання в контексті 
загальноорганізаційних цілей. Його розвиток, відбувається впродовж останніх 
двох десятиліть, і позначається окремими дослідницькими заходами у різних 
країнах (табл. 1). 

Таблиця 1 
Підходи до проведення технологічного аудиту* 

№ 
п/п 

Класифікаційний критерій Підходи 

1. За рівнем проведення макро-, мезо- та мікрорівневий 
2. За метою стратегічний, операційний 
3. За ступенем зв’язку із іншими 

управлінськими заходами 
точковий, системно-інтегрований 

4. За об’єктом виробничий, комерційно-збутовий, споживчий, 
маркетинговий 

5. За суб’єктом внутрішній, зовнішній, комбінований 
6. За характером інформації, що 

підлягає аналізу 
кількісний, якісний, змішаний 

7. За способом оцінювання об’єктивний, суб’єктивний 
8. За періодичністю проведення систематичний, періодичний 
9. За характером реакції реактивний, проактивний, інтерактивний 

*Джерело – авторська розробка 
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За рівнем проведення можна виділити три підходи до проведення 
технологічного аудиту: (1) макрорівневий; (2) мезорівневий; (3) мікрорівнений. 

За метою можна виділити стратегічний та операційний підходи до 
проведення технологічного аудиту. 

За ступенем зв’язку технологічний аудит може мати (1) точковий 
характер, коли аудит проводиться кожним суб’єктом економіко-технологічних 
відносин, і (2) системно-інтегрований підхід, коли технологічний аудит 
охоплює всіх учасників ланцюжка економіко-технологічних відносин від 
виробника до кінцевого споживача, враховує їх взаємний вплив. 

За об’єктом можна вирізнити (1) виробничий підхід, коли технологічний 
аудит спрямовано на аналіз системи технологій, що формують виробничий 
процес; (2) комерційно-збутовий, де об’єктом аудиту є технологія як предмет 
ринкового обміну (продажу); (3) споживчий, в межах якого оцінюється 
технологія як спосіб задоволення потреб споживача; (4) маркетинговий, що 
передбачає проведення узгодженого оцінювання всього ланцюжка економічних 
відносин та місця технологічної розробки в ньому. 

За суб’єктом можна розрізнити ситуації, коли технологічний аудит 
проводиться власними силами розробників (внутрішній), за допомогою 
зовнішніх консультантів-аудиторів (зовнішній), та комбінований – із 
залученням власних та зовнішніх фахівців. 

За характером інформації, отриманої під час аудиту, можна виділити: (1) 
кількісний підхід, що передбачає отримання на основі вимірювань системи 
кількісних показників; (2) якісний підхід, що базується отриманні якісних 
оцінок, а також (3) змішаний підходів, який позволяє отримати комплексну 
оцінку з врахування кількісних та якісних оцінок. 

За способом оцінювання можна використовувати (1) об’єктивний та (2) 
суб’єктивний підходи до оцінювання. В першому випадку результати 
технологічного аудити базуються на аналізі об’єктивних вимірювань. Проте, на 
практиці сьогодні це пов’язано з певними труднощами методологічного та 
операційного характеру. Тому може застосовуватися суб’єктивний підхід, що 
передбачає використання евристичних методів для оцінювання.   

За систематичністю проведення технологічний аудит може проводитись 
періодично, в залежності від потреб, а може проводитися систематично, 
планово в системі формування технологічної та інноваційної стратегії. 

За характером реакції технологічний аудит може бути реактивним, як 
відповідь на усвідомлену проблему, може проводитись проактивно, із наміром 
попередити виникнення проблем, а може проводитись інтерактивно, в співпраці 
в тріаді <виробник технології>-<виробник продукції>-<споживач>. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 
Информационные технологии активно вошли во все сферы 

жизнедеятельности общества, зачастую сформировав новые тенденции 
развития традиционных рынков товаров и услуг, а иногда сформировав целые 
рынки, которых ранее не существовало. Очевидно, нет ни одной сферы 
экономики, которая бы не имела дела с цифровыми технологиями маркетинга. 
Автомобильный рынок – это один из наиболее полно использующих онлайн и 
офлайн технологии цифрового маркетинга. Обозначим основные тенденции 
развития цифрового маркетинга на автомобильных рынках Украины и мира, а 
так же рассмотрим некоторые перспективные направления развития цифровых 
технологий на данных рынках. 

Объект исследования - формы взаимодействия через digital marketing 
продавца и покупателя, традиционно уже используемые на автомобильном 
рынке и инновационные, перспективные направления на данном рынке для 
более тесного взаимодействия продавца и покупателя. В наши дни продавец на 
автомобильном рынке может предложить покупателю очень широкий спектр 
товаров и услуг - от непосредственно автомобилей и аксессуаров до услуг 
сервиса и финансовых продуктов. При этом используется такие формы 
взаимодействия, как B2B, B2C, а в последнее время автоцентры также 
пользуются инструментами прямого взаимодействия C2C для привлечения 
новых клиентов через продвижение услуг по автовыкупу, трейд-ин, через 
специально созданные автомобильные порталы по продаже подержанных 
автомобилей. 

С начала 90-х годов, когда в сети Интернет появились одни из первых 
объявлений в текстовой форме по продаже бумажных книг, кардинально 
изменилось само понимание маркетинга в сети интернет по форме и 
содержанию. Именно интернет и цифровые технологии стали первопричиной 
ожидаемого вымирания традиционной печатной книги, реклама которой была 
первой в сети. Digital marketing преобразовал многие рынки, подняв на новый 
уровень степень внедрения рекламной информации в жизнь покупателя, в т.ч. и 
на автомобильном рынке. Сейчас вряд ли найдется автомобильный бренд в 
мире, для которого не создан сайт в сети Интернет, а чаще созданы отдельные 
официальные сайты бренда во всех странах, куда поставляется и где продается 
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продукция бренда. Также отдельно взятые автомобильные дилеры создают 
стандартизированные сайты поддержки на региональном уровне для брендов. 
Это обеспечивает широкое присутствие бренда в информационном поле сети 
всего региона и страны. Данная форма каскада сайтов в основном характерна 
для дилерских схем присутствия бренда на том или ином рынке. Кроме этого, 
для более эффективного продвижения товаров и услуг в сети интернет, 
производители автомобильной техники активно используют: 

- контекстную рекламу в основных поисковых системах, наиболее 
популярных в регионе присутствия бренда. Для Украины это традиционно 
поисковые системы Google и Yandex через размещение с помощью рекламных 
сервисов этих систем Google AdWords и Yandex Direct. Данный канал 
позволяет проводить остротаргетированные рекламные кампании с 
использованные различных каналов размещения. Это, в первую очередь, 
инструмент маркетинга прямого клика (перехода). 

- баннерная (тизерная) реклама на специализированных порталах, 
рекламных площадках, пользующихся интересом у потенциальной целевой 
аудитории интернет. 

- SMM (активность и реклама в социальных сетях). 
- RSS (ленты новостей, рассылка по подписке). 
- Direct marketing (рассылка рекламных сообщений электронной почтой). 
Размещение через, ставшие уже традиционными, каналы 

распространения рекламы, автопроизводители и продавцы не ограничивают. 
Они расширяют области взаимодействия с клиентом, создают новые связи, 
формируют более высокий уровень доверия и лояльности своих клиентов. 
Чтобы добиться этого автомобильные компании осуществляют продвижение 
новых онлайн сервисов, создаваемых на основе технологий социальных сетей. 
При этом создателем контента является как автомобильный производитель, так 
и сам пользователь сети, пользователи могут обмениваться контентом, 
записями. Примером может послужить ряд проектов, которые сейчас 
реализуются в мире и в Украине (сервисы MyRenault, MyCitroen). Это 
пользовательская система, в которой покупатель регистрирует свой 
автомобиль, взамен получая доступ к самому широкому спектру выгод. 
Производители готовы предложить: текстовый и медийный контент по 
интересуемым моделям; доступ к заказу запасных частей для своего 
автомобиля и выбор сервиса; доступ к заказу модификационных блоков для 
тюнинга автомобиля. 

Данный ресурс позволит клиенту получить необходимую информацию о 
стоимости запчастей, услуг, стоимости нормо-часа работы, состоянию 
автомобиля, этапе прохождения сервисного обслуживания, если автомобиль 
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находиться на сервисе, онлайн консультацию. Кроме этого, клиент сможет 
настроить оповещение о необходимости прохождения плановых ТО – ресурс 
пришлет СМС на номер телефона клиента с напоминанием, адресом 
ближайшего официального СТО, стоимости необходимого ТО, проложить 
маршрут до СТО. Если автомобиль приобретен в кредит – система пришлет 
оповещение о необходимости вовремя оплатить кредитный платеж с адресом 
ближайшего банка партнера и размером необходимого платежа. Еще одной 
особенностью ресурса будет хранение истории сервисных операций с 
автомобилем на протяжении всего срока эксплуатации, тут же можно будет 
разместить рекламационное обращение в случае неудовлетворительного уровня 
оказанных услуг или качества товаров. Для клиента выгода заключается в 
экономии времени на поиск информации, общение с сервисными станциями и 
кредитными учреждениями. Для производителя выгода состоит в 
формировании более высокого уровня лояльности клиента, доступ к 
информации, позволяющей более эффективно применять элементы маркетинг-
микса, расширение спектра оказываемых услуг и ассортимента товаров и 
автомобилей. 

Многие производители, вооружившись цифровыми технологиями, 
интегрировали многие сервисы непосредственно в бортовую систему 
автомобиля. Например, контроль работы двигателя и автомобиля в целом с 
определением критических ошибок. В момент появления неисправности клиент 
уже может отправить из бортовой системы запрос на ближайшую сервисную 
станции и получить информацию о готовности прямо сейчас произвести 
срочный ремонт или в случае сложности перемещения автомобиля – вызвать 
оперативную сервисную группу или эвакуатор по координатам размещения 
автомобиля. При этом сервисная станция получит код неисправности, 
дополнительную информацию по автомобилю, установленному оборудованию, 
и сможет сразу выработать перечень необходимых действий для устранения 
еще до прибытия автомобиля на сервис. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Рынок товаров промышленного назначения обладает определёнными 

характеристиками, знание и понимание которых является ключом к успешным 
продажам на национальных и  международных рынках. Уровень использования 
промышленностью альтернативных источников энергии вырос на 22%, что в 
свою очередь сокращает издержки на производство. Также благодаря 
упрощению коммуникационных связей появилась возможность выйти и на 
международные рынки. Средства продвижения, используемые при 
продвижении товаров промышленного назначения точно такие же, как и в 
потребительском маркетинге, но и они имеют ряд особенностей. Благодаря 
большому количеству специализированных профессиональных изданий, в 
особенности благодаря развитию Интернет-пространства, заказчики хорошо 
информированы о товаре и услугах, его преимуществах и недостатках. И если 
покупатель не испытывает потребности в приобретении того или иного 
промышленного товара, убедить его в покупке крайне сложно. В этих условиях 
возрастает роль имиджа компании, сведений о ней в различных публикациях 
или СМИ. Также крайне важны отзывы других корпоративных клиентов. Не 
секрет, что многие фирмы, прежде чем совершить крупную сделку, проводят 
так называемый промышленный мониторинг поставщиков. Именно поэтому 
основной упор идёт на брендинг, пиар и личные продажи и только потом на 
стимулирование сбыта и рекламу[1, c 36-45]. 

Принимая решение о покупке промышленных товаров или услуг, 
покупатель в большей степени руководствуется рациональными мотивами, 
нежели эмоциональными или психологическими. Поэтому оригинальный 
креативный логотип или слоган, не должен вытеснять содержательную часть 
рекламного сообщения. Они должны лишь первоначально привлечь внимание 
потенциального покупателя и подчеркнуть профессионализм и надёжность 
компании. Покупатель промышленной продукции желает иметь долгосрочные, 
доверительные и постоянные партнёрские отношения со своими поставщиками. 
На сегодняшний день это является основным критерием выбора поставщика. 
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Необходимо понимать, что лицами, принимающее решение о покупке может 
быть как владелец так и наемный работник. Не смотря на то, что мотивы 
покупки и у тех и у других рациональные, для хозяина это в первую очередь 
экономическая выгода для бизнеса, для намного работника - личная выгода, 
признание и подтверждение его статуса [2, c. 167-189]. Следует избегать 
переизбытка рекламной информации. В противном случае спрос превысит 
предложение и поставщик будет не в состоянии удовлетворить его, что влечёт 
за собой снижение имиджа компании. Особое значение имеет полиграфическая 
продукция и сувениры. Минимально необходимой единицей является визитка с 
логотипом компании и контактными телефонами. Но одной визитки 
недостаточно. Необходимо иметь комплекс полиграфической и сувенирной 
продукции, включающий ручку, брендированый блокнот, каталог продукции, 
коммерческое предложение. У покупателя такая вещь будет четко и долго 
ассоциироваться с фирмой, влиять на положительное отношение потребителя к 
поставщику [3, c. 45-46]. 

На сегодняшний день всё больше компаний, занимающихся выпуском 
товаров промышленного назначения, приходят к выводу о необходимости 
создания качественного сайта. С помощью данного ресурса можно решить 
следующие проблемы: презентация компании. Адрес сайта необходимо указать 
в коммерческом предложение, зашифровывать в виде QR кода и разместить на 
визитке или любой другой полиграфической продукции; коммуникация с 
клиентами. Через интернет – ресурс потенциальные заказчики смогут 
оперативно получить интересующую их информацию о новинках, последних 
изобретениях и патентах, способах доставки и оплаты а также последние 
новости данной отрасли; получение новых клиентов. В данном случае 
необходимо использовать методы поисковой оптимизации, т.е. продвижение 
сайта по целевым запросам. К таким способам относится реклама на 
специализированных ресурсах, контекстная реклама. Важное значение имеет 
объем и подробность информации, которая может содержаться на сайте. Если 
традиционный прайс-лист содержит лишь основные характеристики 
продукции, то на сайте можно разместить неограниченное множество 
информации: цифры, технические характеристики, результаты тестирования и 
эксплуатации оборудования, и так далее. Чем качественнее будет информация о 
промышленном продукте, тем больше шансов на его успех [4, c. 456-478]. 

С технической точки зрения Интернет открывает перед предприятиями 
неограниченные возможности для реализации имиджевой политики. Никакие 
иные виды рекламы не дают возможности разместить такое количество 
текстовой, аналитической, графической и видеоинформации о предприятии и 
его продукции, необходимой для создания его положительного имиджа. В 
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качестве средства связи Интернет позволяет наилучшим образом осуществлять 
полноценный обмен информацией с клиентами и партнерами, выстраивать 
систему запросов и обмена данных. Наконец, главное преимущество интернет-
рекламы для промышленности – ее невысокая стоимость, в сравнении с 
прочими видами рекламы. Но при использовании методов продвижения в 
Интернет-среде необходимо учитывать некоторые её особенности. Так как 
промышленные товары не являются товаром массового спроса, такие варианты 
как массовая рассылка рекламы по электронной почте, реклама в 
баннерообменных сетях или имиджевая реклама на популярных Интернет-
порталах не принесет эффекта. Но стоит обратить особое внимание на 
специализированные форумы, где есть возможность не только 
продемонстрировать товар и найти потребителей, но и пообщаться с коллегами 
[5, 6]. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВНУТРІШНЬОГО 
ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ В ІННОВАЦІЙННОМУ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 
Проблема інноваційного розвитку є актуальною для багатьох 

підприємств, що працюють в сучасних ринкових умовах. Жорстка конкуренція 
вимагає від суб’єктів господарювання пошуку нових джерел конкурентних 
переваг на існуючих сегментах та пошуку нових ніш ринку. Важливим 
ресурсним компонентом інноваційного потенціалу будь-якої організації є 
інтелектуально-творчий. Його максимальне використання потребує 
встановлення довірливих прозорих відносин між керівництвом та персоналом 
організації, налагодження двостороннього зв’язку та системи ефективних 
комунікацій. Нестабільність зовнішнього середовища, непоінформованість 
щодо шляхів розвитку організації визиває у співробітників занепокоєння, 
відсутність довіри до керівництва, опір змінам, що викликані інноваційною 
діяльністю. Тому використання засобів внутрішнього паблік рилейшнз стає 
необхідністю для розвитку суб’єктів господарювання та посилення їх ринкової 
позиції. 

Персонал є одним з головних ресурсів організації. Він впливає на 
формування довіри до підприємства, його імідж. Мотивація службовців, їх 
позитивне ставлення до організації, в якій вони працюють, єдність колективу є 
запорукою успіху суб’єкта господарювання. Співробітники представляють 
інтелектуально-творчий потенціал, який надає можливості генерування ідей 
щодо ефективних змін у товарі, виробництві, обслуговуванні, організації та 
управлінні. Використання внутрішнього інтелектуально-творчого потенціалу 
підприємства потребує формування сприятливих умов для генерації ідей та їх 
впровадження. Це вимагає впровадження відповідної корпоративної культури з 
підтримкою інноваційного типу мислення та налагодження інформаційних 
зв’язків між співробітниками різних підрозділів. 

Інформаційні технології відкривають все більше можливостей у 
двосторонньому зв’язку між керівництвом суб’єкта господарювання та його 
персоналом. Внутрішньокорпоративний сайт дозволяє добути інформацію 
щодо напрямків розвитку організації та її новин кожному співробітнику, 
побудувати довірчі відносини між керівництвом та персоналом, створити 
позитивний образ підприємства, впроваджувати відповідну корпоративну 
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культуру. Остання може впливати на підвищення професіоналізму працівників, 
їх самореалізацію, прагнення до участі у розвитку організації, зайняття нею 
лідируючих позицій на ринку. В інноваційному маркетингу 
внутрішньокорпоративний сайт можливо використовувати як джерело 
генерування нових ідей щодо поліпшення діяльності підприємства, 
обслуговування споживачів, впровадження нових видів продукції та послуг та 
ін. Цьому сприяє: встановлення двостороннього контакту з персоналом в 
режимі реального часу; наявність на сайті бібліотеки, яка постійно оновлюється 
останніми публікаціями; наявність форуму, який дозволяє обмінюватися 
досвідом та думками, в тому числі й щодо ефективних змін в діяльності 
організації, випуску нових продуктів, обслуговування споживачів, 
впровадження маркетингових інструментів. Простота комунікації дозволяє 
враховувати одночасно точки зору співробітників відділу НДДКР, 
виробничого, фінансового підрозділів, спеціалістів з маркетингу, торговельного 
та іншого персоналу підприємства. Об’єднуються управлінські, техніко-
технологічні, маркетингові, фінансові аспекти розгляду певної проблеми в 
оперативному режимі. 

Отримання співробітниками нової інформації, яка пов’язана з їх 
діяльністю, та обмін думками в процесі комунікації з іншими спеціалістами 
підприємства сприяє формуванню нових ідей, знань. З одного боку, 
співробітники стають більш інформованими щодо діяльності організації, а з 
іншого, мають можливість надавати свою думку щодо її розвитку, кращого 
виконання окремих функцій, кращого задоволення споживачів, удосконалення 
виробничих та організаційних процесів. 

Можна сформулювати завдання внутрішньокорпоративного сайту: 
- інформування співробітників щодо діяльності організації; 
- формування позитивного ставлення працівників до підприємства; 
- налагодження швидкої комунікації між представниками різних 

функціональних напрямків підприємства; 
- забезпечення доступності необхідної інформації для прийняття 

обґрунтованих рішень, формування єдиної інформаційної системи організації; 
- підвищення ефективності праці співробітників; 
- підтримка інноваційних проектів; 
- формування корпоративної культури з інноваційним кліматом; 
- зворотній зв’язок між керівництвом та персоналом в режимі реального 

часу. 
Важливим є формування налагодженого механізму подачі ідеї 

керівництву, її подальшого аналізу та реалізації в разі перспективності. Його 
організаційне забезпечення потребує: надання співробітникам інформації щодо 
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пріоритетних напрямків розвитку підприємства; впровадження відповідної 
корпоративної культури; формування системи подання ідей керівництву; 
призначення відповідальних за формування банку ідей; призначення 
відповідальних за впровадження перспективних інноваційних рішень. 

В напрямку інноваційної діяльності використання цифрових технологій у 
внутрішньофірмовому паблік рилейшнз дозволить: сформувати у працівників 
образ інноваційно-активного підприємства з можливостями розвитку на ринку; 
забезпечити мотивацію співробітників у напрямку інноваційної діяльності; 
забезпечити процес генерації, збору та реалізації перспективних ідей; сприяти 
постійному потоку ідей; швидше аналізувати на предмет перспективності та 
можливості виконання нові ідеї; забезпечити оперативну одночасну працю над 
перспективною ідеєю декількох спеціалістів, навіть при їх територіальній 
віддаленості; зекономити час при впровадженні нових ідей; своєчасно 
пристосовуватися до зовнішнього середовища та краще задовольняти потреби 
споживачів, впроваджувати унікальні конкурентні переваги на підприємстві. 

Внутрішній паблік рилейшнз є важливим підтримуючим елементом 
загальної системи інноваційного маркетингу та одним з факторів впливу на 
ринковий успіх підприємства. Інформаційні технології надають багато 
можливостей у розвитку системи внутрішнього паблік рилейшнз та у підтримці 
інноваційної діяльності підприємства. Цифрові технології дозволяють створити 
механізм поширення необхідної інформації серед співробітників підприємства, 
сприяти генеруванню ідей, їх швидкої перевірки на можливість реалізації та 
доцільність використання, оперативно приймати рішення керівництву. 

 
Література: 
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DIGITAL-МАРКЕТИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Широке використання цифрових технологій стає одним з 
найактуальніших завдань в галузі туризму. Створення потужних комп'ютерних 
систем бронювання засобів і транспорту, екскурсійного та культурно-
оздоровчого обслуговування, інформація про наявність і доступність тих чи 
інших турів, маршрутів, туристичного потенціалу країн і регіонів - весь 
комплекс цих питань стає актуальним для організації поточної і майбутньої 
діяльності туристичних підприємств. Тому все частіше туристичні 
підприємства звертаються до прийомів Digital-маркетингу. 

Digital-маркетинг - це використання всіляких форм просування з 
використанням цифрових каналів. На даний момент сюди входять: просування 
в блогах і соціальних мережах, створення спеціальних Інтернет-сайтів, вірусна 
реклама, контекстна реклама, телебачення. Digital-маркетинг тісно пов'язаний з 
Інтернет-маркетингом, в якому вже розроблені технології для досягнення 
цільової аудиторії навіть в оффлайн середовищі. 

Зараз digital - це еволюція Інтернет-маркетингу разом з мобільним 
маркетингом. По суті це великий комплекс, що використовує різні види 
маркетингу для просування бренду і продукту на основі цифрових технологій. 
Поступово digital-маркетинг проникає і в традиційну рекламу, основним 
завданням якої є залучення уваги аудиторії і затягуванні її у віртуальне 
середовище. Сфера digital постійно розвивається і з'являються нові види 
взаємодії з аудиторією. Саме взаємодія з аудиторією є ключовим моментом в 
даному напрямку. Тепер споживачі формують продукт таким, яким вони хочуть 
його бачити, тепер у них з'являється можливість напряму контактувати з 
підприємствами, висловлювати свою думку і бути почутими. У свою чергу 
підприємства навіть з невеликими бюджетами можуть донести інформацію про 
свої продукти до потенційних споживачів, але не варто забувати і про те, що 
один негативний відгук може критично вплинути на продажі. Через швидку 
зміну сучасного світу підприємства повинні бути готові оперативно реагувати 
на зміни. Саме тому зараз digital- маркетинг так швидко розвивається в усіх 
своїх проявах. Особливо це помітно на прикладі туристичного ринку. 
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В галузі туризму digital-маркетинг (цифровий маркетинг) вирішує 
наступні завдання: підтримка іміджу підприємства; підтримка при виведенні 
нової послуги або туристичного продукту на ринок; підвищення впізнаваності; 
стимулювання продажів. До переваг digital-маркетингу відносять: 
інтерактивність - активне залучення споживача у взаємодію з туристичним 
підприємством; відсутність територіальних обмежень при реалізації 
маркетингових ідей; легка доступність до ресурсу ( web- і wap-ресурси); 
глибоке проникнення Інтернету та мобільного зв'язку забезпечує активну 
залученість цільової аудиторії; можливість оперативної оцінки туристичного 
підприємства та управління подіями в режимі реального часу. Транспортні та 
інші підприємства, пов'язані з туристичним бізнесом, одними з перших почали 
використовувати для залучення клієнтів цифрові методи і незабаром 
переконалися в ефективності цих маркетингових інструментів (рис. 1). 

 
 
 
Рис. 1. Основні інструменти digital-маркетингу для туристичного 

підприємства 
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Контент-маркетинг. Це сукупність маркетингових прийомів, заснованих 
на створенні та/або розповсюдженні корисної для споживача інформації з 
метою завоювання довіри і залучення потенційних клієнтів, підготовку та 
розповсюдження високоякісної, актуальної і цінної інформації, яка не є 
рекламою, але побічно переконує аудиторію прийняти необхідне 
розповсюджувачу рішення про вибір туристичного продукту або послуги. 

Оffline-реклама. Включає в себе такі канали як телебачення, радіо і навіть 
зовнішня реклама. Відправною точкою можуть бути і оффлайн-канали. 

Види оnline-реклами: пошукова оптимізація (SEO); контекстна реклама; 
медійна реклама; SMO; SMM; вірусний маркетинг; розсилка. 

Мобільний маркетинг. Він включає в себе SMS розсилки, приймання 
SMS на вхідні номери, мобільні додатки, мобільні сайти. У багатьох веб-сайтів 
є мобільна версія за принципом адаптивного веб-дизайну від Google. 

Отже, щоб успішно вести туристичний бізнес і отримувати конкурентні 
переваги, власники туристичних підприємств шукають передові методи 
залучення клієнтів і адаптують свої пропозиції до цільової аудиторії. Digital-
маркетинг дозволяє туристичним підприємствам долучитися до нових 
технологій, відкриває нові форми роботи з клієнтами, забезпечує можливість 
постійної взаємодії зі своїми діловими партнерами, а також доступ до 
різноманітних інформаційних джерел. Розробка шляхів вдосконалення 
використання цифрових-технологій в галузі туризму становить безперечний 
інтерес не тільки для окремих туристичних підприємств, але може в цілому 
вплинути на розвиток туристичної галузі в Україні. 
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ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КОХОНЕНА В ИЗУЧЕНИИ 
ИНТЕГРАТИВНЫХ СВОЙСТВ СЕТЕВЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 

СТРУКТУР 
 

Современные тенденции развития экономических систем все больше 
характеризуются направленностью на реализацию индивидуальных целей за 
счет достижения общих. Принимая решение о вступлении в сеть (сети) любой 
предприниматель, в первую очередь, оценивает ожидаемые результаты и 
последствия будущих условий взаимодействия, сравнивая выгоды и потери [1]. 

Прибегая к современным средствам математического моделирования и к 
современным информационно-аналитическим программным средствам 
принятия решения особый интерес вызывает метод топологических 
самоорганизующихся карт Кохонена, уникальность которого состоит в 
возможности преобразовании n-мерного пространства в двухмерное. Карта 
Кохонена является частным случаем нейронной сети Кохонена в которой число 
выходных нейронов значительно превышает число кластеров, что так же 
позволяет визуализировать результаты кластеризации, в том числе 
многомерные. Применение двухмерных сеток связано с тем, что существует 
проблема отображения пространственных структур большей размерности. 
Самоорганизующаяся карта Кохонена состоит из сегментов прямоугольной или 
шестиугольной формы, называемых ячейками. Каждая выходная ячейка связана 
с определенным выходным нейроном и представляет собой «сферу влияния» 
данного нейрона: в нее попадают объекты, «захваченные» нейроном в процессе 
кластеризации. Элементы карты располагаются в некотором пространстве 
отражающем значения характеристик элементов сетевой структуры, как 
правило, двумерном. Сеть Кохонена, как и большая часть нейронных сетей 
обучается методом последовательных приближений [2]. В процессе обучения 
таких сетей на входы подаются данные, но сеть при этом подстраивается не под 
эталонное значение выхода, а под закономерности во входных данных. 
Начинается обучение с выбранного случайным образом выходного 
расположения центров сетевой структуры. В процессе последовательной 
подачи на вход сети обучающих примеров определяется наиболее схожий 
нейрон. Этот нейрон объявляется победителем и является центром при 
подстройке весов у соседних нейронов. Обучение при этом заключается не в 
минимизации ошибки, а в подстройке весов для наибольшего совпадения с 
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входными данными. Основной итерационный алгоритм Кохонена 
последовательно проходит ряд эпох, на каждой из которых обрабатывается 
один пример из обучающей выборки. Входные сигналы последовательно 
предъявляются сети, при этом желаемые выходные сигналы не определяются. 
После предъявления достаточного числа входных векторов синаптические веса 
сети становятся способны определить кластеры. Веса организуются так, что 
топологически близкие узлы чувствительны к похожим входным сигналам. В 
результате работы алгоритма центр кластера, как составляющего элемента 
сетевой структуры устанавливается в определенной позиции, 
удовлетворительным образом кластеризируя примеры, для которых данный 
нейрон является "победителем". В результате обучения сети определяется мера 
соседства нейронов, окрестность нейрона-победителя. Сначала к окрестности 
принадлежит большое число нейронов, далее ее размер постепенно 
уменьшается. Сеть формирует топологическую структуру, в которой похожие 
примеры образуют группы примеров, близко находящиеся на топологической 
карте. Полученную карту можно использовать как средство визуализации при 
анализе данных, отражающих эффекты сетевого взаимодействия. В результате 
обучения карта Кохонена классифицирует входные примеры на кластеры и 
визуально отображает многомерные входные данные на плоскости нейронов. 

Примерами нейросетевых систем могут служить программные продукты 
BrainMaker (CSS), NeuroShell (Ward System Group), OWL (HyperLogik), 
STATISTICA Neural Networks (рис. 1). 

 
б) трехмерное изображение топологической карты 

формирования элементов СПС 
 
 
а)одномерная карта кластеризации 

 
Рис. 1 Пример многомерной топологической кластеризации СПС с 

использованием самоорганизующихся карт Кохонена сети [3] 

Интегральный 
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В условиях когда конкурентное взаимодействие рассматривается как 
необходимое условие адаптивного развития предпринимательских структур, 
возникновение интегрированных сетевых бизнес-структур может быть 
воспринято как устойчивая потребность поддерживать и осуществлять 
хозяйственные связи на данном этапе рыночных отношений. В этой связи такие 
задачи как оценка эффективности взаимодействия элементов сетевых структур, 
выбор оптимальной формы их организации, анализ последствий 
интеграционных преобразований приобретают особую актуальность и именно 
на их решение будут направлено наше исследование. Использование 
самоорганизующихся карт позволит выполнить задачу многомерной 
кластеризации для сложной топологической структуры, которым является 
интегрированная сетевая бизнес-система. 
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розвиток інформаційних технологій, серед яких одне з ключових місць 
зайняв Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали 
основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу взаємодії - 
Інтернет-маркетингу [1, c. 17]. Під терміном Інтернет-маркетинг розуміють 
теорію і методологію організації маркетингу в гіпермедійному середовищі 
Інтернету. Інтернет-маркетинг в першу чергу надає споживачеві можливість 
отримати інформацію про товари [2, c. 23]. Будь-який потенційний споживач 
може, використовуючи Інтернет, отримати інформацію про товар, а також 
придбати його. 

Крім того, компанії, що використовують Інтернет-маркетинг, економлять 
кошти як на персонал, який займається продажами, так і на рекламу. А головне, 
що Інтернет-маркетинг дозволяє розширити діяльність компанії з локального 
ринку на національний та міжнародний ринок. Інтернет володіє унікальними 
характеристиками, що значно відрізняються від характеристик традиційних 
інструментів маркетингу. Однією з основних властивостей середовища 
Інтернету є його гіпермедійна природа, що характеризується високою 
ефективністю у поданні та засвоєнні інформації, що значно підвищує 
можливості маркетингу у посиленні взаємозв'язку підприємств і споживачів 
(рис. 1). 

Крім того, роль, що виконується Інтернетом, не обмежуються тільки 
комунікативними функціями, а також включає в себе можливість укладання 
угод, здійснення покупок і проведення платежів, надаючи йому риси 
глобального електронного ринку [3]. Використання Інтернету привносить нові 
особливості і переваги в порівнянні з маркетингом, заснованим на традиційних 
технологіях. 

Перехід ключової ролі від виробників до споживачів. Інтернет зробив 
реальністю для компаній можливість привернути увагу нового клієнта всього за 
десятки секунд, проведених ним перед екраном комп'ютера. Однак у той же час 
він дав можливість користувачеві за такий же короткий проміжок часу перейти 
до будь-якого з конкурентів. У такій ситуації увага покупців стає найбільшою 
цінністю [4, c. 155]. 
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Рис. 1. Можливості використання Інтернет в системі маркетингу 
підприємств 

 
Глобалізація діяльності і зниження транзакційних витрат. Інтернет значно 

змінює просторовий і часовий масштаби ведення комерції. Він є глобальним 
засобом комунікації, не має яких-небудь територіальних обмежень, відстань 
між продавцем і покупцем грає роль лише з точки зору транспортних витрат 
вже на етапі доставки товарів. Часовий масштаб в середовищі Інтернету також 
значно відрізняється від звичайного [5]. Висока ефективність комунікативних 
властивостей Інтернету забезпечує можливість скорочення часу на пошук 
партнерів, прийняття рішень, здійснення угод, розробку нової продукції, і т. д. 
Інформація та послуги в Інтернеті доступні цілодобово. Персоналізація 
взаємодії і перехід до маркетингу «один-одному». Використовуючи засоби 
електронної взаємодії, компанії можуть отримувати докладну інформацію про 
запити кожного індивідуального замовника і автоматично надавати продукти та 
послуги, що відповідають індивідуальним вимогам. В результаті Інтернет 
дозволяє перейти від масового маркетингу до маркетингу «один-одному». 
Зниження трансформаційних витрат може досягатися за рахунок оптимального 
вибору структури товарного асортименту, скорочення часу на розробку і 
впровадження нової продукції, обґрунтованої політики ціноутворення, 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 

 81 

 

зниження числа посередників, витрат на збут. Інтернет-маркетинг - основа 
сучасного ринку. В першу чергу перспективи розвитку Інтернет-маркетингу 
базуються на його перевагах: зручне отримання інформації та використання, 
економія бюджету підприємства, постійне оновлення актуальної інформації, 
можливість постійного обговорення, спілкування і прямого впливу на 
потенційного клієнта. 

Саме перераховані переваги дозволили йому зайняти лідируючі позиції 
серед інших інструментів маркетингу. Він забезпечує найбільш точне 
попадання в цільову аудиторію, налагоджує ефективну взаємодію, дає чудову 
можливість проводити всі типи досліджень. Виробники усвідомили, що за 
допомогою Інтернет-маркетингу можна представити інформацію про цінову, 
комунікаційну, товарну та збутову політики підприємства. 
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КОМПЛЕКС ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 
Классической моделью управления отношениями с потребителем в 

маркетинге выступает комплекс маркетинга, в своем традиционном варианте 
включающий четыре переменные 4P: Product (товар), Place (место продажи или, 
в отдельных трактовках, канал распределения), Price (цена), Promotion 
(продвижение). Для сервисных предприятий этот комплекс маркетинга был 
дополнен еще тремя переменными и назван 7P: Physical Evidence 
(подтверждение – воспринимаемые потребителем физические характеристики 
места продажи), Personnel (персонал) и Process (процесс – совокупность 
происходящих на фирме процессов, затрагивающих ее маркетинговую 
деятельность). Варьируя значения этих переменных, фирма адаптирует 
рыночное предложение к запросам целевой аудитории и управляет 
покупательским поведением своих клиентов. Однако специфика маркетинговой 
деятельности в интернет-пространстве, по нашему мнению, требует разработки 
комплекса интернет-маркетинга. Как мы полагаем, комплекс интернет-
маркетинга может включать в себя следующие переменные: 

- Product (продукт), под которым мы предлагаем понимать ассортимент 
товаров, доступный для продажи в интернет-магазине (ИМ); 

- Price (цена) – цена товара и дополнительных услуг (плата за 
комплектование заказа, за доставку, за проведение платежа). С точки зрения 
клиента цена дополнительных услуг является элементом полной стоимости 
заказа и ведет к ее повышению; 

- Position (позиционирование) – представляет собой позиционирование 
интернет-магазина во всемирном информационном пространстве: наличие 
собственного легко запоминающегося доменного имени, выбор хостинга 
(собственный платный или бесплатный хостинг, размещение коммерческого 
сайта в социальной сети, создание своего раздела в профессиональном 
сообществе или своего отдела в интернет-молле), порядковое место в выдачах 
по поисковым запросам. Она отражает, насколько легко и удобно 
пользователям находить этот ИМ во Всемирной паутине, и является аналогом 
географического расположения для традиционных магазинов; 

- Presentation (презентация) – то, каким сайт ИМ магазина предстает 
перед клиентом. Речь идет о дизайне сайта, удобстве навигации, скорости 
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загрузки страниц, способе подачи информации о товаре и полноте этой 
информации. Эта переменная представляет собой аналог переменной Physical 
Evidence традиционного комплекса «сервисного» маркетинга); 

- Program (программа) – информационная система сайта ИМ, служащая 
для обработки клиентских запросов. Включает в себя поисковую машину, 
систему регистрации пользователя и хранения сведений о нем, систему 
обработки неявной информации (истории заказов, предпочтений, сочетаний 
товаров), оповещения клиента о поступивших на склад товарах, которых ранее 
не было в наличии, систему приема заказа и выписки счета, систему 
обеспечения безопасности информационного обмена между покупателем и 
магазином. От качества работы информационной системы ИМ будет зависеть, 
насколько клиенту будет удобно взаимодействовать с ИМ. Например, 
исключение из поисковой машины, встроенной в информационную систему 
ИМ, возможности поиска с учетом морфологии, сразу сократит число 
вариантов ответа на запрос клиента (нередко – до нуля) и вынудит покупателя 
помнить точное название нужного ему товара; 

- Personalization (персонализация) – механизм учета индивидуальных 
пожеланий клиента. Может быть автоматизированным (на основе обработки 
информации о ранних заказах), использующим «живой» персонал с 
консультацией по телефону или интернет-пейджеру, или сочетающим оба 
способа; 

- Promotion (продвижение) – комплекс маркетинговых коммуникаций 
интернет-магазина. В отличие от традиционного магазина, как уже было 
сказано выше, личные продажи в данном случае отсутствуют: задача по 
согласованию параметров заказа ложится на информационную систему 
магазина. При этом данная переменная включает в себя такой специфический 
аспект, как управление высказываемым мнением потребителей. Хорошо 
известно, что наиболее эффективной рекламой служит мнение 
удовлетворенного покупателя, распространяемое им среди круга своего 
общения. В случае ИМ речь идет о предоставлении покупателям возможности 
размещать на страничке товара свое мнение о нем. Управление этой 
переменной, по сути дела, сводится к обеспечению максимального потока 
клиентов и максимальной узнаваемости ИМ при заданном уровне издержек; 

- Processes (Процессы) – технологические процессы, связанные с 
обслуживанием клиентского заказа помимо взаимодействия с клиентом 
(отправка товара, заказ у собственного поставщика в случае необходимости, 
формирование почтового отправления и т. д.). Эти процессы незаметны для 
потребителя, однако от них зависит, в какие сроки и в каком объеме заказ будет 
выполнен; 
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- Payment (Оплата) – используемые ИМ технология получения от клиента 
платежа за проданный товар и условия оплаты. От того, насколько эти условия 
и технология удобны для клиента, нередко зависит, разместит ли он заказ в 
данном ИМ (например, если магазин требует предоплату в виде банковского 
перевода, покупатель может предпочесть отказаться от сотрудничества с 
данным магазином, чтобы не идти в банк и не стоять в нем длинную очередь). 
Задача магазина состоит в том, чтобы предложить своей аудитории широкий 
выбор вариантов оплаты, с тем, чтобы покупатель смог выбрать наиболее 
устраивающий его способ; 

- Provision (обеспечение) – применяемый ИМ способ доставки 
приобретенного товара до конечного потребителя. В случае информационного 
продукта он может быть доставлен по каналам связи, тогда как традиционный 
«осязаемый» товар нуждается в физической доставке. Для нее могут быть 
использованы курьеры, почта, почтоматы, точки самовывоза и т. д. Задача ИМ 
заключается в том, чтобы представители его целевой аудитории смогли 
выбрать оптимальный по сочетанию стоимости и удобства способ доставки; 

- Payback (Компенсация) – организация возврата товара и возмещения 
оплаты за него (в случае предоплаты), а в широком смысле – вообще механизм 
урегулирования всех претензий покупателя к ИМ. От этой переменной во 
многом зависит формирование доверия покупателей к ИМ; 

- Physical Presence (физическое присутствие) – наличие у ИМ 
традиционного шоурума или иной точки, в которой клиент может убедиться в 
качестве товаров, поговорит с сотрудниками. 

Переменные предложенного нами комплекса интернет-маркетинга 
разбиваются на две группы (разумеется, с определенными оговорками, которые 
мы не будем здесь обсуждать): «виртуальные» (связанные с взаимодействием 
продавца и покупателя в информационном пространстве – к ним относятся 
первые семь переменных, и, нередко, фактор Payment – благодаря развитию 
электронных платежей) и «реальные» - предполагающие взаимодействие ИМ 
(или его представителя) и покупателя в «реальном» мире, а также 
обусловленные качеством выполнения ИМ материальных процессов (Provision, 
Payback, Physical Presence, в отдельных случаях – Payment). Означает это одно: 
успех ИМ зависит не только от качества его работы в интернет-пространстве, 
но и от уровня удобства, который он может предложить покупателю в 
«реальном» мире, качества организации внутренних материальных процессов. 

По количеству предложенных переменных нашу модель можно назвать 
комплексом интернет-маркетинга 12P. Он достаточно адекватно отражает 
специфику взаимодействия продавцов и покупателей во всемирном 
информационном пространстве. 
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ШВИДКІСТЬ ЗМІН У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЯК 
ЧИННИК АКТУАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
В епоху знань і високих технологій розвиток економіки значною мірою 

визначається, в першу чергу, рівнем розвинутості та ефективністю 
інноваційних процесів в господарстві країни, станом її інноваційного 
законодавства та виробництва. Передові технології, запропоновані у 
виробництві, забезпечують випуск конкурентоспроможної на зовнішньому 
ринку високотехнологічної продукції, сприяють підвищенню якості та 
здешевленню продукції на внутрішньому ринку, розвивають інновації в 
господарській діяльності. Тому актуальності набирає потреба визначення 
напрямів інноваційного розвитку, врахування котрих дало б можливість 
глибшого розуміння тих тектонічних зсувів, що відбуваються у зовнішньому 
маркетинговому середовищі. 

Основною характеристикою сучасного стану суспільно-економічних 
відносин є надвисока (навіть за мірками минулого століття) швидкість науково-
технічних змін, що відбуваються. У геометричній прогресії зростає рівень 
невизначеності зовнішнього середовища. Своєю чергою, це актуалізує 
необхідність застосування маркетингових принципів управління економічними 
системами як макро-, мезо-, так і мікрорівня. Керуючись принципами логіки, 
відомими в науковій літературі як «лезо Окхама» можна представити ряд 
чинників, які є найбільш вагомими у випадку окремих господарюючих 
суб’єктів при плануванню стратегічних напрямів інноваційного розвитку: 

1. Ринкове середовище характеризується високим рівнем турбулентності, 
свідченням чого є як кількість інновацій, які імплементуються у виробництво, 
так і масштабністю змін, що вони за собою привносять. Показовими у даному 
випадку можуть слугувати результати дослідження компанії Gartner (рис. 1). 
Зокрема, якщо торкнутися фактів поширення технології 3D-друкування або 
появи перших вдалих розробок у сфері безпровідникової передачі 
електроенергії (в останньому прикладі, можливо, найбільших успіхів досягнула 
компанія «Fujitsu). Потенціал технології у першому випадку практично ставить 
під сумнів гегемонію великих промислових закладів як місць виробництва 
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товарів широкого вжитку та перекреслює концепцію «запланованого старіння», 
котру так часто застосовують переважна більшість виробників техніки для 
індивідуального користування. У другому випадку із не меншою долею пафосу 
можна говорити про революцію у галузі енергопостачання. 

2. Відбувається компресія часу в контексті ринкових перспектив товарів-
новинок. Конкурентне середовище здійснює чим далі, тим сильніший тиск на 
підприємства у напрямі прискорення впровадження товарних інновацій у 
виробництво. Часто наслідком такої логіки процесів стає те, що ці товари 
виходять на ринок доволі «сирими» та «доробляються» уже в процесі їхнього 
ринкового життя як наслідок внутрішніх ініціатив, так і завдяки рекламаціям 
споживачів. Однак вагомішим вважається вигода виходу на ринок із піонерним 
товаром та/або товаром із суттєво покращеними функціонально-вартісними 
характеристиками. Доведено, що отримана таким чином конкурентна перевага 
дозволяє підтримати на високому рівні постійних та сформувати/підвищити 
лояльність потенційних споживачів. 

 

 
Рис. 1. Оцінка інновацій за критеріями перспективності та практичної 

імплементації [1] 
 
3. Очевидною стає відсутність т.зв. «взірців» ринкової поведінки: факт, 

який у сучасній економічній літературі доводиться багатьма вченими, зокрема 
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такими, як автори концепції «блакитного океану» Чан Кім та Рене Моборн [2]. 
Саме поняття ефективної бізнес-моделі в незалежності від часу та галузі її 
застосування піддається глибокому сумніву, чому знаходиться підтвердження в 
реальному житті у вигляді банкрутств компаній, які ще недавно були лідерами 
галузі (Kodak чи Nokia). У якості константи, спроможної забезпечити сталість 
конкурентної переваги компанії, називається відкритість її до постійних змін 
(як на рівні технологій, так і на рівні внутрішньої організації бізнес-процесів) та 
перманентне впровадження таких змін аж до ймовірних радикальних 
пертурбацій. 

4. Невпинно стираються бар’єри вільного руху інформації, товарів, послуг, 
робочої сили, капіталу. Будь-які штучні за своєю природою адміністративні, 
економічні та іншого роду обмеження пересування цих факторів виробництва в 
сучасних умовах як регуляторні заходи, в значній мірі, втрачають свою 
ефективність. Як наслідок, інформаційна асиметрія та/або надмірний 
державний протекціонізм, котрі ще недавно могли бути одним із джерел 
ринкового успіху підприємств, нівелюються. У якості ключових факторів 
успіху все ґрунтовніше «закріплюються» чинники, які можемо віднести до 
базових принципів добросовісної конкуренції. 

 
Література: 

1. 12 технологий, которые изменят мир [WWW документ]. URL 
http://forbes.ua/business/1335647-12-tehnologij-kotorye-izmenyat-mir (4 квітня 
2014 р.). 
2. Чан К. Стратегия голубого океана: как создать свободную рыночную нишу и 
перестать бояться конкурентов / К. Чан, Р. Моборн – М.: Hippo, 2005. – 727 с. 
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ІНСТРУМЕНТИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

НА ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Ринкова трансформація національної економіки обумовлює необхідність 

розробки дієвого, науково обґрунтованого механізму узгодження економічних 
інтересів вітчизняних виробників та споживачів. Провідною ланкою такого 
механізму є маркетингові комунікації, які сьогодні посідають центральне місце 
серед інструментів конкурентної боротьби. Зважаючи на недостатню кількість 
літератури, що досліджує Інтернет технології в  управлінні маркетинговими 
комунікаціями, виникла необхідність в дослідженні даного аспекту та 
застосування рекомендацій теоретичних та практичних на промисловому ринку 
України.  

В останні півтора десятиріччя одним із головних факторів, що прискорює 
формування і розвиток інформаційного суспільства, є Інтернет. Він став не 
лише глобальним засобом комунікацій , але й ефективним інструментом 
ведення бізнесу. Традиційні інструменти маркетингових комунікацій 
вичерпують себе, є потреба в застосуванні привабливих та унікальних рішень 
при просуванні. Зі збільшенням частки цільової аудиторії в Інтернеті саме 
застосування інструментів маркетингових комунікацій на основі Інтернет-
технологій стало актуальною проблемою сьогодні. 

На сучасному етапі Інтернет став безцінним комерційним інструментом. 
Величезні можливості в організації інформаційної взаємодії між компаніями, 
замовниками і партнерами, унікальний обхват аудиторії і швидкодія при 
просуванні і продажі товарів, зручність і доступність при організації сервісного 
обслуговування -  це лише неповний перелік переваг Інтернет-технологій. 

Активне застосування Інтернет-технологій в комплексі маркетингових 
комунікацій в Україні зумовлений загальними тенденціями ринку. 
Найновішими інструментами на основі Інтернет технологій є QR – коди, 
соціальний маркетинг, які спрямовані в основному на молодь, таргетинг та 
лідогенерація, які поєднують інструменти рекламування із дослідженням 
цільової аудиторії, а  також вірусний маркетинг. Також варто відзначити, що за 
останні роки  набуває все більшого та стратегічного значення  в просуванні 
продукції промислового призначення корпоративний сайт. Створення веб-
сайтів дає компаніям нові можливості презентувати свої продукти, послуги, 
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розповісти про свою історію, філософію бізнесу, вакансії тощо. Аналізуючи 
корпоративні сайти компаній, було виділено їх різне спрямування, та основні їх 
види: сайти-візитки, презентації, каталоги, сайти-магазини та інтегровані.  

Зокрема ріст Інтернет користувачів в Україні за останній рік становив на 
рівні 43%  За останні 10 років кількість Інтернет-магазинів зросла приблизно в 
60 раз, а обіг онлайн-торгівлі перевищив 1 млрд. дол. Сьогодні більшість 
підприємств власні Інтернет-магазини, через які можна здійснити покупку в 
спрощеному режимі, а саме через Інтернет – кошик. Інші ж мають сайти- 
візитки чи корпоративні, які створені для зручності ознайомлення користувачів 
із асортиментом підприємств та іншою інформацією. Інтернет-магазини в 
Україні мають певні особливості, які відрізняють їх від зарубіжних аналогів. На 
відміну від США та Європи, де в список провідних онлайн-магазинів часто 
входять філіали реально існуючих, в Україні найбільшою популярністю 
користуються повноцінні віртуальні ресурси електронної комерції. Також 
спостерігається тенденція росту Інтернет-покупок в грошовому вираженні. Так 
якщо в 2006 році обсяг Інтернет – продажів становив на рівні 100 млн. дол., то 
вже в 2012 р. 1,2 млрд. дол.  

Відзначимо, що згідно з дослідженням компанії InMind, наприкінці 
минулого року число регулярних користувачів Інтернету сягнуло 51% 
населення. Експерти вважають, що це та межа, яка може змусити 
рекламодавців сприймати цю аудиторію серйозно і переходити на Інтернет-
технології. Частіше всього на українському ринку застосовують банерну 
рекламу та контекстну рекламу в основному на власних та спеціалізованих 
сайтах.  

Також активний ріст спостерігається в використанні електронної пошти, 
яка залишається не тільки найпопулярнішим сервісом в Інтернеті, а й збільшує 
кількість користувачів. Так їх кількість в 2010 році становила на рівні 49% 
серед тих, хто має доступ до Інтернет, а вже в 2011 році цей показник 
дорівнював 58%2. 

Емейл – розсилка є досить популярною в бізнесі, характерна для передачі 
ділових документів, даних рекламного характеру. Зокрема на промисловому 
ринку компанії досить часто користуються саме цією технологією для 
залучення потенційних клієнтів. Або ж телефонний маркетинг комбінується із 
поштовою розсилкою. 

З поширенням Інтернету в усьому світі глобальним явищем стало 
зростання соціальних мереж. У березні 2007 року зареєстрованих було всього 
500 млн, у 2012 -. близько 1,6 млрд.  Ще більш значною є  статистика часу, 
проведеного користувачами в мережі - за останні кілька років кількість годин, 
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яку люди провели в соцмережах, збільшилася втричі. З п’яти хвилин в Інтернеті 
одна проводиться в якій-небудь соцмережі .  

Таким чином ,популярність застосування Інтернет – технологій в 
інструментах маркетингових комунікацій на ринку України зростає і 
характеризується позитивною динамікою. 

Нові інструменти маркетингових комунікацій в Інтернеті суттєво 
відрізняються від традиційних. Серед них варто виділити: лідогенерацію, 
таргетинг, соціальний маркетинг, пошукову оптимізацію сайту, QR інструмент. 
Безперечно поява нових інструментів, основаних на Інтернет-технологіях, 
зумовила створення певних переваг в комунікаційній діяльності, серед них: 

- масовий характер спрямування повідомлення; 
- унікальний обхват аудиторії 
- легка доступність інформації; 
- швидка зворотня рекція; 
- більш дешеві інструменти порівняно із традиційними; 
- інформація, яка передається через Інтернет-банер чи відповідну Web-

сторінку має більш розгорнутий опис продукту у зв’язку із її інтерактивністю. 
Однак при застосуванні маркетингових комунікацій на основі Інтернет-

технологій все ще залишаються ряд недоліків, а саме: 
• не всі громадяни України на даний час мають доступ до Інтернету; 
• відсутність досвіду в застосуванню подібних інструментів; 
• зростання недовіри до маркетингових інструментів в Інтернеті із 

появою фіктивних пропозицій . 
Саме ці недоліки гальмують активний процес впровадження Інтернет-

технологій в маркетингові комунікації, однак із кожним роком знаходяться 
рішення щодо нівелювання ними. 

Таким чином, мережа Інтернет являє собою нове комунікаційне 
середовище, відмінне від традиційних засобів масової інформації. В умовах 
сучасного світового ринку нові інформаційні технології та мережа Інтернет 
дозволяють зменшити затрати на виконання маркетингових функцій компаній. 
Інструментами маркетингових комунікацій являються:  корпоративний сайт, 
брендинг, спонсорство, подієві заходи тощо.На основі  Інтернет-технологій 
запропоновані нові інструменти:  таргетинг, лідегенерацію та QR –інструменти. 

Тому, перспективою подальших досліджень у даному напрямку має стати 
поглиблене  застосування Інтернет-технологій в інструментах маркетингових 
комунікацій. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ВЗАЄМОДІЄЮ З КЛІЄНТАМИ CRM НА ПРОМИСЛОВОМУ 

ПІДПРИЄМСТВІ 
 

В сучасних умовах глобалізації економіки відбувається активний пошук 
джерел конкурентоспроможності, серед яких головним чином виступає 
можливість створення додаткових цінностей для споживачів шляхом побудови 
підприємством міжфірмових взаємовідносин з постачальниками, 
дистриб’юторами, споживачами, кожен з яких вносить свій внесок у 
забезпечення конкурентних переваг товару на ринку. Відповідно,  з метою 
успішного існування і подальшого розвитку підприємства на промисловому 
ринку орієнтуються на пошук шляхів утримання клієнтів та підвищення їх 
лояльності. Такий напрямок розвитку роботи з клієнтами забезпечується за 
рахунок прийняття компанією концепції з управління взаємовідносинами з 
клієнтами, що отримала назву концепції CRM (Customer Relationship 
Management). 

Стосовно промислових ринків, концепція маркетингу взаємовідносин 
сфокусована на вивченні природи взаємодії підприємства з бізнес-
споживачами, конкурентами та іншими зацікавленими суб’єктами. Таким 
чином, CRM - це стратегія ведення бізнесу, яка направлена на розвиток та 
управління відносинами з ретельно відібраними клієнтами, збільшення вигід 
для цих клієнтів та за рахунок цього досягнення намічених показників 
прибутковості та статусу в суспільстві [1]. Головна ціль CRM-системи – 
визначити найбільш «прибуткових» клієнтів, навчитися ефективно працювати з 
ними, запобігти їх відходу до конкурента та збільшити дохід компанії. 
Стратегія CRM реалізується за допомогою спеціального набору програмного 
забезпечення (ПЗ) і технологій, що дозволяють автоматизувати, а значить, 
вдосконалити бізнес-процеси у сфері продажів, маркетингу і обслуговування 
клієнтів. 

Можна виділити основні принципи побудови CRM системи [2]: наявність 
єдиного сховища інформації, звідки в будь-який момент часу доступні всі 
відомості про попередню і плановану взаємодію з клієнтами; клієнтські модулі 
програми діють за методикою відповідності повноважень - тобто кожен 
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співробітник компанії бачить в програмі тільки ту частину інформації, яка 
доступна йому за посадовими повноваженнями; постійний аналіз зібраної 
інформації про клієнтів і підготовка даних для прийняття відповідних 
організаційних рішень. 

Беручи до уваги переваги концепції управління взаємовідносинами з 
клієнтами, можна сказати, що в її впровадження на промисловому підприємстві 
допоможе оптимізувати процеси взаємодії з клієнтами. Однак CRM-технологія 
не завжди допомагає підвищити ефективність бізнесу. Помилка більшості 
компаній полягає в тому, що вони витрачають великі кошти на придбання та 
встановлення CRM-систем і лише після цього намагаються перебудувати 
організацію свого бізнесу. Для того, щоб приступити до впровадження 
програми з управління відносинами з клієнтами, компанії кілька років 
необхідно працювали над своїм удосконаленням, провівши величезну роботу з 
прийняття стратегії, суворо орієнтованої на покупця. Для цього потрібно 
змінити свою внутрішню структуру, бізнес-процеси та корпоративну культуру. 
Впровадження концепції CRM є поетапним процесом, початковою стадією є 
стратегія взаємовідносин з клієнтами, проміжною - структурні, процесні та 
культурні зміни в компанії, і заключна - установка CRM-системи [3]. 

Стратегічна орієнтація. Один з головних чинників успіху впровадження 
CRM – наявність цілей і стратегії відносин з клієнтами, узгодженої із загальною 
стратегією компанії. До тих пір, поки компанія не має чіткої концепції взаємин 
з клієнтами, поки вона точно не визначила, чого хоче досягти за допомогою 
впровадження CRM і як вона має намір отримувати і використовувати 
інформацію про своїх клієнтів, вона не в змозі зробити правильний вибір 
технології і відповідно досягти позитивних результатів. 

Структура. Компанія та її відділи мають бути реструктуризовані для 
досягнення максимальної ефективності у взаєминах з покупцями шляхом 
повного обміну інформацією про клієнтів між підрозділами компанії. 
Необхідно приділити належну увагу розподілу певних функцій між центром, 
підрозділами та конкретними співробітниками. 

Бізнес-процеси. Необхідно ретельно визначити бізнес-процеси компанії 
при впровадженні CRM. Це своєрідна «карта» того, як клієнти будуть 
контактувати з компанією, як можна отримати інформацію, як потім ця 
інформація обробляється, як визначаються методологія повторного контакту з 
покупцями і способи збору інформації про покупців з різних джерел. 

Корпоративна культура. Однією з найбільш трудомістких і важливих 
завдань, що передує впровадженню CRM є зміна корпоративної культури. 
Ефективним способом цієї зміни є поетапне виділення завдань, 
сформульованих для співробітників, які необхідно вирішити. Серед них можна 
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виділити наступні: зменшення часу, необхідного клієнту компанії на здійснення 
замовлення; збільшення числа і частки дозволених проблем чи претензій 
покупців; забезпечення наявності запасів товарів, які мають найбільший попиту 
у клієнтів; збільшення точності доступу до інформації про контакти клієнтів з 
компанією. 

Технологія. Коли здійснені всі необхідні зміни, підприємство готове до 
впровадження нової технології. CRM-системи базуються на трьох відомих 
системах: автоматизація маркетингу (MA - Автоматизація маркетингу); 
автоматизація продажів (SFA - Sales Force Automation); автоматизація 
обслуговування клієнтів (CSS - Обслуговування клієнтів і підтримка). Потрібно 
брати до уваги, що більшість CRM-систем мають пробні демонстраційні версії, 
і, перш ніж вибрати конкретний програмний продукт і приступити до 
впровадження технології, необхідно протестувати різні варіанти CRM-систем і 
визначити, яка платформа найкращим чином підходить компанії. 

Отже, впровадження концепції CRM на промисловому підприємстві - не 
простий захід, що вимагає хорошої підготовки.  Якщо дотримуватись вище 
описаної методики впровадження CRM-системи на будь-якому підприємстві 
буде успішним. Однак потрібно враховувати  як конкретні особливості кожного 
окремого підприємства, так і подальші кроки з навчання персоналу роботи з 
CRM-системою, її підтримки та обслуговуванні. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ НА РИНКУ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Агропродовольча сфера та особливо такий напрям, як виробництво і збут 
органічної продукції є однією з найбільш важливих та перспективних в Україні. 
За прогнозами компанії DataMonitor, в 2014 році світовий ринок органічної 
продукції оцінюватиметься в 96,5 млрд. доларів, і, порівняно з 2009 роком 
збільшитися на 60,7 % [5]. Незважаючи на привабливість даного сектора 
продовольчого ринку, в Україні він формується повільними темпами, і однією з 
причин цього є недостатня обґрунтованість методичної бази в сфері 
маркетингової, у т.ч. комунікаційної діяльності з урахуванням специфіки 
даного ринку. 

В умовах ускладнення вимог щодо якості та безпеки агропродовольчої 
продукції цифровий маркетинг може відігравати значну роль як у просуванні 
такої продукції до споживачів, так і у зміні їх ціннісної орієнтації. Як відомо, 
сьогодні на органічні припадає лише 1 % продуктів, що продаються в Україні. 
А в Європі такі продукти займають 6-7 % ринку [4]. При цьому попит на 
органічні товари зростає та істотно перевищує пропозицію. 

Цифровий маркетинг (англ. digital marketing) - це маркетинг, що 
забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнес-партнерами з використанням 
цифрових інформаційно-комунікаційних технологій та електронних пристроїв, 
більш широкому сенсі це… реалізація маркетингової діяльності з 
використанням цифрових інформаційно-комунікаційних технологій [1, с. 261]. 
Складовою цифрового маркетингу є Інтернет-маркетинг. 

Важливим напрямом цифрового маркетингу на ринку органічної 
продукції можуть бути соціальні медіа (англ. social media) - засновані на 
інтернет-технологіях канали та майданчики для спілкування та обміну 
контентом між користувачами. Різновидами соціальних медіа є: соціальні 
мережі, Інтернет-форуми, блоги, фото- та відео- хостинги, віртуальні світи, 
спільноти з виробництва спільного контенту, спільні проекти, геосоціальні 
сервіси, спільноти подієвих комунікацій, сайти знайомств, соціальні агрегатори 
та інші [1, с. 262]. Найбільш затребуваними послугами Інтернет серед 
регулярних українських користувачів в 1-му кварталі 2013 року були: соціальні 
мережі - 63%, або 11,2 млн користувачів, що на 6 в.п. більше, ніж у 2012 році, 
електронна пошта - 50%, пошук інформації - 38 %, новинні сайти - 31% [2]. 
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Особливості та відмінності соціальних медіа включають: необмежені 
інтерактивні комунікації, безпосередню участь користувачів в генерації та 
ретрансляції медійного контенту, високий ступінь залученості в процес, 
максимальна швидкість зворотного зв'язку, персоналізація користувача. 
Безсумнівно те, що «...екологічний імідж підприємства може бути укріплений 
розширенням зв’язків з громадськістю та конкретними споживачами 
(використання баз даних), але всі дії підприємства повинні заслуговувати 
довіри, бути чесними, правдивими, надані до перевірки. Політика просування 
повинна поєднуватися з освітою і пропагандою, що буде залучати підприємство 
в діяльність щодо поліпшення навколишнього середовища, розширення 
популярності та поліпшення іміджу» [3]. 

Інтернет є одним з найбільш ефективних, маловитратних каналів 
спілкування з цільовою аудиторією, яких цікавить органічна продукція і які є її 
потенційними покупцями. Дослідниками було виділено шість різних типів 
соціальних мереж, які залучають людей, підтримують «органічну» ідеологію. 
Кожен тип мережі надає можливість встановлювати зв’язки, спілкуватися і 
співпрацювати в онлайн-режимі [2]. 

Цифровий маркетинг пов'язаний з Інтернет-маркетингом, але він дозволяє 
взаємодіяти з цільовими аудиторіями і в офлайн середовищі. Найважливішими 
цифровими каналами поширення інформації є [1, с.261]: інтернет і пристрої, що 
надають доступ до нього; локальні мережі компаній, які поступово 
інтегруються з Інтернетом; цифрове телебачення, яке поступово інтегрується з 
Інтернет-додатками; інтерактивні екрани, POS термінали. Основні області 
цифрового маркетингу органічної продукції включають: реклама в Інтернеті 
(контекстна, реклама в соціальних медіа); просування в пошукових системах 
(SEO); зв'язки з громадськістю: новини, прес-релізи, публікації, огляди, 
рейтинги, аналітика в мережі, Web -конференції, веб-канали; події, конкурси в 
Інтернеті, спонсорство; стимулювання збуту (програми лояльності); директ-
маркетинг, email -маркетинг, вірусний маркетинг. 

Маркетинг в соціальних медіа (social media marketing - SMM) - процес 
залучення трафіку або уваги до бренду або продукту через соціальні 
платформи. Це комплекс заходів щодо використання соціальних медіа як 
каналів для просування. Основний акцент в SMM робиться на створенні 
контенту, який люди будуть поширювати через соціальні платформи 
самостійно. Повідомлення, надіслані через соціальні канали, викликають 
більше довіри у потенційних споживачів органічної продукції - це пов'язується 
з рекомендаційною схемою поширення. Цільовим ринком органічної продукції 
є населення великих міст з високим рівнем освіченості та доходів. 
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Для просування органічної продукції доцільно використовувати 
маркетинг в соціальних медіа, зокрема, побудову спільнот бренду 
(представництв компанії в соціальних медіа), оптимізацію для соціальних медіа 
(social media optimization - SMO), роботу з блогосферою, репутаційний 
менеджмент, нестандартне SMM-просування. При цьому основні завдання 
включають позиціонування і просування органічного продукту або бренду; 
підвищення попиту і формування лояльності аудиторії; створення і підтримку 
іміджу та репутації. Перелічимо основні підходи SMM щодо органічної 
продукції: організація власних медіа-майданчиків і залучення на них цільової 
аудиторії, розміщення рекламного чи PR-контенту в місцях концентрації 
цільової аудиторії; створення та управління блогом, співпраця з блогерами; 
створення або спонсорування додаткових програмних продуктів; проведення 
конкурсів; френдинг, розсилка інвайтів (запрошень на фестивалі здорової їжі). 
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ИССЛЕДОВАНОИЕ DIDGITALМЕДИААКТИВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 
Сегодня абсолютно не вызывает споров тот факт, что маркетинг — это 

основная составляющая бизнеса. Период, когда маркетинг был свойственен 
только иностранным предприятиям, на сегодняшний день уже давно прошел. 
Маркетологи сейчас есть практически на каждом предприятии, вопрос только в 
том, насколько маркетолог влияет в принятии решений на рынке. На 
предприятиях составляются прогнозы, разрабатываются программы и 
маркетологи влияют на принятие стратегических решений в бизнесе. 
Большинство маркетологов принимают активное участие в управлении и по 
степени внедрения маркетинга в бизнес сегодня Украина находится на уровне 
других стран. 

Кардинальные изменения в маркетинге происходят сегодня, на наших 
глазах, когда потребитель еще не ощущает своей силы и поступает все еще 
больше интуитивно. Однако свою мощь потребитель уже начинает осознавать. 
Для того чтобы раньше сказать о том, что мне не понравился ваш продукт и 
ваше отношение к клиенту, нужно было сделать запись в книге жалоб. Эту 
книгу жалоб никто, кроме руководства самой компании, не видел. Сегодня же 
мы наблюдаем обратное: пожаловаться на то или иное предприятие, товар, 
сервис человек может во всеуслышание, посредством Интернета. 

Современный потребитель получил возможность развивать свою 
медиаактивность в независимости от традиционных средств массовой 
информации. Эти, созданные самими потребителями медиа, получили названия 
made media или web.3.0. Рассмотрим исследование направленности публикаций 
таких медиа с целью предоставления рекомендаций предприятиям как 
проводить новую коммуникационную политику с Didgital активным 
потребителем. 

Оценивание деятельность потребителя по созданию новых медиа, или 
медиа, которые создают сами потребители, так называемые made media или 
web.3.0 (или другого названия периода "семантического Web") мы понимаем, 
что программисты уже работают над новыми технологиями, в том числе 
исследовательскими, которые предоставляют возможность работать с большим 
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количеством текстов и продуцировать большое количество текстов. Наше 
исследование опиралась на семантический анализ интернет пространства в 
определенное время. Мы отслеживали мнения пользователей и их выражения в 
режиме реального времени по актуальным событий, определяли общий тон и 
оценку брендов или событий пользователями с целью найти наиболее активных 
и влиятельных пользователей, высказывания которых вызывают наибольшее 
реакцию и также определить, что наиболее эффективно работает в диджитал 
пространстве. 

Условно мы поделили потребителей на организованных и 
неорганизованных. Организованный потребитель – это потребитель, 
являющийся членом какой-либо организации, которая тем или иным способом 
отстаивает его права как потребителя. К таким организациям относятся как 
общества защиты прав потребителей, так и такие организации, которые имеют 
кодексы, защищающие права потребителей через регулирования качества 
продуктов, либо общественные организации, которые через отстаивания своего 
мировозрения влияют на потребительские настроения. К таким организациям, 
например, можно отнести гендерные организации, деятельность которых 
привела к принятию Стандартов недискриминационной рекламы по признаку 
пола. Неорганизованный потребитель – это пользователь сети, который имеет 
аккаунт в социальных сетях или /и свою веб-страничку. 

Анализ показал, что деятельность в сети современного активного 
пользователя влияет на поведение покупателей относительно брендов. Однако, 
потребители не выстраивают стратегий и не ведут войны против брендов, за 
исключением немногочисленных известных случаев. Активные пользователи 
Интернет осознанно или неосознанно формируют отношение к товару, влияя на 
изменение поведения потребителя относительно покупательского поведения. 
Осознавая или, часто, не осознавая, а используя Интернет пространство лишь 
как место для обнародовании своих чувств и мыслей, потребитель меняет 
отношение к покупке товара. Маркетологам предприятий необходимо 
перестроить свою работу с интегрированной коммуникации от монолога в 
сторону потребителя на формирование равноправного диалога с потребителем. 
Эта работа должна заключаться не только в отслеживании, изучении и 
поощрении коммуникаций потребителя, но и в формировании правил 
сотрудничества как с организованным так и с неорганизованным потребителем. 

Оценка эффективности работы маркетолога на основе выявления 
соотношения количества приложенных усилий и сделанных покупок устарела. 
Семантические исследования стали составляющей оценки эффективности 
маркетинга всего предприятия. 
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Нужно изменить систему отношений с потребителем и строить иную 
систему маркетинга. С другой стороны баррикад сегодня находится 
совершенно другой потребитель, он изменился. Книга жалоб сегодня может 
выходить миллионным тиражом, поэтому у нас на наших глазах происходит 
полное изменение маркетинга, такая себе революция. Маркетологу важно 
понимать, что с той стороны находится уже почти равноправный партнер. И 
если с организованным потребителем еще как-то можно взаимодействовать, 
можно как-то усмирить его гнев, то с неорганизованным, стихийным 
недовольством на сегодняшний день справиться просто невозможно. 

Новые потребители демонстрируют противоречивое поведение в новых 
информационных условиях: от общения с компаниями на равных, понимая 
свою влиятельность и ответственность за формирование информационного 
пространства, к использованию приемов откровенного мошенничества, 
создавая боты и становясь призоловамы. Формирование равноправного диалога 
компаний с потребителем только началось. Это требует разработки новых 
технологических, информационных и этических принципов сотрудничества. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПРЯМОГО 
МАРКЕТИНГУ 

 
Більшість стратегій прямого маркетингу використовують комбінації 

трьох або більше рекламних засобів для отримання відгуків потенційних 
замовників. Відповідно до визначень DirektMarketingAssociation«прямий 
маркетинг є інтегрованою системою маркетингу, яка використовує один або 
декілька засобів масової інформації для реклами, аби викликати вимірюваний 
відгук у сфері ділової активності фірми і ця інформація заноситься у базу 
даних».  

Враховуючи можливість комбінування (використання інтегрованої 
множини засобів масових комунікацій), в процесі розробки ефективних 
стратегій прямого маркетингу, недивно, що витрати на поштову розсилку 
складають біля 20% загальних витрат на прямий маркетинг. Проте треба 
визнати, що прямий маркетинг, на відміну від прямої поштової розсилки, має 
один важливий момент: безліч засобів масових комунікацій повинні бути 
інтегровані для того, щоб прямий маркетинг дійсно «спрацював». 

Але треба констатувати, що традиційні комунікаційні інструменти, такі 
як пряма пошта та телемаркетинг, стають більш дорогими та менш успішними. 
Інтернет пропонує привабливу альтернативу з важливими перевагами. У ХХІ 
столітті Інтернет набув масштаб масовості. Якщо аналізувати Інтернет-
аудиторію на території України, то у 2000 році вона нараховувала 200 тисяч 
користувачів, що складало 0,4 % від загальної кількості населення (за даними 
internetworldstats.com), то у 2012 році (за даними компанії «Спутнік Медіа») 
послугами Інтернету володіли біля 16 млн. українців. 

У липні 2013 року в м. Одесі відбулася 5-та конференція Яндекса, 
присвячена цифровому маркетингу. Більшість питань, що обговорювалися, 
було присвячено Інтернет-рекламі. Проте Інтернет-маркетинг складається не 
тільки з залучення споживача на привабливі web-сайти. Маркетологи, з метою 
розвитку прямого маркетингу, активно використовують електронну пошту для 
розширення своєї присутності в Інтернеті. Це дає змогу фірмам 
персоналізувати взаємовідносини і надавати своїм клієнтам інформацію, яку 
вони шукають. Крім того, фірми мають змогу адресно запропонувати 
споживачам нові та спеціально підібрані товари та послуги. Споживачі у 
загальному випадку дуже цінять надання персональної інформації. 
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Успіх «піонерів» Інтернет-бізнесу прискорює розвиток Інтернету як 
високоефективного засобу прямого маркетингу. Якщо у 1996 році торгівля 
через Інтернет тільки зароджувалась, то 2010 рік став проривом для комерції, 
яка здійснювалась через Інтернет. Прогресивні фірми свідчать, що, подібно 
іншим комунікаційним мережам, Інтернет має всі необхідні можливості для 
налагодження та укріплення зв’язків між фірмами і споживачами. Через те, що 
фірма пропонує персоніфіковані товари чи послуги, а споживачі відразу бачать 
їх безпосередню цінність, фірма може надавати кращу якість і своєчасність 
інформації. Ці повідомлення можуть бути відносно недорого скомбіновані для 
того, щоб більш точно націлитися на споживача, а також з вигодою добратися 
до малих груп та навіть нових споживачів. Усвідомивши переваги Інтернет-
маркетингу у наданні інформації, фірми повинні вирішити наступне питання: 
«Як залучити привабливу для фірми аудиторію на web-сайт?». 

По-перше, фірма може нагадати про свій web-сайт у всіх традиційних 
засобах комунікацій, починаючі з ТБ і закінчуючи акціями по стимулюванню 
збуту. Досить очевидно, що це легко зробити за низькі витрати. По-друге, 
Інтернет дозволяє створити посилання на сайт фірми з інших сайтів: чим 
популярніше сайт фірми, тим імовірніше інші сайти розмістять посилання на 
нього. І нарешті, існує можливість придбати «банер» на найпопулярніших 
сайтах, з метою спокусити користувачів клацнути мишею і вийти на сайт 
фірми. Існують проблеми не стандартизованого підрахунку перехресних сайтів 
і серверів, які розміщають такі банери, а також труднощі, пов’язані з 
обмеженими можливостями того, як ці банери можуть зпрацювати. Це 
найменша допомога акціям, спрямованим на залучення споживачів на сайт. 

Інтернет все ще на шляху до досягнення своєї стиглості у якості Інтернет-
бізнесу та Інтернет-комунікатора. Як викладено вище, основні рекламні банери 
в Інтернеті повинні змінитися у бік більш переконливих рекламних форматів. 
Інтернет володіє таким революційним потенціалом, що може зробити 
небачений раніше переворот у світовій торгівлі. У той же час він ставить певні 
проблеми. Цілком зрозуміло, що ризик виникає від нестабільності, яка 
стосується того, як будуть з’являтися нові моделі бізнесу, що матимуть у своїй 
основі Інтернет? На чьому буде зосереджено створення цінності і які технології 
з’являться для трансформації комерційної діяльності в Інтернеті? 

На нашу думку в майбутньому успіху досягнуть ті фірми, які будуть 
слідкувати споживчим стратегіям, залучаючи Інтернет як невід’ємну частину 
комплексу.
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ВИКОРИСТАННЯ СИГМОЇДНИХ КРИВИХ У МОДЕЛЮВАННІ 
РЕКЛАМНОГО ЕФЕКТУ 

 
Однією з актуальних проблем, які виникають у діяльності підприємства, є 

продаж товару. Існують інструменти прямого та опосередкованого впливу на 
продажі, результат застосування яких відбивається на ключових показниках 
ефективності бренду (KPI – Key Performance Indicators). Одним з інструментів 
для вирішення досліджуваної проблеми є реклама, однією з головних цілей 
застосування якої є донесення до споживача інформації про певний товар чи 
послугу з метою збільшення рівня обізнаності споживачів про даний бренд [1]. 
У дослідженнях рекламного ефекту виділяють сім найбільш важливих 
шаблонних реакцій на рекламу, серед яких існує так званий ефект форми. Він 
визначає зміни ключових показників діяльності фірми (насамперед, обсяг 
продаж) у відповідь на збільшення інтенсивності реклами в той самий часовий 
період [2]. 

Виділяють три основні форми: лінійну, увігнуту (у міру збільшення 
інтенсивності темпи зростання виручки знижуються) та S-подібну, яка показує, 
що при деяких дуже низьких значеннях рейтингових пунктів (маркетинговий 
показник, який відображає масштаб рекламного впливу - процентне 
відношення цільової аудиторії, що бачила яку-небудь рекламу в даний момент 
часу по відношенню до всієї цільової аудиторії, яка мала можливість її 
побачити) реклама може бути зовсім неефективною через те, що вона губиться 
в шумі конкурентної активності. На деякому високому рівні рейтингових 
пунктів, вона може не підвищувати обсяг продаж через насичення ринку або 
через те, що споживачам швидко набридає повторювана реклама. 

Нелінійний ефект форми у вигляді S-подібної кривої – це найбільш 
правдоподібний варіант розвитку ключових показників ефективності реклами. 
Звичайно, прогнозований ріст показника може бути представлений у вигляді 
лінійної кривої чи експоненти, однак у цьому випадку зростання не має меж, 
що не є коректним. Межа зростання існує, причому вона не є суб'єктивною, а 
об'єктивна, так як товар продаються на ринку. Тобто, показник ефективності 
реклами після деякого росту досягає певного рівня насичення, після якого ріст 
показника коливається в межах певного рівня насичення. Дослідивши основні 
шаблонні реакції ринку на рекламу та визначивши певну S-подібність ефекту 
форми реклами, ми прийшли до висновку, що застосування сигмоїдних функцій 
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може бути застосовано як альтернативний варіант дослідження даного ефекту. 
Сигмоїда представляє собою неперервно диференційовану нелінійну S-подібну 
функцію, яка часто застосовується для "згладжування" значень деякої величини 
[3]. 

Серед розподілів, функції яких набувають сигмоїдного вигляду, були 
розглянуті такі, як логарифмічно-нормальний розподіл та гамма-розподіл. 
Логарифмічно-нормальний розподіл має наступний вигляд [4]: 
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де μσ ,  - параметри розподілу, при чому σ >0, +∞≤≤∞− μ , Erf – функція 
помилок (табульована). 

Гамма-розподіл представлений наступним чином [4]: 
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)/,()(

k
xkxf

Γ
=
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де θ,k  - параметри ( )0,0 >> θk , −Γ )(k гамма-функція Ейлера. 
Для аналізу ключового показника ефективності реклами, за який було 

обрано рівень знання розглядуваного бренду, пропонується обрати аналітичну 
функцію, яка має вигляд інтегрального розподілу Вейбулла-Гнеденко.  

Функція розподілу Вейбулла-Гнеденко в нашому випадку набуває 
наступного виду [4]: 

 )1(
max

no eyyy −−+= , 

де y  – це залежна змінна; 0y – початкове значення залежної змінної; ny – 
рівень насичення; x – незалежна змінна. 

Дана функція є двопараметричною, де основні параметри mта a  даного 
розподілу називаються відповідно параметрами форми і масштабу. Саме 
наявність двох параметрів обумовлює гнучкість даного розподілу при 
апроксимації експериментальних даних. 

В свою чергу, при набутті параметром форми m  даного розподілу 
значення більше 1, функція розподілу Вейбулла-Гнеденка набуває сигмоїдний 
вигляд, що відповідає найбільш правдоподібній базовій реакції на рекламу. 

Розподіл Вейбулла-Гнеденка при визначених параметрах форми добре 
узгоджується як і з логарифмічно-нормальним, так і з гамма-розподілом, та на 
відміну від останніх, представляється в аналітичному вигляді (а не в 
табульованому). 

Здійснивши необхідні розрахунки та апроксимувавши експериментальні 
точки відношення ключового показника ефективності до відповідного 
кумулятивного рейтинга за допомогою даного розподілу ми отримаємо 
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відповідні на поставлені питання щодо відповідності необхідної кількості 
накоплених рейтингових пунктів для досягнення певної цілі за ключовими 
показниками ефективності бренду та зможемо визначити прогнозований 
можливий досягнутий рівень знання при запланованій кількості рейтингів. 

Процес моделювання оцінювання рекламного ефекту вимагає 
застосування нових підходів за допомогою інструментарію штучного інтелекту: 
нечітких множин та нечіткої логіки, генетичних алгоритмів, штучних 
нейронних мереж, елементів теорії рефлексивного управління у відомих 
моделях оцінювання рекламного ефекту або створення нових моделей. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА ОБЛАСТІ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГУ 
 

У світі наростають процеси, які вимагають нових підходів і 
трансформації поглядів на управління маркетингом. Розвиток інформаційного 
суспільства, смарт-економіки, процесів глобалізації викликають необхідність 
використання цифрового маркетингу, при цьому сама парадигма цифрового 
маркетингу постійно розвивається, створюючи умови для успішного розвитку 
та конкурентного позиціонування  бізнесу. Цифровий маркетинг (англ. digital 
marketing) - це маркетинг, що забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнес-
партнерами з використанням цифрових інформаційно-комунікаційних 
технологій та електронних пристроїв. У більш широкому сенсі під цифровим 
маркетингом ми розуміємо реалізацію маркетингової діяльності з 
використанням цифрових інформаційно-комунікаційних технологій. 
Складовою частиною цифрового маркетингу є Інтернет-маркетинг, який 
розвивається разом з ним. 

Сучасні економічні умови в світі, глобалізація і прискорення процесів 
розвитку ринків, технологій, соціально-політичних чинників, розвиток 
інформаційного суспільства, збільшення динаміки й обсягів ділової інформації 
вимагають постійного вдосконалення форм і методів управління цифровим 
маркетингом. Маркетинг координує зусилля компанії для досягнення 
загальнокорпоративних стратегічних та оперативних цілей з орієнтацією на 
вимоги ринку, забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнес-партнерами. У 
зв'язку з розвитком сучасних методів комунікації з використанням цифрових 
технологій та електронних пристроїв цифровий маркетинг постійно 
розвивається і розширює сфери свого використання. Активно розвиваються 
соціальні медіа - засновані на Інтернет-технологіях канали та майданчики для 
спілкування та обміну контентом між користувачами. Головні особливості та 
відмінності соціальних медіа включають в себе: необмежені інтерактивні 
комунікації, безпосередню участь користувачів в генерації та ретрансляції 
медійного контенту, високий ступінь залученості в процес, максимальна 
швидкість зворотного зв'язку, персоналізація користувача. Facebook - 
найбільша соціальна мережа в світі в даний час (заснована в 2004 році), на 4 
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жовтня 2013 її аудиторія склала більше 1 мільярд користувачів. Провідні 
соціальні медіа в Україні: ВКонтакті - 46, 4 млн. чол. щомісяця; Однокласники - 
37,7; YouTube - 36,5; Facebook - 25,4; LiveJournal - 19,2. 

Цифровий маркетинг тісно пов'язаний з Інтернет-маркетингом, але він 
дозволяє взаємодіяти з цільовими аудиторіями та в офлайн середовищі, 
перетягуючи її у віртуальний світ. Основні області цифрового маркетингу 
включають в себе наступні види: реклама в Інтернеті; просування в пошукових 
системах (SEO); зв'язки з громадськістю: новини, прес-релізи, публікації, 
огляди, рейтинги, аналітика в мережі, Web -конференції, веб- канали; події, 
конкурси в Інтернеті, спонсорство; стимулювання збуту; директ маркетинг, 
email-маркетинг, вірусний маркетинг. 

Маркетинг в соціальних медіа (social media marketing - SMM) - процес 
залучення трафіку або уваги до бренду через соціальні платформи. Це комплекс 
заходів щодо використання соціальних медіа як каналів для просування 
компаній. Основна увага в SMM робиться на створенні контенту, який люди 
будуть поширювати через соціальні платформи самостійно, без участі 
організатора. Маркетинг в соціальних медіа включає в себе безліч підходів і 
методів роботи. Найпопулярніші з них - це побудова спільнот бренду, 
оптимізація для соціальних медіа (SMO), робота з блогосферою, репутаційний 
менеджмент (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основні підходи SMM-просування 

 
Поряд з зовнішньої областю розвитку цифрового маркетингу, що включає 

в себе Інтернет-маркетинг і просування з використанням цифрових технологій, 
у тому числі маркетинг в соціальних медіа, паралельно розвивається внутрішня 
область. Вона включає внутрішні маркетингові бізнес-процеси компанії, 
здійснювані з використанням цифрових технологій. Найважливішу роль грають 
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інтегровані маркетингові інформаційні системи (МІС). Цифровий маркетинг і 
маркетингові інформаційні системи набули широкого поширення в країнах з 
розвиненою економікою. В Україні їх застосування стримують такі чинники: 
загальний стан і динаміка розвитку економіки; нерозвиненість ринку; 
інформаційна непрозорість ринку; фінансові та організаційні обмеження 
всередині компаній; нестача кваліфікованих кадрів, що володіють знаннями в 
сфері маркетингу та інформаційних технологій. Найбільш активно цифровий 
маркетинг та маркетингові інформаційні системи в Україні розвивають і 
використовують відділення зарубіжних фірм, компанії в сферах інформаційних 
технологій, телекомунікацій, фінансів, торгово-виробничі компанії, компанії 
паливно-енергетичної галузі. З розвитком української економіки застосування 
цифрового маркетингу і маркетингових інформаційних систем буде 
розширюватися. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 

 
Тенденції ефективного функціонування промислових підприємств 

України взагалі, і підприємств машинобудування зокрема обумовлюють їх 
стратегічну орієнтацію на інноваційну сферу діяльності, оскільки в іншому 
випадку, враховуючи сучасний стан відгуляної економіки і рівень її відкритості 
на світових ринках, конкурентоспроможність їх продукції навіть на 
внутрішньому ринку буде дуже низькою. А неминучим наслідком останнього 
стане банкрутство цих підприємств та втрати десятків тисяч робочих місць. 

Саме тому на підприємствах машинобудування все зростаючу роль 
повинен набувати інноваційний менеджмент, що визначає не тільки стратегічну 
спрямованість, а й оперативно-тактичну діяльність менеджерів всіх рівнів 
ієрархічної організаційної структури управління. Таким чином проблеми 
управління інноваційною діяльністю підприємств постійно наростають, і цей 
процес обумовлений насамперед об’єктивними факторами, оскільки самі 
інновації стають все більш інформаційно насиченими і зачіпають інтереси все 
більшого числа ланок внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств. 

Найбільш новий розвиток теоретичних основ інноваційної діяльності 
знайшов відображення в роботах австрійського економіста І.Шумпетера. Свою 
концепцію І.Шумпетер виклав у відомій роботі «Теорія економічного 
розвитку» [1]]. Ця концепція визначається науковцями як динамічна теорія 
розвитку, оскільки саме динаміка і коливання є причиною поступального 
розвитку, а джерелом кон'юнктурних коливань за І.Шумпетером, є все той же 
«динамічний підприємець». 

Досліджуючи причини коливань І.Шумпетер вперше в економічній науці 
вирішив і дав характеристику так званих «нових комбінацій» факторів 
виробництва [1, с.159]: виробництво нового, ще невідомого споживачам блага 
або створення нової якості того чи іншого блага; впровадження нового для 
даної галузі промисловості практично ще невідомого методу (способу) 
виробництва, в основі якого покладене нове ??? відкриття і який може полягати 
також у новому способі комерційного використання відповідної продукції; 
освоєння нового ринку збуту, тобто ринку, на якому до цих пір дана галузь 
промисловості ще не була представлена, незалежно від того чи існував цей 
ринок раніше; отримання нових джерел сировини або напівфабрикатів, 
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незалежно від того чи існували ці джерела раніше або вважалися 
недоступними, або їх ще тільки належало створити; проведення відповідної 
реорганізації виробництва, яка спрямована на забезпечення монопольного 
становища або спрямована на підрив монопольного становища іншого 
підприємства. 

Критерієм, який покладений в основу даної класифікації, була новизна, 
що дозволяє реально оцінити рівень значимості конкретного нововведення або 
будь-якої їх сукупності, чим самим, визначити амплітуду та тривалість 
кон’юнктурних коливань. 

Таким чином І.Шумпетер здійснив спробу дати аналіз причин і 
можливостей виникнення не тільки технологічних, а й організаційних і 
інновацій, а також їх взаємозв’язок та взаємовплив. Аналізуючи природу та 
закономірності виникнення інновацій, І.Шумпетер виділив і обґрунтував 
відмінність між продуктовими і технологічними нововведеннями, паралельно з 
цим показав їх вплив на виникнення інновацій не виробничого характеру. 
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ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗРОСТАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОДУКЦІЇ 
 
В умовах застосування маркетингу система збуту продукції припускає 

використання такої стратегії, яка передбачає вибір економічно ефективних 
каналів просування продукції, а також безпосередній її розподіл. Останнім 
часом ланцюжки просування сільськогосподарської продукції і продовольства 
від виробника до споживача зазнали деякої зміни. Вибір каналу збуту – це 
перше рішення, що приймається службою аграрного маркетингу. Вибір 
робиться між прямими і каналами, що включають проміжні ланки, такі як 
роздрібна і оптова торгівля. 

Прямий канал реалізації представляє переміщення продукції від 
виробника до споживача без використання незалежних посередників, що 
характерний для реалізації сільськогосподарської продукції через власні торгові 
точки, дитячим, лікувальним установам, у порядку оплати праці – робітникам і 
службовцям власного підприємства, а також як пропозиція виробниками 
населенню через «самозбирання» (овочів, картоплі) та через власні магазини [1, 
c. 369]. Таким способом реалізується 15% продукції СТОВ «Світанок», з якої 
підприємство майже не отримує прибутку. Перевагами прямого каналу є те, що 
виробник дістає можливість досконаліше вивчити ринок збуту своєї продукції, 
запити безпосередніх споживачів, а також приймати негайні заходи з 
поліпшення якості продукції, швидко реалізувати  невеликі партії продукції.  

Непрямі канали реалізації пов’язані з переміщенням продукції від 
виробника до незалежного учасника (або учасників) руху товару і лише після 
цього до споживача. Оптові посередники купують сільськогосподарську 
продукцію і збувають її без змін, або з деякими змінами (фасуванням овочів, 
картоплі, охолодженням молока) продавцям, перш за все роздрібної торгівлі, 
переробним підприємствам, підприємствам громадського харчування і іншим 
організаціям. Використовуючи непрямі канали реалізації, СТОВ «Світанок» 
збуває 85% продукції та отримує значні прибутки від збуту.  

Основна маса сільськогосподарської продукції, перш ніж потрапити до 
кінцевого споживача, проходить через ланку оптової торгівлі. Тому організація 
оптових ринків або використання можливостей тих, що існують, має велике 
значення у процесі реалізації продукції [2, c. 297]. Становлення оптового ринку 
сільськогосподарської продукції вимагає достатньої кількості продукції, 
придатної для реалізації (тобто достатньої кількості продавців), а також 
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достатньої кількості покупців, що можливо при розвитку виробництва 
сільськогосподарської продукції не тільки у крупних інтегрованих 
формуваннях, таких як агрофірми, агропромислові асоціації, але і селянських 
господарствах, та за умови наявності достатньої кількості торгівельно-
закупівельних кооперативів, фірм, об’єднань і підприємств по зберіганню, 
переробці, реалізації продукції. 

Виробники, які вдаються до послуг посередників, отримують певні 
вигоди. Звернення до посередників пояснюється їх неперевершеною 
ефективністю в доведенні товару до цільових ринків. Завдяки своїм контактам, 
досвіду, спеціалізації і розмаху діяльності посередники зазвичай приносять 
виробникам більший прибуток ніж той, що вони здатні отримати самостійно [3, 
c. 226]. 

Роль каналу розподілу залежить від переміщення товарів – від виробників 
до споживачів. Завдяки ним усуваються розриви у часі, місці й праві власності, 
що відокремлюють товари від тих, хто може ними скористатися.  

Ефективність збуту безпосередньо залежить від якості продукції. Тому 
потрібні різні заходи щодо її поліпшення. Якість продукції залежить від 
багатьох чинників, насамперед від використовуваних виробничих ресурсів – 
земельних, матеріальних та трудових. У сільському господарстві земля – 
головний засіб виробництва. Тому якість рослинницької продукції напряму 
залежить від добрив, які вносять при обробітку ґрунту. 

Не менше значення мають якісні характеристики основних та оборотних 
засобів. Використання насіння високих посівних кондицій безпосередньо 
впливає на якість врожаю. Надійна, високопродуктивна техніка дозволяє 
своєчасно та в оптимальні терміни провести всі агротехнічні заходи, а отже, 
підвищити якість продукції. 

Багато залежить і від якісного складу трудових ресурсів. Кваліфікація 
працівників значною мірою визначає, наскільки повно буде дотримано вимоги 
технологій. Механізатор першого класу, зазвичай, виконує 
сільськогосподарські роботи набагато краще, ніж тракторист третього класу. Це 
в кінцевому підсумку відображується на якості виробленої продукції. Втім, у 
сучасних економічних умовах якість виконаних робіт більшою мірою залежить 
від матеріального стимулювання. 

Якість сільськогосподарської продукції значною мірою визначається 
сортовими особливостям рослин, породами худоби і кросами птиці.  

Не слід забувати та не враховувати і важливість системного внесення 
добрив. Для кожного виду рослин існують оптимальні дози внесення 
мінеральних добрив, щоб забезпечити отримання максимального врожаю 
високої якості. Внесення їх у вищих дозах не підвищує врожайність, а знижує 
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якість продукції, причому у плодах і овочах знижується зміст розчинних сухих 
речовин, а у картоплі – крохмалю, підвищується рівень зараження їх 
хворобами. 

Управління якістю продукції має бути системним, тобто входити в певну 
організаційну структуру, пов’язану з маркетингом. Поліпшення якості вимагає 
певних витрат, але де вони, зазвичай, окупляються [4, c. 121]. 
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МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 
Проводячи аналіз маркетингових стратегій росту вертикально-

інтегрованих підприємств необхідно відзначити різноманітність підходів до їх 
вибору та застосування. Головною метою функціонування будь-якого 
підприємства, у т.ч. і вертикально-інтегрованого, є отримання максимального 
обсягу прибутку на вкладений капітал, але вибір і застосування маркетингових 
стратегій для її досягнення може суттєво різнитися. 

В практиці маркетингу, стратегічного управління використовується різні 
стратегії маркетингового росту. Так, Н.В. Бутенко приводить класифікацію 
маркетингових стратегій росту: інтенсивний ріст (глибоке проникнення на 
ринок, розвиток ринку, розвиток товару); інтегративний ріст (пряма інтеграція, 
зворотна інтеграція, вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція); 
диверсифікація (вертикальна (концентрична) диверсифікація, горизонтальна 
диверсифікація, конгломеративна диверсифікація) [1]. 

Як показує досвід функціонування корпорацій в США, домінуюче 
положення належить саме вертикально-інтегрованим. Так, у 1970 р. великі 
вертикально-інтегровані корпорації володіли 48,8% сукупного капіталу, 51,9% 
– прибутку; в 2005 р. їх частка піднялася, відповідно, до 83,2 та 86,0%. 
Порівнянна також їх частка в експорті, накопичення, НДР та НДДКР, 
інноваціях. Коротше кажучи, в розвинених країнах повністю домінує економіка 
корпорацій, а не малих підприємств [2]. 

В даному напрямку розвивається також й вітчизняний аграрно-
продовольчий сектор. Якщо у 1990-х роках розміри підприємств, в основному, 
були середніми, то після 2000-х років почалося становлення й розвиток великих 
вертикально-інтегрованих диверсифікованих компаній. Проведені дослідження 
свідчать, що тільки одна компанія (Kernel Holding S.A.) за 2005-2013 рр. вклала 
у розбудову своєї інфраструктури майже 770 млн дол. (з урахування 50% 
вкладених в ТОВ «Зерновий термінальний комплекс «Тамань») [4]. 
Експортуючи щорічно близько 5 млн тонн сільськогосподарської продукції, 
Кернел є найбільшим постачальником соняшникової олії і шроту на 
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міжнародний ринок і одним з найбільших експортерів зернових з 
чорноморського регіону. Компанія використовує як інтенсивну стратегію 
росту, так і інтегрованого та диверсифікованого росту, що дає можливість 
утримувати першу позицію в Україні за загальними потужностями з переробки 
насіння соняшнику – 36,0%, дистрибуцією соняшникової олії – 35,0%, експорту 
олії – 29,1%. Кернел також володіє найбільшими силонами для зберігання 
зернових і технічних культур серед приватних компаній – 2,8 млн. т [3]. 
Компанія диверсифікувала також продуктовий портфель бізнесу придбавши 
компанію «Укррос» увійшовши до нового для себе напрямку діяльності – 
цукрово-бурякового. Розвивається група компаній досить інтенсивно про що 
свідчить зростання земельних угідь, орендованих для операційної діяльності 
(422 тис. га), засіяних технічними і зерновими культурами. 

Інша найбільша агарно-промислова компанія – UkrLandFarming – 
використовує стратегію зростання шляхом поглинання компаній сектору. На 
даний момент під контролем UkrLandFarming знаходяться: агрохолдинги 
Valinor, Дакор, Райз, інші компанії, з загальним земельним банком біля 670 тис. 
га. Компанія поряд з вертикальною інтеграцією використовує й горизонтальну, 
що свідчить як про розширення мережі сировинних зон, так і про більш 
високий рівень забезпеченості наявних переробних потужностей. В 
організаційній структурі присутні підприємства з вирощування великої рогатої 
худоби, заводи з виробництва шкіри, м’ясних виробів. Утримується також 
велика кількість поголів’я курей-несучок, що дає можливість утримувати 
агрохолдингу «Авангард» (структурному підрозділу UkrLandFarming) перше 
місце в Україні серед промислових виробників яєць курячих (понад 40,0% 
ринку) й з виробництва сухих яєчних продуктів понад 70,0% ринку. 

Необхідно зазначити, що компанії даного сектору не припиняють шляхи 
зростання через поглинання, що є найбільш простим напрямком розширення 
власного агробізнесу. Однак, проблеми, що з’являються у результаті таких дій 
теж зростають. Однією з таких проблем є зростання адміністративних витрат, 
які перевищують стандартні у 2-3 рази. Проходить перерозподіл фінансових, 
матеріально-технічних ресурсів, за напрямками виробництв, що знижує 
ефективність основних, на яких раніше фокусували увагу власники бізнесу. 

Тому вибираючи вид маркетингових стратегій росту компанії на основі 
вертикальної інтеграції необхідно звернути увагу на: фінансові можливості, 
внутрішній потенціал, граничні масштаби виробництва та розміру бізнесу, 
сегмент ринку, споживацькі вподобання до даного товару, кількості пропозицій 
на даний товар. 
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ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ – НОВЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ В СФЕРЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

 
Современные тенденции маркетинговых коммуникаций направлены на 

снижение массовых безадресных обращений и рост индивидуализированных 
(персонифицированных) обращений к целевой аудитории. Доминирующими 
становятся инструменты цифрового маркетинга (англ. Digital Marketing — 
цифровой маркетинг). В 2014 году в мире на цифровой маркетинг планируется 
инвестировать 135 млрд. дол. (eMarketer). Уже через год, в 2015 году он займет 
25% от объема маркетинговых бюджетов (WebDAM Solutions). Поэтому, 
безусловно, в современных условиях маркетологи должны обладать 
компетенциями в области цифрового маркетинга [1]. 

Цифровой маркетинг — это разновидность маркетинговых 
коммуникаций, при которых задействуют цифровые каналы. Суть цифрового 
маркетинга заключается в передаче целевой аудитории по цифровым каналам 
информационных сообщений через онлайн-и офлайн среду (мобильные 
телефоны, рекламные дисплеи). 

Если Интернет-маркетинг функционирует только в онлайн среде, то 
цифровой маркетинг через офлайн среду диффузирует в онлайн среду, 
например печатную рекламу («QR-коды»). 

Каналами цифрового маркетинга являются: 
1) Интернет и устройства, предоставляющие доступ к нему (компьютеры, 

планшеты, смартфоны). 
2) Экстранет (локальные компьютерные сети предприятий) и устройства, 

предоставляющие доступ к нему. В настоящее время происходит интеграция 
локальных сетей с Интернет. 

3) Мобильные телефоны. Информационные сообщения в форме SMS и 
ММS сообщений, установка брендированых приложений, организация WOW 
звонков. 

4) Цифровое телевидение. Интегрируется с Интернет приложениями. С 
помощью телевизора можно зайти на страницу в Facebook, посмотреть ролик на 
vimeo, узнать новости. 

5) Digital media — интерактивные экраны, POS терминалы в магазине, на 
улице, транспорте заменяют стандартную наружную рекламу. 
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Отличительными характеристками цифрового маркетинга (online) от 
традиционных инструментов рекламы (offline) являются: адресность, 
возможность оценки эффективности, четкое определение потребности, 
короткое время реакции [2]. 

Основными инстументами цифрового маркетинга можно считать. 
1) SEO (англ. search engines optimization) — оптимизация сайта в 

поисковых системах. Поисковое продвижение сайта — продвижение сайта на 
первую страницу естественной выдачи поисковых систем по определенным 
ключевым запросам. 

2) Контекстная реклама — Google Adwords, Yandex Direct. Контекстная 
реклама — контекстно-зависимые баннеры или текстовые объявления 
рекламного характера, показываемые сразу под строкой поиска либо справа от 
выдачи поисковой системы по определённым запросам. 

3) SMM (англ. social media marketing) — социальный медиа-маркетинг. 
Медийная реклама — рекламные сообщения в форме статичных или 
анимированных картинок (баннеров), размещаемых на страницах сайтов с 
целью продвижения товаров. 

4) SMO (англ. social media optimization) — оптимизация для социальных 
сетей. Реклама в социальных сетях: блоги, форумы, интернет-дневники. 

5) Технология Big Data — массивы данных больших объемов. Опросы, 
анкетирования и фокус-группы — это долгосрочные исследования, которые, 
как правило, проводятся на небольшой выборке и не всегда отражают реальную 
картину. С помощью анализа мнений в социальных медиа результаты можно 
получить за несколько часов, при этом изучив десятки тысяч мнений [3]. 

6) RTB (англ. real time bidding) — торги в реальном времени. 
7) Ретаргетинг (англ. retargeting) — перенацеливание. 
8) SEM (англ. search engine marketing) — маркетинг в поисковых 

системах. 
9) Мобильный маркетинг. 
10) Вирусный маркетинг — это комплекс мер в рекламной стратегии, 

когда тот человек, на которого ориентирована реклама, является одновременно 
и передатчиком рекламы. 

11) Рассылки — текстовые сообщения (письма) рекламного характера. 
Предприятия, успешно применяющие все доступные цифровые каналы и 

инструмены коммуникаций, в среднем, на 26% прибыльнее менее 
прогрессивных коллег (Консалтинговая компания «Capgemini Consulting» и 
Центр цифрового бизнеса при Массачусетском технологическом университете 
(MIT Center for Digital Business). 
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Цифровые технологии активно используются практически во всех сферах 
жизни общества. В настоящее время это особенно ярко проявляется в сферах 
здравоохранения и туризма [4]. 

В сфере здравоохранения использование цифровых технологий 
охватывает множество направлений: клинические исследования, коммуникации 
посредством социальных медиа, продвижение мобильных медицинских 
приложений. 

Журнал «Forbes» опубликовал список перспективных гаджетов, 
позволяющих трансформировать смартфон в мобильное диагностическое 
устройство: 

— специальная насадка для смартфона, позволяющая делать 
электрокардиограмму (ЭКГ) (аппарат не заменяет стандартной ЭКГ с 12 
отведениями, но показывает одноканальную ЭКГ высокого качества); 

— мобильный ультразвуковой аппарат, представляющий ультразвуковой 
сканер, который с помощью USB-кабеля подключается к смартфону и передает 
картину ультразвукового исследования по внутрибольничной сети, Wi-Fi или 
напрямую на рабочий компьютер; 

— накладка на телефон, позволяющая провести осмотр уха: камера 
смартфона превращается, таким образом, в небольшой микроскоп с картинкой 
высокого разрешения; с помощью приложения можно исследовать области 
наружного и среднего уха самостоятельно и передавать данные врачу удаленно; 

— мобильный глюкометр, позволяющий диабетикам контролировать 
уровень глюкозы в крови: устройство присоединяется к смартфону или 
планшету, в него вставляется тестовая полоска с каплей крови; таким образом, 
пациенты могут вести мониторинг потребляемых углеводов, вводимого 
инсулина и уровня глюкозы; 

— устройство для определения остроты зрения; 
— мобильный тонометр; 
— Wi-Fi весы со связью со смартфоном или планшетом; 
— мобильное приложение, с помощью которого можно вести мониторинг 

артериального давления, сохранять и отправлять данные, отображать их в виде 
графиков. 

В сфере туризма наблюдаются тенденции применения цифровых 
технологий: 

— стремительный рост мобильного букинга. Интернет-издание Travel 
Daily News прогнозирует, что уже через 3 года, к началу 2017 года, 50% онлайн-
бронирования в отельном бизнесе будет осуществляться с мобильных 
устройств. При этом, по опыту Will Digital, мобильные пользователи дают 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 118 

 

самую высокую конверсию в бронирование и могут в отдельных случаях 
закрывать до 10% продаж через сайт отеля; 

— наращивание геотаргетирования. Еще одна тенденция, направленная на 
индивидуализацию работы с Интернет-аудиторией. Перестройка контента сайта 
отеля и рекламных сообщений в зависимости от региональной принадлежности 
пользователя увеличивает конверсию. Роль качества контента станет 
определяющей для конкуренции отелей в Интернете. Необходим: а) новый 
уровень в коммуникациях — интерактивные столы позволяют 
взаимодействовать и решать задачи совместно, а системы видеоконференцсвязи 
оперативно общаться с людьми из разных стран и регионов; б) новый уровень 
визуализации — визионариумы, 3D-технологии способствуют яркому и 
близкому к реальному восприятию объектов материального мира и дают 
возможность получить полное представления об окружающем мире, а также 
воссоздать исторические события; в) новый уровень материализации — 3D-
принтеры учат материализации сложных вещей. 

— рост востребованности Интернет-ремаркетинга для отелей. Его задача, 
во-первых, «догнать» уже ушедших клиентов, а во-вторых, сделать web-
рекламу максимально таргетированной и эффективной. По данным портала Eye 
for Travel, 96% пользователей, посещающих сайты букинга и отелей, покидают 
их без бронирования. Ремаркетинг «метит» специальными метками разные 
группы таких посетителей, чтобы потом можно было проводить для каждой из 
них индивидуальную рекламную кампанию. Например, тем, кто ушел с сайта, 
даже не заглянув в систему бронирования – один баннер, а тем, кто «сорвался» 
с последнего этапа заполнения заявки – совсем другой. 

Цифровой маркетинг — новый этап эволюции в сфере продвижения 
продукции. Следует признать, что IT-технологии стали неотъемлемой частью 
современного мира. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ИНТЕГРИРОВАННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

 
В настоящее время многие успешные компании все больше внимания 

уделяют использованию информационных технологий с целью оптимизации 
бизнес-процессов внутри цепей поставок. Для получения синхронизированно 
действующей цепи поставок возникает необходимость быстрой обработки 
потока информации и принятия на этой основе управленческих решений. 
Поэтому наряду с использованием информационных систем для поддержки 
таких ключевых функций бизнеса, как финансы, производство и распределение, 
сегодня все большее внимание стало уделяться вопросам автоматизации 
прогнозирования объемов производства, продаж и общей ситуации на рынке, 
информационной интеграции предприятий, выбору поставщиков и 
логистических посредников в контексте концепции управления цепями 
поставок - SCM (Supply Chain Management). 

В условиях глобализации очень часто встречается ситуация, в которой 
участники единой цепи поставок имеют разную информацию об одних и тех же 
продуктах фирмы, неэффективно используется информация о поставщиках и 
клиентах. Для того чтобы нивелировать негативные последствия подобной 
несогласованности, необходимо использовать единые системы анализа 
информации и принятия решений как инструмент для решения этих задач. 
Можно следующим образом определить основные требования к практической 
реализации интегрированной информационной системы поддержки 
функционирования цепей поставок: комплексный подход к составу подсистем и 
задач автоматизации управления фокусной компанией и всех членов цепи 
поставок; работу всех программных модулей системы в едином 
информационном пространстве с предоставлением возможности локальной 
работы отдельных подсистем, групп пользователей и рабочих мест; 
использование единой системы документооборота, обеспечение принципа 
однократности ввода данных, возможность использования выходных 
документов системы в качестве первичных; возможность одновременного 
обслуживания системой распределенных подразделений фокусной компании и 
контрагентов цепи поставок с получением консолидированных отчетов; 
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возможность работы всех пользователей цепи поставок с едиными или 
автономными аналитическими справочниками; открытость структур хранения 
информации; возможности работы в условиях распределенной обработки 
данных; использование во всех подсистемах общих программных библиотек с 
поддержанием единой технологии обработки данных и стандартизованных 
интерфейсов. 

Существуют различные концепции и механизмы координации 
информационных технологий. Наиболее распространенными стратегиями 
интегрированного управления являются: CPRF (Collaborative Planning, 
Replenishment and Forecasting), VMI (Vendor-Managed Inventory), SCMo (Supply 
Chain Monitoring), DCC (Demand and Capacity Collaboration), CSRP (Customer 
Synchronized Resource Planning), EVCM (Extended Value Chain Management), 
ECR (Efficient Consumer Response), QR (Quick Response), GFSS – (Global 
Forecasting and Supply System). Интегрированные логистические системы 
связывают различные функции предприятия, а также предприятия и его 
потребителей. Нередко все эти системы определяются общим названием систем 
планирования ресурсов предприятия [1]. 

Определенный интерес представляет такая стратегия интегрированного 
управления, как VMI (Vendor-Managed Inventory). В этом случае поставщик 
управляет движением товаров в производстве или системе дистрибуции 
клиента. Движение основано на обмене сведениями в режиме реального 
времени об объеме продаж или наличии сырья у клиента. Обладая данной 
информацией, поставщик учитывает текущие и транзитные запасы на каждом 
из уровней цепочки поставок, а также определяет в какой период времени и 
какое количество товаров перевозить. Поставщик управляет материальными 
запасами покупателя от его имени, заказа от клиента не поступает. В 
программу включены несколько ассортиментных позиций с большими 
объемами сбыта. 

Подобные решения нашли применение в европейской нефтехимической 
промышленности и в секторе товаров повседневного спроса, например, 
стратегическое сотрудничество Wal-Mart и Procter&Gamble. Целью концепции 
QR является снижение уровня запасов, увеличение скорости товарного потока 
за счет сокращения времени исполнения заказа, высокий частоты поставок 
небольшими партиями, непрерывного перекрестного складирования (cross 
docking). Концепция нашла применение как при внутренних поставках (между 
распределительным центром и торговой точкой), так и при внешних (между 
поставщиком и потребителем). В результате успешного сотрудничества Wal-
Mart и Procter&Gamble и внедрения концепции QR быстрого реагирования в 
швейной промышленности возникла система интегрированного управления 
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ECR (Efficient Consumer Response) - эффективный отклик на запросы 
потребителей. Данная программа привилась в 1992 году в США для повышения 
эффективности управления целью поставок бакалейными товарами. В основу 
этой концепции были положены принципы логистики JIT и QR. С точки зрения 
закупок программа нацелена на интеграцию поставщика и покупателя, за счет 
внедрения программ постоянного пополнения запасов, например VMI и др. 

Важно отметить, что концепция ECR характерна для американских 
компаний, европейские компании прибегают к методу CPFR (Collaborative 
Planning, Replenishment and Forecasting) - совместное планирование, 
прогнозирование и пополнение. Целями данного метода являются устранение 
неэффективности в работе цепочки поставок, улучшение показателей наличия 
товара в магазине, снижение уровня товарных запасов склада. 

Внедрение данной концепции стало возможным благодаря высокому 
уровню развития информационных технологий, таким как EDI (Electronic Data 
Interchange) - электронный обмен данными, EPOS (Electronic Points of Sale) - 
точки электронной торговли, SBO (Sales Based Ordering) - исполнение заказов 
на основе продаж, GFSS (Global Forecasting and Supply System) - глобальная 
система прогнозирования и поставок. GFSS была создана шведской компанией 
SKF, специализирующейся на производстве подшипников, как единая 
европейская информационная сеть. GFSS - это система управления спросом, 
определяющая уровень спроса в момент подачи заказа покупателями через 
местные торговые отделения. Информационная система определяет 
нахождение требуемых товаров, при отсутствии необходимого товара заказ 
вносится в производственный график одного из заводов и покупателю 
сообщается точная дата поставки с учетом разработки графика 
транспортировки. 

 
Литература: 

1. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер. 
– СПб.: Питер, 2005. – 316 с. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В современных условиях уже недостаточно совершенствовать 
логистические технологии, необходимо их постоянно обновлять, то есть 
основывать свою деятельность на нововведениях. Однако многие организации 
занимаются инновациями либо полагаясь на опыт конкурентов, либо на 
собственную интуицию. Такая ситуация часто приводит к тому, что 
ожидаемого эффекта от инновационной деятельности нет, либо он ничтожно 
мал. В связи с этим хотелось бы остановиться на сути происходящих 
изменений в целях определения направлений инновационной деятельности в 
области логистики и маркетинга. 

В настоящее время современные информационные технологии позволили 
по-новому выстраивать деловые отношения между рыночными участниками. 
Причем среда, в которой эти отношения выстраиваются, имеет сетевой 
характер, так как все процессы реализуются в Интернет-среде. В силу этого, 
все, что происходит в маркетингово-логистической деятельности, в 
значительной степени создается, формируется и изменяется посредством 
коммуникаций, дистанционной передачи данных и сетей связей. Среди ученых 
и практиков однозначно терминологически не определено, как называть новую 
экономику. За рубежом используется термин «digital economy», у нас - «сетевая 
экономика», «виртуальная экономика», «электронно-цифровая экономика 
(общество)». 

Безусловно, основой современной экономики является информация. 
Следует остановиться и на особенностях восприятия информации в настоящее 
время. Бизнес в реальной среде сосредоточен на получении прибыли главным 
образом за счет повышения эффективности выполнения операций по 
производству, обеспечению материально-техническими ресурсами, маркетингу 
и своевременной доставки продукции. Здесь информация рассматривается как 
часть структуры материально-технического обеспечения, играет 
вспомогательную, второстепенную роль и остается внутри компании. 

В современной экономике информация рассматривается как товар и 
источник получения дополнительной прибыли. Причем сопоставляя 
имеющуюся информацию с каждым элементом производственного процесса 
или производственной подсистемы (закупки, производство, сбыт) можно 
получать прибыль, т е. стоимость создается за счет поиска, организации, 
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отбора, синтеза и распространения информации. 
Добавление стоимости за счет преобразования собранных данных в 

новые услуги и товары создает особый тип цепочки добавленной стоимости, а 
именно, - виртуальную цепочку. Слово «виртуальная» подчеркивает, что фирма 
производит информацию, а не материальный товар. Поэтому новую стоимость 
можно создавать за счет многократного использования имеющейся 
информации (цифровых активов). 

Возрастающая и основополагающая роль информации вынуждает 
изменять типичные принципы организации маркетингово-логистических 
структур. Для того чтобы  деятельность этих структур была экономически 
целесообразна, необходимо обеспечить свободный поток информации как 
внутри организации, так и за ее пределами. Это требует перехода от 
традиционной иерархической структуры управления к гибкой или «плоской» 
организационной структуре. В этом случае облегчается обмен информацией как 
между подразделениями самой компании, так и между компанией и 
заказчиком. Внутрифирменная информация, за исключением 
конфиденциальной, является доступной для поставщиков и клиентов. Дон 
Тапскотт в своей работе «Электронно-цифровое общество» отмечает, что 
строгое разбиение по подразделениям теряет свою актуальность Стоимость 
информации и координации снижается, поэтому присущая современным 
системам иерархия постепенно уступает место молекулярно-
структурированным организациям Он считает, что аналогия с молекулами 
наиболее адекватно отражает сущность происходящих организационных 
изменений. Молекула – одна из основных составляющих вещества, самая 
маленькая по размеру. Подобно молекулам в организационной структуре 
основой должен быть работник, способный своими знаниями и творческими 
способностями создавать ценности. Причем снимаются территориальные 
рамки, объединяющие сотрудников в одну компанию. Специалисты могут 
находиться в разных точках земного шара до тех пор, пока они решают 
проблему, то есть подобно молекулам они удерживаются вместе. 

В определенных условиях может оказаться, что молекулы тесно связаны 
между собой и образуют структуру подобно твердому телу. Но как только 
внешние условия меняются, молекулы могут перемещаться и изменяться 
довольно быстро, однако при этом в какой-то мере сохранять свою структуру 
[1]. 

Одним из главных требований, предъявляемых к построению 
современного бизнес-решения в сфере маркетинга и логистики, становится 
экономически эффективная и быстрая реализация идеи в конкретное решение, 
которое способствует совершенствованию процесса формирования цепочки 
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добавленной стоимости для товара или услуги. Логистика и маркетинг должны 
работать в режиме реального времени и постоянно подстраиваться к 
изменяющимся условиям деятельности благодаря оперативности получения 
информации, т.е. должна обеспечивать «конкуренцию во времени». 

В настоящее время в промышленной сфере превалирует производство 
товаров по индивидуальным заказам и, как следствие, маркетинг и логистика 
также должны индивидуализироваться. Сейчас возможно (и многие компании 
это уже успешно используют) организовать круглосуточное обслуживание 
клиентов, оптимизировать затраты компании за счет использования 
электронной коммерции, оперативно реагировать на изменение требований 
клиентов. Поэтому маркетинг и логистика должны становиться более гибкими 
и концентрированными на удовлетворение конкретных, а. не 
среднестатистических потребностей. Задачей специалистов по логистике и 
маркетингу должен стать постоянный поиск новых методов и способов 
обслуживания потребителей, предложение постоянно обновленного спектра 
дополнительных услуг. Нововведения должны касаться систем и способов 
доставки продукции, получения заказа, складирования продукции, получения и 
обработки заказов. Основой должна стать информационная сеть, которая при 
этом становится не просто моделированием реальной среды, а её 
альтернативой, и является основой для построения новой виртуальной среды 
ведении маркетингово-логистической деятельности. 

Здесь следует учитывать, что стандартизация отмеченных процессов 
может привести не столько к оптимизации затрат, сколько к потере 
конкурентоспособного положения компании. Таким образом, инновации 
должны быть направлены на интерактивную виртуальную среду, основу 
которой составляют цифровые технологии, связь и информация. 

 
Литература: 
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Питер, 2006. – с. 54-56. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА И ЕГО СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Около двадцати последних лет в процессе маркетинговой деятельности 

субъекты хозяйствования всё шире используют достижения информационных 
технологий, глобальной сети Интернет, мобильной телефонии. На основе 
мобильного и интернет-маркетинга бурно развивается электронный бизнес. Всё 
это даёт определённые преимущества всем участникам рынка. Значительно 
удешевляется реклама, снижаются затраты на сбыт, а также цены товаров. Но в 
ряде случаев развитие маркетинга не уменьшает, а наоборот увеличивает 
проблемы его социальной ответственности, а также и субъектов 
хозяйствования. Актуальной проблеме социальной ответственности субъектов 
хозяйствования и маркетинга посвящены работы Р. Рейденбаха, П. Робина, Ф. 
Котлера, К. Л. Келлера, Ж.-Ж. Ламбена, Р. А. Фатхутдинова, Г. А Краюхина, Д. 
И. Акимова, В. Руделиуса, А. Ф. Павленко, Е. М. Азарян, В. П. Пилипчука, П. Г. 
Перервы, М. А. Окландера, М. И..Белявцева и многих других известных 
отечественных и зарубежных учёных. Однако некоторые аспекты этой 
многогранной проблемы требуют дальнейшей разработки. 

В условиях мирового экономического кризиса правительства большинства 
стран отказались от концепции неолиберализма. Это позволяет постоянно 
выявлять субъекты хозяйствования, практикующие социальную 
безответственность. Особенно отличилась некоторые крупные банки США и 
стран ЕС. В погоне за прибылью они участвовали в манипулировании ставками 
межбанковского кредита Libor и общеевропейскими ставками Euribor, причинив 
огромный ущерб экономике многих стран мира [7]. 

По мнению автора, социальная ответственность субъектов хозяйствования 
состоит в обеспечении комфортных, безопасных условий труда и достойной его 
оплаты для своего персонала, в развитии социальной инфраструктуры, в 
недопущении уклонения от уплаты налогов, в обеспечении надлежащей охраны 
окружающей среды, а также в использовании социально ответственного 
маркетинга (СОМ).Важная роль в системе социальной ответственности 
субъектов хозяйствования принадлежит использованию СОМ. Достаточно 
обосновано цели СОМ определены в работе Ф. Котлера и К. Л. Келлера, а 
также Ж.-Ж. Ламбена [3, 4]. Однако в приведенных ими определениях 
отсутствуют основные его критерии, а СОМ сводится только к добровольным 
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социальным инициативам бизнес-структур. По мнению автора, СОМ 
предприятия – это неукоснительное выполнение требований государственных 
нормативных актов в сфере обеспечения социальной ответственности на 
территории страны базирования и стран, в которые экспортируется продукция 
предприятия;  недопустимость производства и реализации продукции 
недопустимого качества, а также недобросовестной рекламы и методов 
психологического воздействия на потребителей с целью навязать им любую 
покупку; проявление социально направленных инициатив. При этом среди 
критериев СОМ наиболее весомым является не проявление социально 
направленных инициатив, а все остальные. Широкое становление СОМ, по 
мнению автора, может обеспечить только надлежащее государственное 
регулирование. В современных условиях можно отметить, с одной стороны, 
рост числа социально ответственных предприятий в Украине и за рубежом. С 
другой стороны, очень быстро растет и количество предприятий, владельцы 
которых эксплуатируют не только потребителей производимой продукции 
ненадлежащего качества, но и свой персонал. Обосновано сильное влияние 
качества экономической системы страны на состояние социальной 
ответственности субъектов хозяйствования. Среди развитых 
капиталистических стран лучше преодолевают кризис страны с моделями 
смешанных экономических систем, которые имеют достаточно высокий 
уровень государственного регулирования и социальной направленности 
экономики. Это, например: Австралия, Швеция, Норвегия, Англия, Германия, 
Франция, Япония, Финляндия. Лучше всех преодолевает кризис Китай с 
экономической системой близкой к командной. Приведены примеры вопиющей 
социальной безответственности субъектов хозяйствования и маркетинга в 
промышленно развитых странах и в Украине. Особенно большой ущерб 
обществу причинили некоторые крупные банки США и стран ЕС, 
производители пива и других алкогольных напитков, табачных изделий, 
медикаментов, продуктов питания (подробнее см. в [6]. Автор среди основных 
причин социальной безответственности маркетинга в Украине выделяет 
следующие: ненадлежащий уровень государственного регулирования 
экономики с ориентацией до сих пор в некоторых сферах на рекомендации 
неолиберализма; мощное лоббирование интересов бизнеса в Верховной Раде; 
высокий уровень коррупции; недостаточная социальная направленность 
экономики; создавшийся приоритет политики над экономикой. Этим 
объясняется либо низкое качество многих принимаемых нормативных актов, 
либо их направленность на обеспечение выгоды для отдельных видов бизнеса 
или политических сил, несмотря на ущерб для общества в целом. По данным 
международной неправительственной организации по борьбе с коррупцией  
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Transparency International Украина по уровню коррупции в 2013 г. была на 144-
м месте, Россия на 127-м , Беларусь на 123-м, Китай на 80-м месте среди 177 
стран. Первое место разделили Дания и Новая Зеландия с самым низким 
уровнем восприятия коррупции [9]. Показатель Украины постоянно ухудшался 
в течение ряда лет. Например, В 2007г. было 118-е место, в 2009г. 146-е место, 
в  2010 г. 134-е, в 2012- 144-е место. Это очень плохая тенденция, хотя автор 
учитывает и некоторую условность данного рейтинга, которая является, прежде 
всего, следствием большой сложности оцениваемого явления.  В Украине 
игорный бизнес был запрещён в 2009 г., а в 2013 г. масштабную азартную игру 
организовал даже мобильный оператор  ЧАО “МТС Украина” путём 
проведения SMS-акции под условным названием «Победное SMS от МТС» [8]. 
При этом использован Мобильный маркетинг. Сергей Мавродий, отбыв 
тюремное заключение за финансовую пирамиду «МММ» , в январе  2011 г. 
создал виртуальную финансовую пирамиду «МММ 2011». В её деятельность 
было вовлечено несколько десятков миллионов человек из России, Украины, 
Беларуси. В корыстных целях использует бизнес недостатки законодательства о 
рекламе. Например, с 1 января 2009 года в соответствии с п.2 статьи 22 Закона 
Украины "О рекламе" запрещена реклама алкогольных напитков на радио и 
телевидении с 6 до 23 часов. Но в п. 4 говорится, что разрешается спонсорство 
теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других 
мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми 
выпускаются алкогольные напитки [1]. Поэтому практически все популярные 
развлекательные и спортивные передачи с целью рекламы алкогольной 
продукции спонсируют её производители. Кроме того, поскольку не 
установлена строгая ответственность за нарушение п.2 статьи 22 этого закона, 
то она часто нарушается. В законе не отмечено, что к алкогольной продукции 
относятся пиво и другие слабоалкогольные напитки, хотя они являются 
причиной быстрого заболевания  алкоголизмом в самой тяжёлой форме. 
Пользуясь этим, производители слабоалкогольных напитков, рекламируют 
свою продукцию без всяких ограничений и зарабатывают огромную прибыль 
на преступном растлении, прежде всего, молодёжи. Только после внесения 
изменения 18.03. 2008г. в статью 22, которым было запрещено в рекламе 
алкогольных напитков, табачных изделий, пива и/или напитков, которые 
изготовляются на его основе, использовать изображение популярных лиц, 
прекратилось активное участие в рекламе знаменитых боксёров, футболистов, 
эстрадных актёров. Это убедительно доказывает ведущую роль 
государственного управления. Особенно изощрённо рекламируется пиво 
“Черниговское”. До запрета 2008 г. в рекламе активно участвовали спортсмены 
с мировым именем. Далее пиво рекламировалось как официальное пиво 
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чемпионата мира по футболу FIFA 2010 года, а также Украинского футбола. На 
такую рекламу, прежде всего бурно реагируют дети и молодёжь. По данным 
Всемирной организации здравоохранения Украина занимает третье место среди 
50 европейских стран по смертности от алкоголя, а также первые места в мире 
по уровню детского алкоголизма. Рекламу алкогольной продукции всех видов, 
как явную, так и скрытую необходимо срочно запретить. Запрет должен 
распространиться на Интернет и мобильную связь. Производители пива и 
другой алкогольной продукции без больших финансовых затрат выкладывают в 
Интернете все свои рекламные достижения. Там потребители смотрят ролики с 
участием ведущих спортсменов и других популярных лиц, снятые до запрета 
2008 года. Это позволяет производителям алкогольной продукции обойти и 
этот запрет. Развитие маркетинга существенно опережает рост его социальной 
ответственности. В странах, экономические системы которых не обеспечивают 
надлежащий уровень государственного регулирования социальной 
ответственности, население обречено на эксплуатацию социально 
безответственными субъектами хозяйствования. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ЖИТЛО ЗА 

ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ 
 

Завдання маркетингових досліджень полягає в тому, щоб оцінити 
інформаційні потреби й забезпечити керівництво компанії інформацією: 
точною, надійною, обґрунтованою та сучасною. Висококонкурентне 
маркетингове середовище й постійно зростаюча ціна управлінських помилок, 
вимагають, щоб маркетингові дослідження надавали високоякісну інформацію. 
Ефективні рішення не можуть ґрунтуватися на інтуїції або простих 
міркуваннях. 

Маркетингові дослідження допомагають директорові з маркетингу 
погоджувати маркетингову стратегію з факторами маркетингового середовища 
й інтересами зацікавлених груп. За їхньою допомогою керівництво компанії 
одержує необхідну йому інформацію, що дозволяє частково усунути 
невизначеність у розвитку бізнесу. Якщо інформація відсутня, то не можна 
спрогнозувати з достатнім ступенем надійності або точності реакцію 
споживачів на маркетингові програми компанії. Систематичні маркетингові 
дослідження дозволяють одержувати інформацію про контрольовані й 
неконтрольовані фактори середовища та інтереси різних груп; що підвищує 
ефективність рішень, прийнятих директорами з маркетингу. Традиційно фахівці 
з маркетингових досліджень (маркетологи-дослідники) відповідали за оцінку та 
інформаційні потреби й забезпечення відповідною інформацією керівництва 
маркетингової служби компанії для прийняття рішень. 

Присутність багатьох будівельних компаній в Інтернеті, велика кількість 
сайтів з пропозиціями продажу житла та комерційної нерухомості, 
переміщення майданчику зустрічі продавців нерухомості зі своїми 
споживачами в інтернет-середовище надають великі можливості 
підприємствам, які працюють на цьому ринку, щодо дослідження попиту на 
нерухомість, прогнозування продажів житла, вивчення вимог щодо нерухомості 
майбутніх покупців. 

До основних методів дослідження споживачів в теорії маркетингових 
досліджень відносять такі [1]: спостереження за поведінкою споживача; 
проведення фокус-групи або глибинного інтерв’ю; збір даних про споживачів в 
«кабінетних» та «польових» умовах. 
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Спостереження за поведінкою споживача, який шукає житло в Інтернеті, 
можна здійснювати за двома напрямами: 

1. аналізувати запити споживачів у пошукових системах. Інтернет-
користувачами на сьогодні є більше як 50 % населення України. За даними 
дослідницької компанії TNS-Ukraine більше як 2,8 млн. українців сьогодні є 
онлайн-покупцями [2]. Пошук необхідної інформації більшість інтернет-
користувачів починають з запитів у пошукових системах Google, Яндекс, 
Rambler. За замовленням до вищенаведених компаній можна отримати 
кількість запитів споживачів щодо пошуку нерухомості в певному регіоні 
країни, де здійснює свою діяльність, наприклад, будівнича компанія та 
проаналізувати структуру цих запитів; 

2. аналізувати маршрут, термін перебування та профіль споживачів на 
сторінках будівельних компаній та фірм з продажу нерухомості. Програми 
Google-analytics та Яндекс. Метрика дозволяють отримувати широке коло 
даних щодо терміну перебування візитерів на певних сторінках, переходів з 
одних сторінок на інші, демографічних характеристиках відвідувачів, а також їх 
соціального профілю. Для компаній-власників сайтів така інформація надається 
безкоштовно і дозволяє отримувати інформацію для проведення сегментації 
ринку, визначення цільового сегменту та розробки маркетингового комплексу з 
просування послуги або товару. 

Проведення фокус-груп в Інтернеті зазвичай складається з певних етапів: 
визначення цільової аудиторії та відбір учасників. У дослідженні попиту на 
нерухомість в певному регіоні цільова аудиторія – це потенційні споживачі 
нерухомості, яких за певним методом відбору заздалегідь запрошують 
прийняти участь у відео-розмові; розробка гайду з проведення фокус-групи. 
Визначення основних напрямів розмови з цільовою груповою; підготовка 
модератора фокус-групи. Модератор – це особа, яка проводить розмову у 
фокус-групі. Він має бути фахівцем в цьому напрямку і добре володіти темою 
розмови. 

Фокус-група може допомогти замовнику отримати відповідь на багато 
питань щодо очікувань споживачів у придбанні нерухомості, їх можливостей, 
оптимальних методів просування товару та послуг на цьому ринку та інше. При 
проведенні онлайнових опитувань модератор повинен постійно утримувати 
увагу учасників через постійне побоювання, що респондент у будь-який момент 
«піде з групи» і не буде ні найменшої можливості повернути його назад. 
Респонденти схильні відповідати небагатослівно, редагуючи свої відповіді для 
зручності і швидкості друку. 

Багато даних про споживачів можна отримати у «кабінетних» 
дослідженнях. Сьогодні споживачами ринку нерухомості створено багато 
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форумів, де вони діляться своїми турботами та розповідають про свої методи 
пошуку нерухомості. Компанія, яка має свій сайт може відслідкувати, як 
збільшується або зменшується кількість відвідувачів в залежності від змін 
дизайну або методів пошукової оптимізації сайту. 

Також для аналізу будівельного ринку може бути корисною така 
інформація: інформація про стан галузі; про конкурентів в галузі; інформація 
про ринок (ємність, потенціал, частка, динаміка й т.ін.) статистичні дані, які 
надає Держкомстат; публікації в галузевих та наукових збірниках; урядові 
публікації; інформація, надана органами місцевого управління; синдиковані 
джерела інформації. 

Синдиковані послуги – це послуги, що пропонуються дослідницькими 
маркетинговими агенціями, які надають інформацію за певними напрямами: 

Після того, як проаналізована вторинна інформація переходять до 
наступного кроку маркетингових досліджень – збирання первинної інформації. 
Польові дослідження у Інтернеті зазвичай проводяться за допомогою 
опитувань. Компанія розміщує анкету на сайті або запрошує перейти за 
посиланням на анкету та відповісти на певні питання щодо думок споживачів з 
певного приводу. Для підвищення інтересу користувачів до заповнення анкет в 
Інтернет повною мірою застосовні традиційні засоби, такі, як преміювання або 
оплата. Так, застосовується практика нарахування бонусів на рахунок клієнта за 
заповнення анкети, цифрові купони (знижки при купівлі) і т. п. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У ПІДГОТОВЦІ МАРКЕТОЛОГІВ В 

УКРАЇНІ 
 
У світі наростають процеси, які вимагають нових підходів і 

трансформації поглядів на управління маркетингом. Розвиток інформаційного 
суспільства, процесів глобалізації викликають необхідність використання 
цифрового маркетингу, при цьому сама парадигма цифрового маркетингу 
постійно розвивається, створюючи умови для підготовки фахівців цієї сфери, а 
також успішного розвитку та конкурентного позиціонування бізнесу. 

Цифровий маркетинг (англ. digital marketing) - це маркетинг, що 
забезпечує взаємодію з клієнтами та бізнес-партнерами з використанням 
цифрових інформаційно-комунікаційних технологій та електронних пристроїв. 
У більш широкому сенсі під цифровим маркетингом мається на увазі реалізація 
маркетингової діяльності з використанням цифрових інформаційно-
комунікаційних технологій. Складовою частиною цифрового маркетингу є 
Інтернет-маркетинг, який розвивається разом з ним. Інтернет-маркетинг 
дозволяє взаємодіяти з цільовою аудиторією і в офлайн середовищі 
(використання брендованих додатків в комп'ютерах і мобільних телефонах, sms 
/ mms, цифрові рекламні дисплеї на вулицях, QR- коди в рекламних плакатах і 
журналах і т.д.), перетягуючи її в віртуальний світ. 

Найпопулярнішими digital - каналами є: інтернет і пристрої, що надають 
доступ до нього; локальні мережі компаній і територіальних утворень, які 
поступово інтегруються з Інтернетом; мобільні пристрої; цифрове телебачення, 
яке успішно йде на зміну аналоговому і поступово інтегрується з Інтернет-
додатками; інтерактивні екрани, POS термінали. 

Основні області цифрового маркетингу включають в себе наступні види: 
реклама в Інтернеті (медійна, контекстна, реклама в соціальних медіа тощо); 
просування в пошукових (SEO); зв'язки з громадськістю: новини, прес-релізи, 
публікації, огляди, рейтинги, аналітика в мережі, Web-конференції, веб-канали; 
події, конкурси в Інтернеті, спонсорство; стимулювання збуту (програми 
лояльності тощо); директ маркетинг, email-маркетинг, вірусний маркетинг. 

За оцінками eMarketer, в 2014 році компанії всього світу планують 
витратити на цифровий маркетинг $ 135 млрд. Інтернет-реклама в 2015 році, за 
прогнозами агентства цифрового маркетингу WebDAM Solutions, будуть 
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займати 25 % від загального обсягу маркетингових бюджетів. Основним 
трендом наступаючого року стане обов'язкова наявність візуального 
маркетингу. Вже сьогодні покупці не хочуть читати довгі тексти з описом 
продукції - їм потрібні короткі зрозумілі повідомлення. За даними опитування, 
проведеного компаніями Mynewsdesk і PRecios Communications в рамках Brands 
and Media Engagement Survey Report 2013, 73 % респондентів вважають, що 
прес-релізи обов'язково повинні мати картинку. Українські компанії в сегменті 
B2C також стали активно використовувати даний інструмент. Наприклад, АВК 
надає можливість відвідувачеві сайту ознайомитися з відеороликом про 
компанію на головній сторінці. 

Активно розвиваються соціальні медіа (англ. social media ) - засновані на 
інтернет-технологіях канали та майданчики для спілкування та обміну 
контентом між користувачами. Різновидами соціальних медіа є: соціальні 
мережі, інтернет-форуми, блоги, фото- та відео- хостинги, віртуальні ігри та 
віртуальні світи, спільноти по виробництву спільного контенту, спільні 
проекти, геосоціальні сервіси та ін. Головними особливостями та 
відмінностями соціальних медіа є: необмежені інтерактивні комунікації, 
безпосередня участь користувачів в генерації та ретрансляції медійного 
контенту, високий ступінь залученості в процес, максимальна швидкість 
зворотного зв'язку та персоналізація користувача. 

Основна проблема для нашої країни на даний момент - проникнення і 
швидкість Інтернету. За прогнозами експертів на кінець року 2014 в Україні 
буде підключено до мережі близько 10 млн. користувачів, але в багатьох, 
особливо невеликих містах, швидкість Інтернету залишає бажати кращого. 
Хоча саме швидкість є основною конкурентною перевагою в Інтернеті. На 
Заході в багатьох країнах проникнення і швидкість набагато вищі, тому 
основним трендом цифрового маркетингу є поширення відео і зростання 
впливу соціальних мереж. Ситуація на вітчизняному ринку з проникненням і 
швидкістю, безумовно, буде змінюватися, тому вже зараз необхідно приділяти 
величезну увагу створенню якісного відео і аудіоконтенту на своїх ресурсах і 
присутності в соціальних мережах. Однак, в Україні виробництво 
відеоконтенту, яке відкриває нові можливості, знаходиться на стадії розвитку. 

Вищезазначені тенденції сучасного розвитку цифрового маркетингу 
формують необхідність підготовки фахівців за цим напрямом. Від маркетолога 
вимагається новий рівень володіння цифровими технологіями. Сучасний етап 
розвитку суспільства і зокрема економіки ставить високі вимоги до випускників 
вищої школи, які мають бути не лише компетентними фахівцями, але й 
особистостями, здатними вільно орієнтуватися в глобальному середовищі, мати 
широкий світогляд, ефективно комунікувати в різних умовах і культурах, 
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прагнути до лідерства, самовдосконалюватися, тобто володіти 
інструментальними, міжособистісними та системними компетенціями. 

Основна мета вивчення даного напряму - формування у студентів нового 
організаційного мислення і цілісної системи знань з цифрового маркетингу, 
вироблення у студентів навичок аналізу ринкової ситуації і господарських 
процесів, що забезпечують стійке функціонування і розвиток економічних 
суб'єктів в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів 
споживачів і підприємств. Багаторівнева підготовка маркетологів у вищій 
школі передбачає послідовне формування нових знань, навичок і вмінь: 
молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр з маркетингових наук, у 
тому числі в сфері інформатизації суспільства. такі вимоги передбачені у 
проекті нових галузевих стандартів ОКХ і ОПП підготовки маркетологів в 
Україні. 

У результаті вивчення основних аспектів цифрового маркетингу студент 
матиме змогу: освоїти теоретичні, методологічні, методичні та практичні 
засади маркетингової діяльності підприємств і організацій, та особливості 
здійснення функцій цифрового маркетингу та прийняття управлінських рішень; 
аналізувати соціально-значущі проблеми і процеси, що відбуваються в 
суспільстві, і прогнозувати їх можливий розвиток в майбутньому; збирати та 
аналізувати вихідні дані, необхідні для розрахунку економічних і соціально-
економічних показників, що характеризують діяльність господарюючих 
суб'єктів. 

В період навчання рекомендується використовувати засоби програмного 
забезпечення: навчальні програми в електронному вигляді, електронні 
підручники, засоби мультимедіа та ін. Отже, формування у студентів нового 
організаційного мислення і цілісної системи знань має нівелювати розрив між 
теоретичними знаннями та практичним застосуванням здобутих навичок в 
сфері цифрового маркетингу. Майбутні спеціалісти мають навчитись 
використовувати онлайн-ресурси для зв'язку з цільовою аудиторією та 
розробляти стратегії, націлені на досягнення оптимального ефекту. Також 
особлива увага має приділятися застосуванню цих методів не лише на 
вітчизняному, а й на глобальному рівні. 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОЛИТЭКОНОМИИ 

 
NATURAL AND SOCIAL SCIENCES AND POLITICAL ECONOMY 

 
Аннотация 

В статье анализируется взаимосвязь естествознания, обществоведения 
и политической экономии. Показаны формы и противоречия 
междисциплинарного взаимодействия наук. Вскрываются ограничения, 
возникающие в процессе такого взаимодействия, и определены направления  
для их преодоления.  

Ключевые слова: политическая экономия, естественные науки, 
образование, синтез. 

JEL коды: B240, B400, F190. 
 

Abstract 
The article examines the relationship of natural science, social science and 

political economy. Showing the shape and contradictions interdisciplinary Sciences. 
Opened restrictions arising in the course of this interaction, and determined the ways 
for overcoming them. 

Keywords: political economy, science, education, synthesis. 
JEL коды: B240, B400, F190. 
 
Зарождение и развитие политической экономии как научной системы 

знаний и образовательной дисциплины сопровождалось тесной связью с 
естественнонаучными и обществоведческими дисциплинами. Достаточно 
вспомнить, что у истоков политической экономии стояли люди различных 
профессий. Это таможенный чиновник А.Смит, биржевой игрок Д. Рикардо, 
врач Ф. Кенэ, священник Мальтус, юрист К.Маркс, статистик А.И.Чупров и др. 
Профессиональная деятельность основателей науки предопределила 
достаточно обширную базу, на которой зиждется политическая экономия. 
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Традиционно, при исследовании вопроса об источниках научной политической 
экономии, указывалась её связь с гуманитарным циклом знаний, но также 
значителен вклад в развитие данной науки и естественнонаучных знаний. 
Именно эти источники позволяют в настоящее время осуществлять развитие 
данной науки совместно с физикой, биологией, математикой, конкретизируя 
действие экономических законов в области анатомии и физиологии 
гражданского общества. 

По аналогии с тем, что существует физическая химия, а также 
химическая физика, вполне допустимо подобное скрещивание и в области 
экономики. Например, с естественными или гуманитарными науками. 
Собственно говоря, такое скрещивание уже можно наблюдать в ряде научных 
областей. Например, синтез с географией позволил выделить не только 
социально-экономическую географию как одно из направлений географической 
науки, но и географию мирового хозяйства. На Западе с середины XX столетия 
активно развивается такое направление, как геоэкономика, которое 
устанавливает связь не только экономики с географией, но и с политикой. 

Необходимость распространения вопросов управления домашним 
хозяйством на государственный уровень привело к появлению политической 
экономии. Её синтез с политологией привел к образованию экономической 
политики, кафедра которой находится на факультете политологии. Характерно, 
что имевшиеся в советские годы попытки ввести в предмет политической 
экономии вопросы экономической политики были пресечены мудрым 
замечанием о том, что это приведет к уничтожению политической экономии. 

Синтез экономики с историей позволил образовать такое направление 
научных исследований как история народного хозяйства и экономических 
учений. Характерно, что экономическую историю изучают на историческом 
факультете, поэтому дислокация кафедры истории народного хозяйства и 
экономических учений на экономическом факультете вполне адекватна 
принятым нормам. Синтез экономики с философией привел к образованию 
философии хозяйства, лаборатория которой вполне закономерно располагается 
и плодотворно действует на экономическом факультете. В настоящее время эта 
связь двух наук расширилась за счет образования новой кафедры философии и 
методологии экономики. Набирает силу относительно новое направление 
научных исследований, которое позиционирует себя как эконофизика. Если 
подобное направление сможет не только заявить о себе, но и создать рад 
фундаментальных работ, то оно вполне может институционализироваться в 
системе научных знаний. 

Напрашивается появление новых направлений развития связи с 
естественными и гуманитарными дисциплинами. На наш взгляд, вполне 
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правомерна постановка вопроса о направлении «физическая экономия». 
Необходимо учитывать, что экономическая физика, или эконофизика в 
соответствии с принятыми нормами должна располагаться на физическом 
факультете. Для расположения на  экономическом факультете она должна 
называться «физическая экономия». Чем может быть продиктовано ее 
появление? Каков мог бы быть ее предмет и чем она могла бы заниматься, 
определится в процессе дальнейшего развития данной области знаний. По 
нашему мнению, определенность предмета не может выступать ограничением 
для существования научного направления, поскольку многие длительно 
существующие научные школы, например, институционализм, не могут до 
конца определиться со своим предметом и базовыми категориями и до  
настоящего времени. Отвечая на поставленный вопрос необходимо учитывать, 
что теоретическая модель строения Вселенной продолжает  в настоящее время 
активно изучаться. Наиболее крупным проектом в этой области, 
потребовавшим значительной концентрации материальных и человеческих 
ресурсов десятков стран мира, является проведение экспериментов на Большом 
адронном коллайдере в ЦЕРНе. Его цель – экспериментальное подтверждение 
существования бозона Хигса. На вопрос об экономической отдаче от данного 
эксперимента, который был задан организаторам пресс-конференции в Церне, 
был получен абсолютно точный ответ: «Не известно». В этом и заключается 
проблема. Издержки на исследования, особенно фундаментальные,  никак не 
коррелируются с доходом. Более того, совершенно не понятно, будет ли он 
вообще. Этим страдают многие области фундаментального научного знания. 
Вопросы практического использования результатов фундаментальных 
исследований, определение их экономической эффективности, например, в 
области физики, могло бы быть объектом физической экономии. Здесь и 
вопросы венчурных инвестиций, и содействие развитию фундаментальной 
науке. Особенно большие перспективы сотрудничества могли бы быть с 
политической экономией. Это детерминировано фундаментальным характером 
обеих наук. На экономическом факультете политэкономия является 
единственной фундаментальной наукой, поскольку изучает сущность 
происходящих в экономике явлений, которая фиксируется в экономических 
законах. Это же делает и физика, выявляя сущность природных явлений, 
открывая законы природы. Обе науки познают объективные законы. Так, 
основополагающую роль в физической теории устройства мира на 
микроуровне, так называемой Стандартной модели, отводится понятию 
симметрии, означающее, что при определенном преобразовании параметров 
системы не происходит изменения её законов. Это положение подтверждается 
политической экономией, если обратиться к экономической системе 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 138 

 

капитализма. Империализм, как известно, не отрицает действие 
капиталистических законов, хотя и преобразует некоторые её параметры. Здесь 
возможны междисциплинарные взаимодействия: политическая экономия – 
экономические законы общества – общество как особая часть природы – 
законы природы – физика. Аналогична ситуация с биологией, поскольку 
политическая экономия изучает «анатомию гражданского общества», а идея  
денежного обращения была позаимствована из открытой медициной системы  
циркуляции крови, кровообращения. 

Широка связь экономики с математикой. Первоначально процесс 
математизации научных знаний затронул науки о простейших формах 
движения материи (механика, физика). Впоследствии этот процесс 
распространился на науки, изучающие более сложные формы движения (химия, 
биология). Впоследствии математизация активно распространялась на 
общественные науки, то есть те, которые изучают высшие формы движения. 
Целый ряд конкретно экономических дисциплин активно использует 
математику для решения своих задач. Математическая подготовка экономистов 
теоретиков должна способствовать лучшему усвоению материала, особенно в 
области количественного анализа. Образование экономико-математического 
направления на экономических факультетах выразилось не только в создании 
кафедры математических методов в экономике, но и подготовкой экономистов–
кибернетиков в предшествующие годы. Особенно широко используется 
математика в настоящее время, В академической среде как у нас в стране, так и 
на западе возникает известное отторжение гиперболизацией математических 
знаний в ущерб обществоведческим. Так, математическая формализация 
истории экономических учений, экономической теории превращает 
гуманитарный факультет в естественный, что дискредитирует 
обществоведение, поскольку в случае социальных катаклизмов виноватыми 
делают обществоведов, а не математиков. Кроме того, какие бы значительные 
усилия не предпринимались в области повышения математической культуры 
экономистов, она не сможет быть выше подготовки математика, которому, 
конечно же, будет отдан приоритет при приёме на работу, где востребован 
количественный анализ. Обратим внимание, что последний экономический 
кризис был спровоцирован помимо объективной составляющей, 
субъективными усилиями физиков и математиков, которые пришли в 
экономику и создали новые схемы получения доходов. Экономисты, имея под 
собой математически экономиксный фундамент, этого сделать не смогли. 
Можно также вспомнить, что первыми миллионерами в конце 80-х - начале 90-
х гг. ХХ столетия в нашей стране были отнюдь не экономисты, а 
естественники. Хотя очевидно, что решение задачи как получить миллион 
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находится сугубо в компетенции экономистов. Но и здесь они оказались не на 
высоте. 

Математическая подготовка экономиста отталкивает абитуриентов 
гуманитариев, привлекая поверхностных математиков рассматривающих 
данный тип образовательной подготовки как компромисс между собственными 
предпочтениями и требованиями мехмата. Эта же направленность 
современного экономического образования приводит к появлению в 
академической экономической среде людей без базового не только 
экономического, но даже гуманитарного образования – специалистов 
естественного профиля - физиков, математиков, географов, предпочитающих 
защищать докторские диссертации по экономике, очевидно прекрасно понимая, 
что в естественнонаучной области это мероприятие едва ли может быть 
реализовано в силу ряда ограничений субъективного и объективного характера. 
Автору приходилось присутствовать на экономической конференции, 
большинство участников которой с гордостью подчёркивали свое 
неэкономическое высшее образовательное первородство, очевидно полагая, что 
это их особая заслуга. Люди с экономическим образованием воспринимались 
на ней едва ли не как нечто одиозное. Перефразируя известное высказывание  
можно сказать, что они естественники среди экономистов и экономисты среди 
естественников. Казалось бы, что экономическая наука должна выигрывать от 
такого междисциплинарного взаимодействия. Вместе с тем практика 
показывает, что наряду с положительным влиянием естественных наук на 
обществоведение существуют и негативные тенденции от такого 
сотрудничества. Если обратиться к крупнейшему представителю политической 
экономии Д.Рикардо, то известно, что занятия физикой, химией, геологией, 
минералогией, математикой сыграли важную роль в становлении его как 
экономиста-теоретика. Овладев важнейшими достижениями методологии 
естествознания конца ХVIII – начала ХIХ века: материалистическим подходом 
к явлениям, пониманием объективного характера законов природы, 
разграничением внутренних причинно-следственных зависимостей и их 
внешними проявлениями, Рикардо успешно применил это в исследовании 
экономических процессов. Впрочем, не только Рикардо, но и другие 
представители классической школы, обладая знаниями в области естественных 
наук, оставили значительный след в экономике. Врач У.Петти – 
основоположник английской буржуазной политэкономии, врач Ф.Кенэ – 
основоположник школы физиократов, Б. Франклин - американский физик и 
экономист. К сожалению, после появления марксизма,  математика стала 
использоваться экономистами для борьбы с марксизмом. Так возникла 
небезызвестная математическая школа и школа предельной полезности. До тех 
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пор пока марксизм не заявил о себе в полной мере экономико-математические 
работы Курно, Госсена, Дюпуи были малоизвестны. Но уже после выхода 
первого тома «Капитала» (1867) работы Джевонса (1871) и Вальраса (1874) 
были восприняты как новое направление  в экономической науке. Параллельно 
с тем, как росло число сторонников Маркса, множилось число приверженцев 
математической школы буржуазной политической экономии. В западной 
экономической науке математика использовалась как метод против марксизма. 

Поэтому, с одной стороны, математики, физики, специалисты других 
естественнонаучных дисциплин должны активно работать на экономическом 
поле. Но, с другой стороны, когда это поле оккупируется всеобщей 
математизацией, превращается в ленные владения естественных наук, а 
собственно гуманитарии отправляются в резервации, то вполне закономерен 
вопрос о том, где же обществоведы. Такая ситуация вызывает закономерное 
отторжение не только у обществоведов, но и у профессиональных математиков, 
которым предлагают для технологической обработки материал не 
соответствующий техническим нормам. Именно качественная ущербность 
экономического образования привела к скандально известному уходу студентов 
с лекций Мэнкью, а на экономическом факультете, с подачи математиков, 
восстановлению курса политической экономии. 

Характерно, что обратная тенденция превращение кандидата 
экономических наук в доктора физико-математических наук автором выявлена 
не была, хотя на нижних этажах академической науки такие процессы на 
Западе наблюдаются. Так, среди участников эксперимента в ЦЕРНе были не 
только физики и математики, но и гуманитарии -  искусствоведы, журналисты, 
в том числе и среди организаторов проекта. 

Таким образом, метафизическая постановка вопроса о том кто более 
всего матери истории ценен человек с узкопрофессиональным кретинизмом 
или всесторонне образованная посредственность разрешается в плоскости 
универсализации знаний при сохранении собственного предмета. 
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Примак Т.О. 
професор кафедри маркетингу, д.е.н., професор 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
ім. Вадима Гетьмана»  

 
РИНОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗМІ: МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
Спеціалізовані ЗМІ відіграють величезну роль в розвитку певних галузей 

економіки. Вони орієнтовані на вузькі кола фахівців, що працюють на 
конкретних сегментах ринку і забезпечують їх інформацією, необхідною для 
здійснення виробничої діяльності. Тому є кілька суттєвих відмінностей ринку 
спеціалізованих ЗМІ від ринку ЗМІ, орієнтованих на широкі верстви населення. 
По-перше, обмеження в видових засобах донесення інформації: радіо та 
телебачення в цьому випадку не ефективні. Серед інтернет-ресурсів 
використовуються тільки ті, що орієнтовані на спеціальні аудиторії. Основними 
носіями інформації є газети та журнали. По-друге, порівняно не великі наклади, 
які дозволяють охопити тільки ту кількість фахівців, що працюють в даній 
сфері. По-третє, періодичність виходу не частіше одного разу на тиждень для 
газет. Журнали виходять не частіше 1 разу на два тижні. Найпоширеніший 
вихід один раз на 2-3 місяці. По-четверте, порівняно невеликі обсяги залучених 
коштів від реклами. По-п’яте - нечисленна кількість видань у рамках певних 
галузей, серед яких ведеться жорстка конкурентна боротьба. 

У зв'язку з цим ринок спеціалізованих ЗМІ не особливо цікавий великим 
дослідницьким компаніям, які роблять моніторинги ЗМІ. Проте, через жорстку 
конкуренцію та зацікавленість багатьох сторін, проблема дослідження ринку 
таких видань, яка базується на оцінці їх конкурентоспроможності, є дуже 
актуальною. Спеціалізовані ЗМІ в Україні видаються підприємствами 
приватної форми власності і державної форми власності за рахунок власних 
коштів або коштів, отриманих від розміщення рекламно- інформаційних 
матеріалів. Держава, як правило, такі видання не фінансує. За підсумками на 
початок 2014 р. співвідношення кількості видавання видань підприємствами 
різних форм власності становить приблизно 60 % і 40 % відповідно. Однак, 
якщо розглядати видання за охопленням аудиторій, то спеціалізовані видання, 
які видаються приватними компаніями, охоплюють понад 90 % всіх аудиторій, 
оскільки видання, які видаються державними установами мають дуже малі 
наклади (від 200 до 600 шт.) і малу періодичність виходу (1 раз на 3 або 6 
місяців). 

Також велику роль в охопленні аудиторій має система розповсюдження. 
Ті видання, які видаються за рахунок приватного капіталу, поширюються 
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значно більшою кількістю способів (підписка через державні та комерційні 
підписні агентства, через редакцію, доставляються кур'єрськими службами, по 
електронній пошті тощо). Видання, які видаються за рахунок університетів, в 
основному, використовують традиційні способи поширення . 

Якщо ринок спеціалізованих ЗМІ розглядати у цілому, то можна виділити 
такі характерні риси: 

1. Вузька спеціалізація. Інформаційне поле розділене на дуже вузькі 
сегменти відповідно до профілів фахівців. На кожному із сегментів є обмежена 
кількість видань і спеціальних заходів. Всі вони орієнтовані на профільні 
цільові аудиторії. Звідси - не великі наклади, обмеження в представленості, 
спеціальний контент, який зрозумілий і сприймається тільки фахівцями певної 
галузі. Однак зараз слід відзначити зростання ролі так званих «прикордонних» 
джерел отримання інформації, тому що фахівцям навіть вузької спеціалізації 
необхідні знання з інших галузей. 

2. Консерватизм. Будь-яке нововведення просувати досить складно. 
Фахівці певної сфери, наприклад, лікарі, звикли отримувати інформацію 
традиційними способами, тому до всього, що відноситься до новинок, 
ставляться дуже обережно. Цьому сприяє ще й недостатньо розвинена технічна 
база. Не кожен лікар або фермер вільно орієнтується серед інтернет джерел. 
Якщо в столиці і великих обласних центрах мати комп’ютер і вільний доступ в 
інтернет вважається вже нормою, то у дрібних населених пунктах це ще 
предмет розкоші. Більш того, авторська аудиторія професійних видань – 
освічені люди, які знають один одного (особливо це стосується провідних 
фахівців у певних галузях). Вони акуратно відносяться до джерел отримання 
інформації і до того, де цю інформацію слід розміщувати. Дуже часто у них 
просто немає часу на відстеження нових тенденцій і нових ЗМІ. Консерватизм 
властивий не тільки представникам читацької чи авторської аудиторій. Він 
також проявляється і серед інших учасників інформаційного простору: 
рекламодавців, видавців. Існує звичка, згідно з якою учасники ринку 
орієнтуються у своїй діяльності на традиційні розробки, наприклад, в 
розстановці лідерських сил серед видань, віддачі переваг у співпраці. Якщо 
з’являється новий гравець – до нього ставляться дуже обережно протягом 
тривалого часу. 

3. Інертність. Дуже довго сильна пам'ять про те, що було колись. 
Наприклад, іноді в рейтингах, які формуються деякими дослідницькими 
компаніями, можна побачити видання, що вже не існують на ринку. Це 
відбувається тому, що іноді ті, хто проводить дослідження, не завжди відстежує 
ситуацію, а керується старими списками. А респонденти не особливо 
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замислюються і відзначають у своїх відповідях неіснуючі видання, тому що 
просто пам'ятають про них. 

4. Зростає роль альтернативної системи розповсюдження видань, коли 
читач має можливість ознайомитися з виданням на спеціальних заходах, 
отримати номер не традиційним способом за передплатою через пошту, а 
кур'єром в будь-який зручний для нього час і на будь-яку адресу. Є 
альтернатива отримання електронної версії видання замість традиційної 
друкованої. Багато видавничих будинків співпрацюють з підписними 
агентствами, які більш зручні і ефективні у розповсюдженні видань для читачів. 

5. Залежність від економічної ситуації. Практично жодне з видань не має 
державного фінансування. Тому кожному видавцеві доводиться шукати різні 
шляхи для отримання коштів на видання. В основному це кошти від 
розміщення реклами. Говорити про те, що видання фінансуються за рахунок 
передплати - неправильно, оскільки підписка не приносить тієї суми грошей, 
яка необхідна. Це обумовлено обмеженою кількістю передплатників, тому, що 
ринок вузькоспеціалізований. 

6. Залежність між популярністю / затребуваністю науково-практичного 
журналу та його рекламним наповненням. Наповнюваність видання рекламою 
відбувається, швидше, як наслідок розгортання його популярності і 
затребуваності. Рекламодавець діє як? Він вивчає, наскільки видання знають 
представники його аудиторії, як його читають, що думають про матеріали, які в 
ньому подаються, наскільки йому довіряють. Чим більш популярно видання 
серед його аудиторії, тим воно більше цікаво для рекламодавця, оскільки у 
нього зростають шанси, що його реклама буде сприйнята, і їй довірятимуть. 
Більш того, якщо аудиторія видання висловлюється про те, що вона довіряє 
матеріалам, які подаються на сторінках видання, використовує їх у своїй 
практичній діяльності, то інформацію від рекламодавців у ньому вона сприймає 
разом з іншими науково - практичними матеріалами як єдине ціле. 

У формуванні рейтингів на підставі оцінювання іміджу спеціалізованих 
ЗМІ зацікавлені чотири групи аудиторій: самі видавці, рекламодавці, 
професіонали у певній сфері і VIP-фахівці. Для видавців важливо знати і 
розуміти, яку конкурентну позицію вони займають по відношенню до 
конкурентів, які у них є сильні і слабкі сторони, щоб вчасно реагувати на будь-
які зміни ринкового середовища. Для рекламодавців важливо знати, де саме їх 
рекламно-інформаційні матеріали будуть найбільш ефективні, де вони 
матимуть найбільшу довіру та будуть затребувані. Для професіоналів важливе 
розуміння того, в яких джерелах інформація подається найбільш об'єктивно і 
комплексно. VIP-фахівцям важливо знання того, які джерела здатні донести їх 
думку найбільш широким колам громадськості в рамках певної спеціалізації. 
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Дослідження спеціалізованих ЗМІ в повному обсязі, а саме так, щоб була 
представлена повноцінна картина ситуації на ринку досить дорогі. Через це 
багато агентств, які все ж таки проводять ці дослідження, йдуть по простому 
шляху, оцінюючи видання по одному-двом показникам. У цьому випадку, на 
жаль, вони не отримують об'єктивної інформації і своїми результатами вводять 
в оману представників зацікавлених аудиторій . 

Для визначення конкурентної позиції видання на ринку, його слід 
розглядати як єдність цінності для всіх зацікавлених осіб. Видання - це торгова 
марка, під якою ринку представляється готовий продукт, де товаром є 
інформація. Тому воно має оцінюватися за основним маркетинговим 
характеристиками: наповнення (за аналогією зі складом продукту), ціна, 
доступність і система розповсюдження, оформлення (за аналогією з 
упаковкою), зручність користування, визнання серед представників цільової 
аудиторії та провідних фахівців і організацій у певній галузі, визнання серед 
конкурентів, сервісний супровід, маркетингова активність, зацікавленість у 
формуванні своєї репутації. Оцінка видання тільки за одним показником або 
тільки з одного боку не дає можливості отримання повноцінної інформації про 
його діяльність на ринку. Як результат - помилкові або неоперативні дії 
видавців і рекламодавців щодо коригування своїх дій. 

З урахуванням розуміння існуючої проблеми нами була розроблена 
спеціальна методика, яка дозволяє оцінювати спеціалізовані ЗМІ саме з позицій 
цінності їх для всіх зацікавлених осіб, яка вже протягом декількох років 
успішно впроваджується в Україні. Вона заснована на комплексному обліку 
системи збалансованих показників, коли видання оцінюються за трьома 
основними напрямами: привабливості для цільових аудиторій, статусності і 
авторитетності серед професіонального середовища та по техніко - 
економічним параметрам. Оцінка видань за цими спрямуваннями дозволяє 
розглядати видання з точки зору цінності для читацької аудиторії, 
рекламодавців, провідних фахівців із професійних кіл і самих видавців. Саме 
тому видання оцінюються по знанню серед професіоналів, читанню, 
регулярності читання, простоті і зручності в користуванні і пошуці необхідної 
інформації, доступності видань, системі розповсюдження, тематичній 
спрямованості, цінової доступності, охопленні аудиторій. Враховується думка 
читацької аудиторії про практичну цінність матеріалів, що подаються у 
виданнях, їх об'єктивність, актуальність, довіра читачів до інформації, у тому 
числі і рекламної. 

Також враховується склад редакційних рад і колегій, провідні організації 
серед засновників видань, оформлення самих матеріалів, якість і кількість 
посилань на джерела отримання інформації, визнання ВАК України і 
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провідними профільними організаціями. Для отримання повноцінної картини 
щодо учасників ринку, видання оцінюються по контентному наповненню, 
відповідності поданої інформації побажанням аудиторії, рубрикації, часткам 
основного і рекламного матеріалів, оформленню, за накладом у перерахунку на 
кількість професіоналів певної спеціальності, тривалістю існування на ринку, 
періодичності виходу, формату, за обсягом і змістовним наповненням 
рекламного та основного матеріалів, інтернет-версії, простоті в пошуку в 
пошукових системах в інтернет. Перевага цієї системи оцінювання у 
комплексності та системності у визначенні цінності видання, заснованої на 
маркетингових підходах у формуванні конкурентоспроможності ЗМІ, що дає 
можливість отримання об'єктивної та повноцінної інформації про реальний 
стан справ. 

З використанням нашої методики в Україні вже два роки проводиться 
регулярна оцінка іміджу спеціалізованих видань. Дослідження проводиться 
один раз на пів-року, і за підсумками року проводиться щорічна церемонія 
нагородження кращих спеціалізованих видань за номінаціями згідно 
галузевому розподілу. 

Для спеціалізованих видань на ринку України важливо: 
1. Високоякісна поліграфія та креативність. Бажано, щоб видання було 

повнокольоровим з високоякісними фотографіями, малюнками та 
ілюстраціями, які дозволять читачам не тільки прочитати необхідну 
інформацію, а й побачити те, що їх цікавить. Особливо це стосується питань 
медицини. Більше того, часто у фахівців просто немає часу на тривале читання. 
Тому їм простіше і зрозуміліше мова ілюстрацій. 

2. Тематична орієнтація на фахівців певної сфери, об'єктивність у поданні 
матеріалів, коли читач матиме можливість побачити різні точки зору з тих чи 
інших питань, їх зіставити та проаналізувати. 

3. Чітка рубрикація. У виданні повинні бути визначені чіткі рубрики, за 
якими читач зможе орієнтуватися в пошуку необхідного матеріалу. Такі 
рубрики, як, наприклад, «Лекції » або « Оглядові статті» дуже ускладнюють 
пошук необхідного матеріалу. 

4. Практична спрямованість матеріалів. Фахівцю певної галузі важливо 
мати інформацію не тільки про наукові міркуваннях на певну тему, а й про те, 
як ті чи інші досягнення можна використовувати на практиці. Видання 
повинно, в першу чергу, допомагати фахівцеві працювати і підвищувати його 
кваліфікацію. 

5. Видання має бути широко представленим і доступним як у друкованій 
версії, так і в інтернеті. Читач повинен мати можливість купити видання або 
отримати його безкоштовно. На ходіння по бібліотекам фахівці певних галузей 
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часто не мають ані часу, ані бажання. Кращий варіант, коли видання «саме 
приходить» до читача і, бажано, безкоштовно. Якщо повну версію журналу 
можна отримати в інтернеті, на виставках і семінарах безкоштовно, тоді навіщо 
на нього підписуватися? Ризик видавців у полягає в тому, що широка 
представленість їх продукції на ринку може негативно позначитися на його 
підписці. Але з іншого боку, доступність видання формує його популярність. 
Крім того, читач повинен мати можливість підписатися на видання так, щоб 
йому було зручно його отримувати в тому місці і в той час, коли він готовий це 
зробити. У цьому випадку виграють ті видання, які співпрацюють з підписними 
агенціями, які працюють за принципом «ми йдемо до передплатника», а саме, 
здійснюють контакт з потенційними клієнтами. 

6. Видання має бути авторитетним і визнаним серед провідних фахівців 
певної галузі, розміщувати на своїх сторінках їх статті, думки, досвід. Ринок 
спеціалізованих видань дуже вузький, читачі добре знають один одного і 
прислухаються до думки авторитетних у їх галузі людей. Авторитетність 
видання викликає більшу довіру аудиторії до всіх матеріалів, що подаються на 
його сторінках. 

7. Видання має бути зручним у використанні і пошуці необхідної 
інформації. Для цього повинна бути чітка рубрикація, про що вже говорили. А 
також саме видання не повинно бути дуже товстим і важким, занадто великого 
або навпаки, маленького формату. Дуже товсті журнали не читаються. Формат 
А-4 краще сприймається, ніж, наприклад, А-3. А кишенькові фармати не 
востребувані, оскільки їх незручно читати через дрібний шрифт. 
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Примак Д.С. 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

ім. Вадима Гетьмана»  
 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВОСПРИЯТИЯ ТОРГОВЫХ 
МАРОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ОТ СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
На рынке продуктов питания существует множество торговых марок и у 

каждой из них, зачастую, очень обширный ассортимент. Каждый 
производитель старается применять все доступные способы для продвижения 
своей продукции. Это, безусловно, накладывает отпечаток на потребительские 
предпочтения. Поэтому одни покупатели выбирают продукцию исходя из 
громкой рекламы, другие - по слухам от знакомых, или собственных вкусовых 
предпочтений, третьи ничего не слышали о данной категории товара и склонны 
запрашивать советы у продавцов, или ориентируются на всевозможные скидки, 
бонусы, специальные предложения. Для третьей категории покупателей свою 
роль играют средства стимулирования сбыта, которые затрагивают не только 
специальные предложения, но и мотивацию торгового персонала в 
продвижении конкретной торговой марки.  

Для завоевания доверия потребителя сегодня недостаточно только 
рекламы, PR-мероприятий от имени одного производителя или же акций 
стимулирования сбыта. Часто бывает, что предприятия тратят огромные деньги 
на рекламу, а население почему-то отдает предпочтение каким-то другим 
маркам или товарам. Примером этому служат результаты независимого 
исследования торговых марок кефира (рис. 1, рис. 2), которые проводило 
Украинское Рейтинговое Агентство в конце 2013. 

Сопоставление этих двух графиков показывает, что есть различия между 
вспоминаемостью марок и предпочтительностью выбора. Как правило, 
вспоминаемость зависит от результатов коммуникационной активности 
компаний, а предпочтительность выбора формируется на основе того, 
насколько та или иная марка удовлетворяет скрытые и явные желания 
потребителей. Что хотят люди, покупая продукты питания? – Качество, 
адекватную цену, удобную упаковку и фасовку, доступность на рынке, 
разнообразие в ассортиментной линейке. Для определения соответствия 
предложения пожеланиям целевой аудитории исследовались торговые марки 
кефира. 
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Рис. 1. Рейтинг торговых марок кефира по вспоминаемости. 

 
Рис. 2. Рейтинг торговых марок кефира по предпочтительности выбора 
 
Причиной выбора кефира как объекта, является полезность употребления 

продукта питания, регулярность закупок потребителей в неизменном объеме и 
низкое влияние сезонности на спрос. По статистике, каждый третий житель 
Украины употребляет кефир раз в три дня, а то и чаще. Сопоставление того, как 
реально представлены марки на рынке по цене, упаковке, фасовке и составу, и 
тем, что желает получить потребитель по этим параметрам дало возможность 
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выявить торговые марки, которые в своем предложении максимально 
приближенные к потребителям. Например, ценовая доступность исследовалась 
как соотношение среднерыночной цены реализации одного литра кефира и той 
суммы денег, которую готов заплатить потребитель за этот же самый объем. 
При этом обязательно учитывались жирность кефира и тара, в которую он 
упакован и представлен в магазинах. 

Так, по ценовой доступности, первое место занимает торговая марка 
«Заречье» («Купянский молочноконсервный комбинат»). Второе - торговая 
марка «Веселая ферма» (компания АТБ), и, наконец, третье - торговая марка 
«Вита» (ЖЛК Украина, Белая Церковь ) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рейтинг торговых марок кефира по ценовой доступности 
 
Как видим, по данному параметру марки «Президент», «Словяночка», 

«Простоквашино» и другие, которые были наиболее активны с точки зрения 
стимулирования сбыта, оказались не на первых позициях. Аналогичная 
ситуация и по широте представленного ассортимента, и вкусовым 
предпочтениям, которые определялись на основе сопоставления разнообразия 
представленной продукции по упаковке и фасовке, а также, составу кефира 
пожеланиям потребителей. Со стороны населения учитывались не только те 
виды упаковки и фасовки, которым они отдают предпочтение, но и те 
ингредиенты в составе кефира, которые отталкивают людей от его покупки. 
Например, сухое молоко, стабилизаторы, консерванты, дрожжи, которые 
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некоторые производители добавляют в свои продукты и согласно Закону 
Украины «О защите прав потребителей» (статья 18, пункт 1) обязаны указывать 
на упаковке товара. По этим параметрам на первом месте торговая марка 
«Волошкове поле» (ПАТ «Юрія», Черкасы). Второе место занимает торговая 
марка «Яготинське» (АТ «Молочный Альянс»). Третье место торговой марки 
«Добряна» (ДП «Милкиленд-Украина»). 

Cопоставление результатов предпочтительности выбора, ценовой 
доступности, широты ассортимента и вкусовых предпочтений дало 
возможность сформировать рейтинг, в котором на первых позициях оказались 
марки, максимально приближенные к пожеланиям потребителей (рис. 4). 

 
Рис. 4. Общий рейтинг торговых марок кефира 
 
Методами, которые использовались при проведении исследования, были 

анализ статистической информации, доступной для публичного пользования и 
опрос населения в возрасте от 18 до 70 лет по всей территории Украины. 

Средства стимулирования сбыта розничных предприятий, нацеленные на 
увеличение качественной дистрибуции и расширение линейки представленной 
потребителю продукции, несомненно, способствуют вспоминаемости торговой 
марки, но они являются недостаточным условием увеличения ценности 
продукта для потребителя. Они направлены на достижение визуальной 
представленности, что служит методом сохранения доли рынка даже при 
низкой конкурентоспособности продукции. 
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Родіонов С.О. 
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

 
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНО-
КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ОСНОВІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Інформаційні-системи та інтернет-технології значно впливають на 

маркетингову діяльність підприємств. На підприємствах виникає потреба в 
реалізації маркетингових дій за допомогою інтернет-технологій. Тобто 
розробляти стратегію, планувати, організовувати і контролювати здійснення 
комерційних комунікацій з метою постійного виявлення областей суміщення і 
координації інтересів підприємства і споживача, адекватного розвитку відносин 
зі споживачами на базі інтернет-технологій та просування на інтернет-ринку 
[1]. На фоні динамічного розвитку ринку, значення і можливі напрямки 
використання інтернет-технологій у маркетинговій діяльності вивчені 
недостатньо. Метою роботи є аналіз теоретичних підходів та визначення 
понятійно-категоріального апарату маркетингової діяльності на основі 
інтернет-технологій, а також виявлення найбільш точного поняття з 
урахуванням сучасної ринкової ситуації. 

Поняття «інтернет-маркетинг» вперше з'явилося в зарубіжній літературі, 
для якої властива певна понятійна недбалість. На сьогоднішній день в 
більшості економічної літературі поряд з поняттями «інтернет-маркетинг» 
функціонують та по-різному трактуються такі терміни як: «електронний 
маркетинг», «електронна комерція», «електронна торгівля», «електронний 
бізнес». Так, Ральф Уілсон – один з найбільш авторитетних експертів в області 
інтернет-маркетингу та електронної комерції, автор понад 200 статей з питань 
електронної комерції та розвитку інтернет-маркетингу не дає чіткого 
визначення поняття «інтернет-маркетинг» [2]. 

Проведений аналіз літературних джерел дав змогу зробити висновок, що 
перші автори більшості робіт, що розглядали дану проблематику  зводили 
поняття «інтернет-маркетинг» лише до інтернет-реклами, або трактували ще 
більш вузько: як банерну рекламу, або уникали формулювання даного поняття і 
визначення його предметної області у своїх роботах, вважаючи суть явищ 
інтуїтивно зрозумілою [3, 4, 5, 6]. 

Цьому ж принципу дотримуються деякі вітчизняні автори, наприклад В. 
Холмогоров, А. Себрант, А. Петюшкин [7, 8, 9]. Це може бути обумовлено 
лише впливом ідей зарубіжних авторів на поняття. Невивченість даного явища 
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призвела до того, що на сьогоднішній день відсутній загальноприйнятий спосіб 
написання даного терміну: «інтернет-маркетинг» або «Інтернет-маркетинг». 

Основною проблемою, з якою зіткнулися автори при спробі вирішення 
даної задачі, є конфлікт між емпіричним і етимологічним підходами до її 
вирішення. Емпіричний підхід підкреслює новизну сфери застосування 
(Інтернет) і динамічний розвиток даної галузі економіки. Відповідно до цього 
підходу більшість авторів намагається дати визначення ґрунтуючись на 
інформацію про вже існуючих і відомих концептуальних напрямках. Дана 
методика характерна в першу чергу для практиків інтернет-маркетингу [10, 11]. 

Етимологічний підхід акцентує увагу на зв'язок поняття з традиційним 
маркетингом. Найбільш повним, відповідно до цього підходу, є визначення І.В. 
Успенського. Основна ідея даного визначення в тому, що інтернет-маркетинг 
вимагає відмінної від традиційного маркетингу методології та теоретичної 
основи у вигляді специфіки самого Інтернету [11]. 

Таким чином, поняття інтернет-маркетингу не повною мірою 
задовольняють критеріям формулювання визначень в економічній науці та 
потребують коригування та усунення неточностей. Одним з найбільш близьких 
синонімів поняття «інтернет-маркетингу», на наш погляд, є маркетинг на основі 
інтернет-технологій. З одного боку, ці поняття є тотожними, але з іншого, існує 
необхідність більш детального розгляду поняття «інтернет-технології». 
Відповідна область наукових знань ще тільки формується, тому кількість 
визначень поняття «інтернет-технології», даних в монографіях і наукових 
статтях у даний момент недостатня. Проведений аналіз літератури дозволив 
виділити одне найбільш повне і логічне визначення: «інтернет-технології – це 
сукупність комунікаційних, інформаційних та інших технологій і сервісів, за 
допомогою яких здійснюється діяльність в глобальній мережі Інтернет або за 
допомогою цієї мережі. Інтернет-технології, так само як і промислові або 
фінансові технології, визначають кошти і форму, в яких і за допомогою яких, 
реалізується діяльність по досягненню поставлених цілей» [12]. 

У результаті аналізу різних підходів до трактування термінів «інтернет-
маркетинг» та «маркетингова діяльність на основі інтернет-технологій» слід 
відзначити відсутність єдності в думках серед фахівців. Ця ситуація є типовим 
прикладом, коли з розвитком науково-технічного прогресу теорія відстає від 
практики. До того ж, має місце змішування предметної області у формулюванні 
тих чи інших понять. Вихід в такій ситуації, на нашу думку, можливий тільки 
шляхом побудови понятійно-категоріального апарату для відповідної сфери 
діяльності. Визначальним фактором для використання поняття «інтернет-
маркетингу» можуть бути відповідна галузь та сфера діяльності.
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Романенко О.О. 
завідувач кафедри маркетингу, к.е.н., доцент 

Київський національний лінгвістичний університет 
 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ У 
ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

 
Значимість функціонування промислових підприємств в Інтернет зростає. 

Підприємства, які використовують можливості віртуального простору, 
формують для себе конкурентні переваги, оскільки саме в Інтернет знаходиться 
величезна кількість потенційних клієнтів. Існує ряд моделей ведення 
підприємницької діяльності в Інтернет просторі (рис. 1). 

 
Рис. 1. Моделі ведення підприємницької діяльності в Інтернет просторі 
 
До переваг використання Інтернет у підприємництві можна віднести 

наступні. 
1. Нові процедури і алгоритми встановлення господарських зв’язків: 

розвиток Інтернет створив господарський механізм, темпи зростання якого є 
вищими ніж у офлайн системі. Базис сучасної економіки складають 
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підприємства, у яких частина або всі бізнес-процеси представлені у 
віртуальному просторі. 

2. Підвищення ефективності діяльності за рахунок зростання впливу на 
кінцеві результати роботи модернізованих маркетингових комунікацій. 
Комунікації, які використовують цифрові канали складають цифровий 
маркетинг. 

3. Формування і підкріплення іміджу підприємства за рахунок створення 
веб-сайту, який є підгрунтям та оперативним інструментом господарської 
діяльності, засобом підвищення конкурентоспроможності. 

4. Розширення можливостей для потенційного покупця, в частині 
забезпечення необхідною інформацією і формування кола зворотнього зв’язку 
управління. Веб-сайт повинен мати змістовний контент щодо підприємства, 
продукції та забезпечувати ефективну взаємодію з чинниками маркетингового 
середовища. 

5. Оперативність і адресність обміну інформацією. Підприємства мають 
змогу миттєво довести до цільової аудиторії необхідну інформацію і емоційно 
та когнітивно вплинути на процес прийняття рішення щодо купівлі. 

6. Можливість оцінити ефективність маркетингових комунікацій. 
Наявність технічних можливість оцінки конверсії. 

7. Можливість точно визначати потенційну місткість ринків збуту. 
Сумуючи запити, що надходять можна планувати обсяги виробництва і 
продажу. 

7. Мінімізація собівартості продукції. Існує можливість елімінації певних 
ланок в логістичному ланцюгу. Наприклад: процес здійснення угоди за 
допомогою Інтернет знижує витрати на закупівлю матеріалів на 5-10%, 
складські витрати на 25-50%, а адміністративні витрати по закупівлях до 70%. 

8. Можливість працювати за принципом 7/24. Найбільша перевага online-
бізнесу полягає в тому, що він доступний 7 днів на тиждень і 24 години на 
добу. 

9. Глобалізація. Будь-яке підприємство отримує змогу стати 
транснаціональною корпорацією. Існують сотні вертикальних і горизонтальних 
електронних торгових майданчиків, доступних в мережі. Ці майданчики 
дозволяють за номінальну плату одержувати доступ до великої аудиторії 
потенційних клієнтів з усіх куточків світу. Фактичне місцезнаходження 
підприємства не має значення. 

10. Просування продукції на майданчиках, де знижено рівень супротиву 
рекламі. Присутність бізнесу в соціальних мережах, що є сьогодні, мабуть, 
найкращою рекламою. Якщо, сторінки в соціальних мережах, які реєструє 
онлайн-підприємець, відразу ж поповнюються матеріалами у вигляді 
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повідомлень, радіопередач, книг, презентацій, відео-роликів, то поступово ці 
сторінки обростуть постійними відвідувачами, тобто новими споживачами. 

До недоліків використання Інтернет у підприємництві можна віднести 
наступні. 

1. Хакерство (від англ. hack — обходити) — сукупність дій, спрямована 
на досягнення мети шляхом нанесення шкоди певному електронного продукту: 
програмі, сайту, процессу. Можливі варіанти замовлення хакерських атак або 
зломів, які завдають шкоди підприємству (атака сайту з метою викрадення 
інформації або нанесення матеріальної шкоди шляхом його руйнування, злом 
платної комп’ютерної програми з метою отримання безкоштовного доступу, 
написання хакерських програм — вірусів, троянів, хробаків, бекдорів, беквеїв). 

2. Плагіат — привласнення авторської або запатентованої інформації, 
знаків, формул, форм, методів з метою отримання матеріальної вигоди від 
незаконного володіння та публікації даних. 

3. «Чорна» реклама — реклама, яка спливає всупереч бажанню 
користувача у вигляді вікон, дорвеїв, редиректа, поштового спаму, флуду. Ці 
види реклами не завжди є незаконними, але завжди завдають шкоди 
користувачеві у вигляді втраченого часу, втрати швидкості переходу на нову 
сторінку, отримання шкідливих програм на комп’ютер, моральна шкода. 
Причому не завжди це відбувається з волі або незнання самого користувача, а 
найчастіше шляхом примусового надання інформації. 
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ФОРМУВАННЯ ЗБУТОВОЇ СТРАТЕГІЇ НА АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
На сучасному етапі розвитку економіки функціонування підприємств 

вимагає своєчасної адаптації системи збуту до змін зовнішнього середовища, 
що зумовлює необхідність використання маркетингових стратегій управління 
збутом продукції. Виникає необхідність розробки такої моделі дій, яка врахує 
всі операції пов’язані з плануванням та ухваленням рішень необхідних для 
досягнення цілей збуту, тобто набір правил для прийняття управлінських 
рішень, якими керуються підприємства у своїй діяльності. 

На формування збутової стратегії підприємства впливає багато факторів. 
Найважливіші серед них: 

• продукція та послуги, які виробляє підприємство; 
• мікросередовище підприємства (його цілі та ресурси — фінансові, 

технологічні, технічні, людські тощо); 
• споживчі аудиторії (їх потреби, смаки та уподобання); 
• умови конкуренції; 
• зовнішні чинники. [1, c. 135]. 
Збутова політика підприємства має бути побудована таким чином, щоб 

забезпечити підприємству найкращі конкурентні позиції на ринку і  
найоптимальнішого розміру витрат.  

У процесі формування стратегії збуту фірма змушена враховувати 
наступні чинники: 

1) наявність повної інформації про кількість та концентрацію покупців, 
величину разової закупівлі, рівень доходів, закономірності поведінки у момент 
купівлі, традиції та смаки; 

2) фінансові можливості своєї фірми, конкурентоспроможність, основні 
напрямки ринкової стратегії, масштаби виробництва та наявність потужностей; 

3) повна характеристика товарів - вид, середня ціна, сезонність 
виробництва та попиту, вимоги до технічного обслуговування, строки 
використання та зберігання; 

4) ступінь конкуренції і збутова політика конкурентів, їх чисельність, 
збутова стратегія і тактика; 

5) особливості ринку, його фактична місткість, торгова марка, 
торговельний досвід; 

6) порівняльна вартість різноманітних збутових систем. 
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Розробка і реалізація збутової стратегії передбачає вирішення наступних 
питань:  

1) вибір каналу збуту;  
2) обґрунтування оптимального методу збуту і відбір посередників;  
3) організація сервісного обслуговування. 
Формування каналів збуту пов'язано з необхідністю виконання таких 

функцій: 
• закупівля продукції, розподіл і збут; 
• маркетингові дослідження, зокрема дослідження ринку і потреб 

споживачів, збір відповідної інформації; 
• встановлення контактів з виробниками, торговельними 

підприємствами, посередниками, проведення комерційних переговорів; 
• підготовка та укладання договорів поставки (купівлі-продажу) і 

контролю за їх якісним виконанням; 
• здійснення стимулюючої політики щодо просування товару до 

споживача, рекламних заходів, виставкової діяльності; 
• участь і допомога у плануванні товарного асортименту; 
• фінансування витрат на функціонування каналу товароруху і 

збутових мереж; 
• транспортування, складування і зберігання товарів.[2, c.125]. 
Аграрні ринки все ще залишаються неорганізованими, нерегульованими, 

на яких відсутні ефективні маркетингові канали збуту продукції, особливо для 
господарств населення, а ті, які існують – монополізовані посередниками  

Характеризуючи основні тенденції збутової діяльності в аграрному 
секторі, можна виділити такі основні чинники впливу на неї: сезонність 
пропозиції сільськогосподарської продукції; сезонність попиту на 
сільськогосподарську продукцію; наявність концернів, які володіють 
сільськогосподарськими підприємствами на частині території України і мають 
можливість здійснювати активні маркетингові заходи; присутність місцевих 
виробників, які мінімізують свої маркетингові зусилля, концентруючи увагу на 
виробництві і власне збуті. 

Перед сільськогосподарськими виробниками, особливо малими та 
середніми за потужністю виробництва, у процесі збуту виробленої продукції в 
сучасних умовах господарської діяльності в Україні виникає ряд серйозних 
економічних проблем. Основними з них є: низький рівень інформованості чи 
взагалі відсутність інформації про ринки збуту продукції; поглиблення 
диспаритетності економічних відносин між суб’єктами аграрного ринку; 
низький рівень професіоналізму власників і керівників; обмежена конкуренція 
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на аграрному ринку внаслідок значного втручання держави та діяльності 
великих посередницьких організацій монополістичного типу; незначний досвід 
створення торгових кооперативів та інших об’єднань ринкового типу; 
обмежений доступ сільськогосподарських виробників до конкурентних 
пропозицій щодо постачання продукції; нерозвинена інфраструктура ринку 
збуту сільськогосподарської продукції, тощо.  

Оцінку ситуації в системі збуту сільськогосподарської продукції 
необхідно проводити в два етапи. На першому, оцінювальному, проводиться 
аналіз стану збуту (обсяги, пропорції, швидкість змін, основні параметри в 
розрізі каналів збуту), на другому – виявляються причинно-наслідкові зв’язки, 
які визначають ситуацію, здійснюється прогнозування обсягів збуту та 
обґрунтовуються рекомендації щодо перспектив розвитку збутової діяльності з 
огляду на мінливість ринкової ситуації. Такий підхід дозволяє обґрунтувати 
засади ефективного функціонування системи збуту продукції, забезпечити 
управління її розвитком [3, c. 262-266]. Лише повне врахування всього спектру 
відповідних чинників та величини їх впливу на збут дозволить комплексно 
розглянути активність підприємства та його конкурентів, а також запити 
споживачів і надати можливість зважено та обґрунтовано оцінити фінансово-
ринковий потенціал окремої номенклатурної позиції. 
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ АВТОВИРОБНИКІВ НА ГЛОБАЛЬНОМУ 

РІВНІ 
 

Ринок автомобілів є одним із самих конкурентних на світовому ринку, 
тому тут застосовуються всі новації в усіх сферах діяльності компаній, а 
маркетинг займає центральне місце. Автомобільний ринок характеризується 
великим впливом на маркетингові стратегії продавців та виробників, які 
впроваджують свої плани стратегічні наміри за допомогу величезних ресурсів: 
людських, капіталів, впливу на уряди країн тощо. Глобалізація, обмеження 
природних ресурсів, збільшення вартості природних ресурсів, диджиталізація 
(інтернет охоплення) та все більша конкурентна боротьба нових гравців, вплив 
держав характеризує автомобільну промисловість. 

Інтернет-просування та продажі зростають з кожним роком за 
геометричною прогресією, так бюджети автовиробників світу виросли за 
останні 5 років з 1,5% від усього маркетингового бюджету до 20%, а 
враховуючи інтернетизацію суспільства, тобто ріст користувачів Інтернету, 
приблизно на 10% в рік в світі, то маркетингові бюджети будуть і надалі 
зростати. Тому інтернет-маркетинг набуває все більшого значення. 

Світові виробники мають розробляти глобальні програми та рішення 
щодо маркетингової політики в цифровому просторі. Автовиробники 
використовують такі основні інструменти інтернет-комунікації з клієнтом: 
глобальний сайт, електронні розсилки, створюють власні інтернет-видання, 
інтернет-відео, соціальні сітки, інтернет-ігри, банерна реклама, форуми та 
блоги. Так, тільки одні стандарти застосовуються для розробки сайтів та 
інтернет-магазинів. Тобто є один глобальний сайт, що відвідується 
потенційним клієнтом, який обирає країну і вже потім переходить на свою мову 
та під-сайт в структурі глобального сайту. Такі сайти допомагають визначитись 
з моделлю автомобіля клієнту, але не купити його, тобто ціль автовиробників 
все-таки направити клієнта до автосалону і зануритись в атмосферу бренду, 
придбати автомобіль. Дуже важливо, щоб сайт передавав дух і стратегію 
бренду, показав переваги бренду та його відмінності від інших. Клієнт повинен 
розібратись в продукті та знайти найближчу роздрібну точку або дилера, де 
його придбати. Сайт характеризується відсутністю Інтернет-магазину і 
безпосереднього продажу в мережі. Це і є основною відмінністю сайту 
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автовиробників від інших підприємств з інших промисловостей. Більшість 
потенційних клієнтів – близько 70% використовує пошукову систему Google, 
тому підприємства витрачають значні свої бюджети на просування своєї 
пропозиції чи сайт через саме цю пошукову систему для досягнення 
найлегшого пошуку необхідної інформації в мережі. Використовується два 
методи просування: SEO оптимізація та контекстна реклама. Просування свого 
сайту є найбільш ефективним інструментом інтернет-маркетингу і ми оцінюємо 
його як 60% успіху від всіх інструментаріїв. 

При цьому існують технології для визначення хто саме відвідав сайт за 
допомогою cookies, і на основі цієї інформації, клієнту іде постійне нагадування 
через банерну рекламу, якщо потенційний клієнт відвідав схожі сайти, 
наприклад конкурентів. Метод є дуже дієвий, але надто дорогий. Другий по 
значенню інструментарій є розсилка потенційним клієнтам ( а не всім підряд) з 
конкретними пропозиціями через електронну почту. Оціночна ефективність – 
20% від всіх інструментаріїв. Третій по значенню – це створення власних 
сторінок на соціальних мережах та робота з цільовою аудиторією за допомогою 
зв`язків, постів та форумів. 90% цільової аудиторії - це молодь до 30 років, 
тобто проводиться роботоа на перспективу. Автовиробники найбільш активно 
використовують Facebook, Twitter, в країнах СНД – odnoklassniki та vkontakte. 
Активно використовуються обмін клієнтами та зв`зками, які є схожою 
цільовою аудиторією, наприклад Mercedes та Louis Vuitton в фешн-індустрії. 
Оціночна ефективність – 10% від всіх інструментаріїв з перспективою до 30% 
через 5 років. Все більшого розвитку набувають відео ресурси в інтернет-
мережі, такі як YouTube. Відеорекламу, смішні історії, направлені на 
популяризацію бренду, можуть продивлятись до 3 мільйонів чоловік в рік. 
Оціночна ефективність – до 5 % від всіх інструментаріїв з перспективою до 
10% через 5 років. Такі інструментарії, як форуми, блоги, власні інтернет 
видання та банерна реклама дуже часто використовуються, але за нашою 
оцінкою така ефекктивність складає до 5%. Інтернет-маркетинг на світовому 
ринку легкових автомобілів має глобальну єдину політику, але з невеликими 
регіональними відмінностями. Нариклад, в Росії лідируюча соціальна мережа – 
odnoklasniki.ru, а пошукова система – yandex, які не є лідерами навіть в Україні. 

Взагалі інтернет – це більше комунікація з клієнтом або потенційним 
клієнтом. Довготермінові відносини з клієнтами є визначальними, так як 
середній строк заміни автомобілів в світі становить 5 років, а в Україні майже 7 
років. І на протязі періоду володіння автомобіля одні компанії борються за 
лояльність до придбаного бренду, інші – до іншу марки автомобіля. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОЗНАКИ ТА ВІДМІННОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 
ВІД ТРАДИЦІЙНИХ МАРКЕТИНГОВІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Інтернет як канал маркетингових комунікацій є частиною так званих 

«нових ЗМІ», до яких, крім Всесвітньої мережі, також входять: цифрове 
телебачення, стільникова телефонія, компакт-диски й т.п. Термін «нові ЗМІ» 
використовується з метою розмежування традиційних способів доставки 
інформації споживачам і методів, заснованих на використанні новітніх 
цифрових технологій. У цей час фахівцями виділяються наступні п'ять 
особливостей Інтернет як одного з «нових ЗМІ»: 1) у більшості випадків 
покупець є ініціатором контакту з організацією; 2) покупець сам шукає його 
інформацію, що цікавить; 3) висока втягнутість (залучення уваги) покупця при 
перегляді web-сайту; 4) в організації є широкі можливості для збору й 
класифікації інформації про покупців; 5) ураховуються індивідуальні запити 
покупця, які приймаються в розрахунок при майбутніх контактах [1]. 

У зв'язку зі специфікою Інтернет як «нового ЗМІ», виникають істотні 
відмінності в системі маркетингових комунікацій (СМК) у Мережі й 
традиційної СМК, застосовуваної в «оффлайновій реальності». При 
використанні «традиційних»каналів комунікацій зацікавлені організації 
надають споживачам ту інформацію, що, на їхню думку, їм необхідна. У 
випадку використання Інтернет-ситуація кардинально міняється: споживачі 
самі шукають ту інформацію, що їх цікавить. Переваги такого підходу для 
споживачів очевидні: їм немає необхідності сприймати всі маркетингові 
повідомлення. До компаній, що діють на Інтернет-ринку, пред'являються 
підвищені вимоги, зростає соціальна відповідальність організацій. 

Інтернет дозволяє досягти найвищої індивідуалізації контенту, тобто 
змісту Інтернет-сайту, надаваного споживачам. Використовуючи спеціалізовані 
засоби, які інтегруються в web-сторінки (форми, програмні скрипти), можна з 
мінімальними витратами забезпечити кожний цільовий сегмент індивідуальною 
інформацією, необхідної саме даної категорії споживачів. В Інтернет-процес 
визначення цільових груп і надання релевантних пропозицій відбувається 
набагато простіше. Це стає можливим завдяки системі автоматичного 
визначення цільових груп і націлювання комерційної пропозиції (Automatic 
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Offer Targeting, AOT). Дана система заснована на використанні формалізованих 
засобів персоніфікації відвідувачів web-сайту (форми для реєстрації типу 
«логін-пароль»), автоматично пропонованих для заповнення всім відвідувачам, 
а також програмних засобів для обробки запитів і віднесення відвідувачів до тої 
або іншої категорії. Кожний споживач, що зайшов на Інтернет-сайт, негайно 
одержує саме ту інформацію, що ставиться до його потреб. 

При використанні засобів індивідуалізації в Інтернет необхідно пам'ятати 
про один негативний аспект даної концепції. Споживачі стурбовані проблемою 
конфіденційності особистих відомостей, переданих через мережу. З одного 
боку, вони розуміють всі переваги персоніфікації й готові надати необхідну 
частину відомостей про себе. З іншого, споживачі налякані численними 
скандалами, зв'язаними з випадками «злому» корпоративних мереж і 
розголошення інформації про клієнтів (номера кредитних карт, адреси, 
метричні дані), і неохоче повідомляють про себе, які б то не були відомості. 
Тому для успішного використання концепції AOT необхідно максимально 
використати «сховані» засоби одержання інформації про споживачів 
(наприклад, перелоги-файли) і прямо задавати лише обмежене коло найбільш 
принципових питань [2]. 

Інтерактивність є одним з основних переваг Інтернет перед 
«традиційними» засобами комунікації. Дана перевага заснована на можливості 
(порядку декількох хвилин або секунд) одержувати, обробляти й відповідати 
споживачам на їхні запити. Установлюється оперативний двонаправлений 
діалог компанії зі споживачем. Аналогічного ефекту в умовах «реального» 
ринку досягти вкрай складно. Використання «традиційних» засобів комунікації, 
як телефонний зв'язок, дозволяє наблизитися до ідеалу інтерактивности. У 
реальності далеко не кожна навіть велика організація лише може дозволити 
собі містити цілодобовий колл-центр, а витрати, пов'язані з ним, можуть 
перекрити переваги від його існування. Інтернет дозволяє відмовитися від 
дорогого й негнучкого колл-центра на користь лише декількох [3]. 

Основною перевагою Інтернет перед «традиційним» ринком у питанні 
створення корпоративного іміджу (бренда) є підвищена втягнутість споживачів 
у цей процес. Особливого значення тут набуває концепція інтерактивності, 
оскільки споживачі мають постійну можливість вести діалог з компанією. 
Споживач у цьому випадку стає вже не просто автономним об'єктом 
маркетингових зусиль, а партнером організації. Через систему зворотного 
зв'язку клієнти й звичайні відвідувачі web-сайту мають можливість 
висловлюватися за різними аспектами діяльності фірми, привертаючи увагу 
керівництва до проблем, і сприяючи вдосконаленню як параметрів продукту, 
так і іміджу організації. 
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У реаліях Інтернет-ринку інтереси споживача стають більше значимими 
для фірми. Споживач не тільки здійснює функції по закупівлі продуктів в 
організації, але й допомагає їй удосконалювати свою діяльність. Компанії, що 
діють в Інтернет, повинні розуміти цю специфічну особливість мережного 
бізнесу й заохочувати споживачів вести конструктивний діалог з організацією. 
В умовах Інтернету більшу значимість здобувають суб'єктивно-особистісні 
характеристики споживачів (спосіб мислення, система цінностей, особливості 
сприйняття). Споживачі зі схожими характеристиками поєднуються в мережні 
співтовариства для обміну інформацією. Для організацій, що ведуть бізнес в 
умовах Інтернет, не існує ніяких перешкод для залучення на свій web-сайт 
споживачів з будь-яких країн. При цьому фірмі однаково, де територіально 
перебуває її цільовий споживач – маркетингове повідомлення, що послане за 
електронною поштою або розміщене безпосередньо на корпоративному сайті, 
буде йому обов'язково доставлено. 

Єдиною істотною перешкодою для інтернаціоналізації бізнесу з 
використанням Інтернет-технологій (як і у випадку «реального» бізнесу) є 
необхідність доставки до споживача фізичного компонента продукту. Однак 
компанії, що займаються наданням певних послуг (наприклад, 
консультаційних), не надають своїм клієнтам ніяких фізичних компонентів і 
тому можуть вільно здійснювати свою діяльність у будь-якому місці. Інтернет 
розширює рамки «традиційного» маркетингового мислення. У реаліях Мережі 
відбувається трансформація традиційних поглядів організації на споживача як 
на об'єкт впливу, переводячи його в категорію партнерів. 
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E-MAIL РАССЫЛКА КАК ВИД DIRECT-МАРКЕТИНГУ 
 

Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения так как она играет 
ключевую роль в развитии рыночной экономики и является её важным 
элементом. Если производителя лишить такой эффективной связи с 
потребителем, какой является реклама, то он перестанет вкладывать деньги в 
совершенствование старых и создание новых товаров. 

Существует большое количество видов рекламы: наружная, телереклама, 
радиореклама, интернет-реклама, сувенирная, печатная и др. Однако одним из 
самых эффективных, но малоизученных видов является direct mail. 

Direct mail (с англ. «прямая корреспонденция») – это один из основных 
инструментов директ-маркетинга, пользующегося большой популярностью в 
различных сферах бизнеса. Direct mail, называют организацию адресной 
почтовой рассылки, позволяющей решать множество задач, основные из 
которых – знакомство потенциальных потребителей и клиентов с брендом, 
сообщение информации о появлении нового товара или услуги, привлечение и 
удержание клиентов. Этот термин традиционно применяется в отношении 
рекламных обращений и коммерческих заказов, пересылаемых 
непосредственно по почте по заранее подготовленным спискам потенциальных 
потребителей [1]. 

Direct mail – очень распространенный вид рекламы за рубежом. 
Статистика свидетельствует, что получатели просматривают свыше 80% 
рекламных писем, направленных лично им по домашним адресам, отвечают на 
50-60% писем с предложениями товаров индивидуального пользования, в 5-
15% случаев следует запрос на покупку. Но даже если присланные запросы 
составляют всего лишь 3-4% от предложения, а действительные продажи – 1%, 
то и тогда не следует считать весь остальной материал направленным без 
пользы. Часть адресатов прочтут материал, запомнят название фирмы и товара. 
Эта аудитория станет потенциальным рынком будущих продаж. Роль прямой 
почтовой рекламы неуклонно повышается. К примеру, только в США ежегодно 
рассылаются около 4 млрд. рекламных писем, а объем продаж в результате 
почтовой рассылки достигает 5% совокупного национального продукта (по 
стоимости) [2]. 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 

 165 

 

Сравнивая direct mail с рекламой в газетах и журналах, необходимо 
отметить, что при ежедневном чтении печатных изданий читатель не в 
состоянии сосредоточиться только на определенном объявлении, его внимание 
рассеивается. Телезритель не имеет выбора, смотрит то, что ему в этот момент 
показывают, и не может смотреть все передачи подряд. Direct mail не имеет 
отвлекающего информационного фона, присущего другим средствам 
распространения информации. Кроме того, если многие виды рекламы просто 
направляют потребителя в магазин, где он может увидеть и приобрести товар, 
то прямая почтовая реклама убеждает потребителя в необходимости покупки 
без предварительного знакомства с товаром. Direct mail дает более полную и 
более разностороннюю информацию, обеспечивая при этом тесную и прямую 
связь с потенциальным потребителем [3]. 

В настоящее время широкое распространение получила e-mail-реклама – 
это компьютерный вариант direct mail, рекламное сообщение, направляемое 
конкретному адресату по электронной почте. Безадресная почтовая рассылка, 
то есть спам, стала самым дешевым способом охвата большой аудитории. К 
сожалению, большинство пользователей сразу удаляют такие письма, к тому же 
борьба почтовых сервисов и провайдеров постоянно снижает эффект спама. 
Однако до сих пор спам считается самым эффективным и дешевым способом 
прямой рассылки в Интернете для малого бизнеса. 

В нашей стране не все знают, что обозначает термин «E-mail-маркетинг», 
а многие просто путают его со спамом (рассылкой нежелательной 
корреспонденции). Между тем, именно это направление сейчас наиболее 
актуально для тех, кто хочет идти в ногу со временем и быстро донести свою 
информацию пользователям. 

В век высоких технологий можно смело позиционировать e-mail-
маркетинг как недорогую, но очень эффективную альтернативу прямым 
почтовым рассылкам. Дело в том, что предложение в электронном письме 
точно также попадает напрямую к адресату, и с большей вероятностью 
заинтересует читателя, чем имиджевая публикация, направленная на массы. В 
то же время e-mail-маркетинг является более перспективным направлением 
бизнеса, чем традиционная баннерная реклама, которая в последнее время 
становится все менее эффективным инструментом. Это обусловлено 
интенсивным ростом количества баннеров в последнее время, из-за которого 
многие пользователи вынуждены пользоваться утилитами, которые не 
скачивают и не показывают баннеры. 

Используя e-mail маркетинг, у фирмы появляется возможность 
контролировать успехи и отдачу от организованной e-mail-кампании. 
Сегментация подписчиков, структура и содержание писем, схема и основные 
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показатели эффективности рассылок, рост трафика на сайт, уровень продаж – 
все это доступная информация по всем этим аспектам, что позволит при 
необходимости вносить свои корректировки в e-mail-стратегию [4]. 

Следует отметить, что direct mail, как и любой другой вид рекламы имеет 
свои особенности и технологии в применении, определенные преимущества и 
недостатки. А внедрение новых разработок в direct mail свидетельствует о его 
постоянном развитии и мобильности. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У М’ЯСНІЙ ГАЛУЗІ 
 

Важливим напрямком стратегії управління сучасним підприємством є 
удосконалення збутової діяльності, при цьому невід’ємним кроком є 
використання новітніх технологій для просування продукції на ринок. Адже 
розвиток сучасного науково-технічного прогресу, у тому числі в маркетинговій 
сфері, вимагає впровадження нетрадиційних методів, оскільки традиційні 
комунікації не дають достатнього ефекту та не забезпечують маркетингової 
конкурентоспроможності підприємства. Деякі сучасні маркетингові 
комунікаційні технології активно впроваджуються у підприємствах, що 
дотримуються агресивної стратегії лідерства, але в сучасному маркетинговому 
середовищі постійно виникають інноваційні підходи, які нині знаходиться на 
стадії тестування. До таких технологій належить цифровий маркетинг.  

Цифровий маркетинг – сучасний, ефективний інструмент просування 
торгової марки з допомогою мережі Інтернет. Цифрові канали забезпечують 
швидке поширення новин та інформації, стають основним засобом реклами та 
взаємодії з клієнтом. Формування стратегії просування компанії та товару з 
допомогою цифрових каналів – основне завдання цифрового маркетингу, який 
передбачає активну присутність компанії в соціальних мережах, 
медіапланування, використання вірусного відео для залучення уваги мільйонів 
людей. Переваги цифрового маркетингу: інтерактивність – активне залучення 
споживача у взаємодію з брендом; відсутність територіальних обмежень при 
реалізації маркетингових ідей; легкість доступу до ресурсу (web-і wap-ресурси); 
значне поширення Інтернету і мобільного зв’язку забезпечує активне залучення 
цільової аудиторії; можливість оперативної оцінки заходів кампанії та 
управління подіями в режимі реального часу [1]. 

Карпіщенко О.О., Логінова Ю.Е. зазначають, що цифровий маркетинг 
(digital marketing) – це використання всіх можливих форм цифрових каналів для 
просування фірми та її товару. Телебачення, радіо, Інтернет, соціальні медіа – 
усе це інструменти цифрового маркетингу. Цифровий маркетинг тісно 
переплітається з Інтернет маркетингом, але в ньому вже розроблені ряд технік, 
що дозволяють досягати цільову аудиторію навіть в офлайн середовищі. 
Цифровий маркетинг допомагає досягати максимального комерційного 
результату оптимальним способом, тобто дозволяє економити гроші, уникати 
зайвих неефективних витрат. Сьогодні цифровий маркетинг починає широко 
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використовувати і традиційні види реклами, з метою “захопити” увагу 
аудиторії і “перетягнути” її до віртуального світу. Цифровий маркетинг 
вирішує наступні завдання: 1) підтримка іміджу бренда; 2) підтримка виведення 
нового бренда або продукту на ринок; 3) підвищення впізнаваності; 4) 
стимулювання продажів [2]. 

Особливості застосування маркетингових стратегій та зокрема цифрових 
технологій насамперед пов’язані з галуззю функціонування підприємства. Одні 
галузі можна вважати динамічними, що сприяє швидкості впровадження 
сучасних новинок в організації виробничо-комерційного процесу, а інші галузі 
більше зорієнтовані на виробництво, і з огляду на особливості продукції не 
впроваджують прогресивних технологій збуту із застосуванням цифрового 
маркетингу. Актуальним дане питання є для підприємств харчової 
промисловості і зокрема м’ясної галузі. 

В Україні Інтернет-технології у м’ясній галузі ще не набули широкого 
розповсюдження. Лише окремі суб’єкти використовують у своїй маркетинговій 
діяльності можливості глобальної мережі. У харчовій галузі лише поодинокі 
підприємства частково використовують можливості Інтернету. Переважно їх 
діяльність у даному напрямі полягає у створенні web-сайту. Проте його 
оновлення відбувається досить рідко Інтернет-технології у сегменті питних вод 
доцільно використовувати не лише у процесі формування іміджу підприємства 
для розповсюдження інформації через web-сайт. Ефективними також є 
Інтернет-продажі (насамперед оформлення договорів на оптові поставки 
продукції). 

Одним із засобів використання технологій цифрового маркетингу є 
електронна комерція. Internet-магазин є однією з найпоширеніших комерційних 
моделей електронної торгівлі. Доцільним є створення Інтернет-магазину для 
м’ясопереробного підприємства. Основною цільовою аудиторією при цьому 
будуть гуртові покупці, насамперед супермаркети та інші магазини, а також 
торгові посередники. Створення Інтернет-магазину дозволить більш точно 
формувати виробничу програму залежно від замовлень, а також сприятиме 
скороченню логістичних витрат на укладання договорів та налагодження 
партнерських зв’язків (табл. 1). 

Використання Інтернет-технологій у підприємствах м’ясної галузі 
сприятиме залученню нових споживачів, партнерів по бізнесу, формуванню 
іміджу підприємства, а отже, зумовить підвищення ефективності збутової 
діяльності підприємства, зниження витрат підприємства, а отже і підвищення 
його прибутковості. 
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Таблиця 1 
Прогнозована економічна ефективність функціонування Інтернет-

магазину у м’ясопереробному підприємстві 
Показники Прогноз показника 

Витрати на створення Інтернет-магазину – всього, тис. грн: 37,4 
у тому числі відкриття банківських рахунків 0,5 
розробка та впровадження маркетингової програми реалізації і 
підтримки web -сервера  

8,1 

послуги web -дизайну 7,4 
заробітна плата програміста, Інтернет-продавця 15,4 
укладання договорів 1,2 
абонентська плата за користування Інтернет  1,3 
інші витрати 3,5 

Очікувана відвідуваність web-сторінок, осіб на день  54 
Ефективність залучення відвідувачів сервера (відношення між 
кількістю відвідувачів, що перейшли до активних дій щодо придбання 
товарів, і кількістю поодиноких відвідувачів сервера), % 

25 

Відсоток повторних активних відвідувань, % 70 
Очікуваний приріст товарообігу, % 8,0 
Економічний ефект, тис. грн 1761,2 
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ЗНАЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ОСНОВНОЇ ЛАНКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ТОВАРОРУХУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 

Споживання є найважливішою сферою ринкової економіки, оскільки саме 
воно визначає тенденції і обсяги оборотів товарів і капіталу у суспільстві, а 
також формує ринковий попит на них. Наявність споживання й самої позиції 
споживача є обов’язковою й невід’ємною частиною конкурентних відносин. 
Об’єктивна необхідність пошуку напрямків розвитку споживчого ринку 
України передбачає ґрунтовне науково-методичне опрацювання формування 
поведінки споживачів, зокрема, й на ринку продовольчих товарів. Виступаючи 
важливим і невід'ємним елементом сучасної ринкової економіки, продовольчі 
ринки являють собою розвинену форму організації процесу товарного обігу 
сільськогосподарської продукції і продовольства. За допомогою реалізації всієї 
сукупності своїх функцій продовольчі ринки забезпечують поєднання 
виробництва і споживання сільськогосподарської продукції, тобто крайні фази 
відтворювального процесу. Це визначає їхні пріоритетні позиції в ланцюгу руху 
товарів агропромислового комплексу від виробників до споживачів. Для 
кожного окремого товарного ринку велике значення мають його учасники, що 
виконують певні функції. Суб’єктами товарного ринку є споживачі, виробники 
та інфраструктура ринку. 

Успішна діяльність підприємств агропромислового комплексу пов’язана з 
рівнем насичення споживчого ринку сільськогосподарською продукцією і 
продуктами її переробки з високими якісними і споживчими властивостями. 
Реалізація цього завдання найперше залежить від рівня організації процесів 
товароруху сільгосппродукції від аграрних підприємств до різноманітних 
оптових покупців або населення. Продовольчий ринок слід розглядати як ринок 
специфічної продукції, яка з одного боку задовольняє щоденні потреби людини 
у їжі, сприяючи певному благополуччю та безпеки як людини, так і країни в 
цілому, а відтак, у підсумку забезпечує їхню безпеку, з іншого боку 
продовольчий ринок – дає роботу значній частині населення країни, створюючи 
його добробут, формуючи відповідний рівень життя людей. 

Продовольчий ринок – це частина ринку товарів і являє сукупність 
соціально-економічних відносин сільськогосподарських товаровиробників і 
підприємств переробної галузі цієї продукції, з одного боку, і споживачів – з 
другого, з приводу обміну (збут і купівля) продовольчих товарів. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ – ШВИДКЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ПРОДАЖІВ 

 
Доступність засобів для продукування інформації стала проблемою. 

Комп’ютери щоразу стають потужнішими, а зберігання даних – дешевшим. 
Нині кожен крок користувача супроводжується справжньою лавиною даних. 
Ось лише невеликий список фактів, які демонструють масштаби лиха: 

• Ваш смартфон у 1985 році був би найпотужнішим комп’ютером у 
світі. 

• Американці мають 120 мільйонів смартфонів. Це на 30 мільйонів 
більше, ніж у 2012 році. 

• Вся світова музика вміщується на диску за 600 баксів. 
• Щохвилини на Youtube заливають 72 години контенту 
• На початок 2013 року на планеті спостерігалось 1.4 трильйони 

цифрових взаємодій. Щомісяця! 
• За останні 2 роки було створено 92% усього світового контенту [1]. 
Більше того, у світі бракує спеціалістів, які б змогли працювати з такою 

кількістю даних – аналітиків і менеджерів. 
Через велику конкуренцію товари стають дешевшими, їх шлях до покупця 

значно простіший завдяки інтернет-сервісам. Завдяки електронній комерції та 
цифровому маркетингу успішні компанії перетворюються на справжні імперії, а 
ритейлерам все важче тримати долю на ринку. Особливий дисонанс викликає 
те, що різні категорії товарів переселяються в інтернет з різною швидкістю. 
Наприклад, третина усієї електроніки зараз продається через інтернет, і лише 
1% -  товарів щоденного вжитку. Тому роздрібним мережам все ще вдається 
втримувати першість серед продавців товарів ринку FMCG. Основний висновок, 
який можна зробити з такої тенденції – цінову політику все більше формує 
споживач, який отримав можливість миттєво знаходити товар за найнижчою 
ціною. 

Зростання активності користувачів соціальних мереж спровокував нові 
виклики для учасників ринку. Тепер вони мусять шукати сучасні шляхи до 
потенційних клієнтів. Слід зауважити, що соціальні медіа можуть слугувати не 
лише майданчиком для реклами, але й чудовим джерелом “фідбеку”. Деякі 
аналітики вважають, що за найближчі 5 років соціальні мережі вб’ють таке 
явище для отримання споживацької думки як “опитування споживачів”. Однак 
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існує й інша думка, що «звичайне спостереження за поведінкою у соцмережах 
ніколи не замінить звичну схему «Питання-Відповідь»…залишається 
необхідність отримати конкретні відповіді споживачів на питання, які не 
фігурують у соцмережах». 

Усе більше «рекламних» грошей переселяється в інтернет. Останніми 
роками спостерігається падіння у сфері мультимедійної реклами. Є підозри, що 
це пов’язано з вартістю її виготовлення, особливо це стосується відеореклами, 
де майже нічого не вартує переробити півхвилинний тв-ролик в 15-секундне 
інтернет-відео. Але тут існує й інший бік: більшість інтернет- користувачів не 
дивиться цей ролик до кінця, а просто його ігнорує, навіть не дізнавшись, яку 
ТМ рекламують. Цифровий маркетинг передбачає, що від швидкості прийняття 
рішення залежить перевага над конкурентами. “Курс” може змінюватись в 
реальному часі, залежно від ситуації. Таке коригування допомагає суттєво 
зекономити та збільшити ефективність. 

Попри всі позитивні сторони такого способу ведення медіакампанії, є і 
певні ризики, які стосуються, власне, контент маркетингу. Вони полягають у 
тому, що зміст “меседжа” може впливати на результати аналізу, а, отже, і на 
тактичні кроки в реальному часі. Наприклад, використання цінових стимулів та 
акцій, безперечно, отримує швидший “фідбек” у споживача, аніж контентна 
реклама самого бренду. І як наслідок, виміри в реальному часі можуть 
демонструвати, що саме ціна є головним фактором вибору споживачів. І як би 
ми не старалися зацікавити споживача новинками, доки він не побачить цифри 
(знижки 50%, розпродаж до -70%), він навряд чи зреагує на це послання. 

Нові види маркетингу потребують небаченого раніше підходу до захисту 
інформації. Основні проблеми з приватністю виникають у цифрового 
маркетингу під час спостереження за поведінкою споживача. 

Як показав урядовий моніторинг 2013 року, в Україні масово 
порушується законодавство щодо захисту персональних даних громадян в 
інтернеті. Більшість українських компаній, які мають бізнес в інтернеті, навіть 
не намагаються дбати про захист персональних даних своїх клієнтів, і це 
зумовлено не лише байдужістю бізнесменів, а й поведінкою самих відвідувачів 
сайтів. "Для створення сайту зазвичай беруть якийсь поширений двигун 
(програмний код), який автоматично генерує файли cookies (які містять 
персональні дані) і розсилає їх десяткам третіх сторін. Але власник сайту цього 
ніяк не контролює і не відстежує - йому це просто не потрібно", - зазначає 
директор "Української асоціації директ-маркетингу" Валентин Калашник [2].  

Натомість у ЄС закони не шкодять ринку, але жорстко обмежують 
втручання держави у приватне життя громадян. В Україні ж законодавство 
доволі ліберальне і не шкодить бізнесу, і в разі виявлення порушень законності 
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вони порушник може сплатити незначний адміністративний штраф. А в країнах 
ЄС такі штрафи сягають 300 тисяч євро і здатні припинити роботу будь-якого 
сайту, що порушив закон. 

Поки що захистити свою приватність українці можуть тільки самостійно. 
Надавати адреси електронної пошти чи номери телефонів, тим більше – номери 
банківських рахунків варто лише перевіреним компаніям. При реєстрації в 
соціальній мережі необхідно обов»язково ознайомитися з усіма умовами і 
пунктами, де вказані варіанти захисту своїх фото, особистих даних та 
листування. 

Цифровий маркетинг – це сучасний потужний засіб прискорення процесів 
продажу. Інформація стає доступною завдяки інтернет-технологіям. У роздрібні 
магазини навідується все менше число покупців. Цифровий маркетинг 
розвивається одночасно зі споживачем: компанія зареєстрована в соцмережі, 
вона дивиться ті ж канали й відвідує ті самі веб-сайти, куди «навідується» її 
покупець. Ігнорувати можливості цифрового маркетингу не можна, але треба 
максимально обережно приймати рішеня щодо того, який саме контент 
використовувати компанії в умовах реального часу. 

 
ЛІтература: 

1. Цифровий маркетинг. Основні виклики часу [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: URL: http://contentmarketing.com.ua/tsifroviy-marketing-10-golovnih-
problem/. – Назва з екрана. 
2. В українському інтернеті не чекайте конфіденційності [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.dw.de. 
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГЕННЯ ЦІЛЕЙ 
МАРКЕТИНГУ 

 
Економічний розвиток багатьох підприємств характеризується високим 

ступенем невизначеності і нестабільності. Ринкові відносини штовхають 
підприємства до розробки маркетингової стратегії розвитку, що дозволяє 
пристосуватися до зміни умов її функціонування. Інтенсивне впровадження 
маркетингового інструментарію в усі сфери економічного життя обумовлює 
теоретичний і практичний інтерес до алгоритмізації планування діяльності з 
різних напрямків маркетингу. Пріоритетне значення серед подібних алгоритмів 
планування безсумнівно належить розробці обґрунтованої діяльності з 
проведення маркетингових досліджень. 

Найбільш повна схема планування маркетингових досліджень на 
підприємстві повинна враховувати всі  напрямки діяльності підприємств.  
Кроки маркетингових досліджень можуть мати таку послідовність: Визначення 
проблеми→Маркетингові дослідження→Дослідження ринку→ Аналіз 
кон’юнктури ринку→Дослідження зовнішніх ринків→Імітаційне 
моделювання→ Формування маркетингової інформаційної системи→ 
Прийняття управлінських рішень по проблемі 

Представлені кроки включають в себе можливі альтернативні підходи для 
аналізу різних суб'єктів ринку. При конкретному дослідженні деякі кроки 
можуть бути опущені в залежності від обсягу і значущості розв'язуваної 
проблеми.  Але, більшість процесів і явищ у конкурентному середовищі не 
піддаються безпосередньому виміру, і отримати їх кількісні або порядкові 
оцінки можна тільки методами експертної діагностики, кінцевою метою якої є 
можливість експертного прогнозування конкурентної ситуації. Сучасним 
методом дослідження складних економічних систем є імітаційне моделювання. 

Імітаційне моделювання (ІМ) економічних процесів зазвичай 
застосовується в таких випадках [1, 6]: для управління та дослідження 
складного процесу (дослідження потенціальних клієнтів, ланцюга постачань, 
кон’юнктури ринку); при проведенні експериментів з моделями складних 
економічних об'єктів та процесів, для отримання та відстеження їх динаміки в 
екстрених ситуаціях, пов'язаних з ризиками, завоюванням ринку. 

За останні роки року картина ринку послуг, пов'язаних із застосуванням 
ІМ  змінилася кардинально. Якщо в 2003 р. попит на ІМ з боку маркетингу та 
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бізнесу тільки намічався, то зараз можна з упевненістю вважати, що ІМ вже 
влаштувалося в арсеналі засобів прогнозу, аналізу і оптимізації. Свідчення 
цьому - множинні успішні впровадження в маркетингу, логістиці, 
обслуговуванні і та ін. Безумовним лідером «усвідомленого попиту» і 
впровадженням ІМ є області маркетингу та логістики: перевозки, робота 
складу, політики закупівель, функціонування ланцюжків постачань та ін. [2, 3]. 

Засобами імітаційного моделювання можна досягти наступних цілей: а) 
зрозуміти поведінку системи; б) вибрати та дослідити маркетингову стратегію, 
що забезпечує найбільш ефективне функціонування  системи. 

Насамперед зазначимо, що сама по собі імітаційна модель може бути як 
метою маркетингового дослідження, так і інструментом досягнення  для 
кінцевого користувача важливо рішення або конкретного завдання. Наприклад: 
оптимізувати прибуток, визначитися з планом випуску продукції, управлінням 
парком транспортних засобів, політикою закупівель та ін. Перевагами методу 
імітаційного моделювання є можливість створити імітаційну  модель одного і 
того ж об'єкта по різному при різних цілях моделювання. 

Інформаційні технології імітаційного моделювання сьогодні дуже 
розвинені. Практичні усі сучасні ІТ-системи містять вбудовані модулі 
імітаційного моделювання. Для прийняття найбільш ефективного 
управлінського рішення, використовують типові імітаційні моделі: модель 
повністю вбудована в виробничий та інші бізнес-процеси, запускається 
автоматично при виконанні відповідних операцій; модель оформлена у вигляді 
утиліти, регулярно запускається вручну при прийнятті оперативних рішень; 
модель створюється для оцінки та порівняння варіантів передбачуваних змін 
(модернізація) або для вироблення оптимальної маркетингової стратегії. У цих  
випадках модель використовується в складі системи підтримки  рішень.  

Сьогодні на ринку інформаційних технологій імітаційного існує велика 
кількість програмних продуктів, які призначені для вирішення певного кола 
задач маркетингу, серед яких слід відмітити [4, 5]: дискретне моделювання 
(процесний підхід) - системи , засновані на описі процесів (Extend , Arena , 
ProModel , Witness , Taylor , Gpss / H - Proof); динамічне моделювання (моделі і 
методи системної динаміки - системно - динамічний підхід) - для систем, 
орієнтованих на безперервне моделювання (Powersim , Vensim, Dynamo, Stella, 
Ithink); моделювання індивідуальних об'єктів зі своїми правилами поведінки - 
Агентне моделювання (SWARM, RePast, AScape, AnyLogic). 

З використання будь-якого з наведених підходів можливо розробити 
імітаційну модель для досягнення маркетингових цілей підприємства та 
здійснення своєчасної реакції на зміни економічної ситуації. Імітаційна модель 
дозволяє зробити маркетингові дослідження систематичними, об'єктивними, 
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точними. Об’єктивність та точність забезпечується тим, імітаційна модель 
дозволяє провести точну та ретельну обробку даних, що надходять із різних 
джерел із врахуванням різноманітних чинників. 

Імітаційна модель маркетингової стратегії підприємства дозволяє 
провести дослідження ринку виготовленої продукції, зіставлення результатів 
діяльності компанії на різних етапах, аналіз чинників, що безпосередньо 
впливають на результати діяльності, ефективне планування і управління 
підприємством. 
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ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСАХ 

ФОРМУВАННЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПОПИТУ В ЕЛЕКТРОННІЙ 
ТОРГІВЛІ 

 
В Україні з кожним роком збільшується обсяг продаж різних товарів за 

допомогою інтернет-магазинів (в 2012 році цей показник дорівнював майже 1,6 
млрд. дол [1], в 2013 році – майже 2 млрд. дол [2]). Те, що електронна торгівля 
почала займати значне місце в економіці країни підтверджує й той факт, що з 
2013 році проводиться щорічна церемонію нагородження гравців електронної 
комерції в Україні Ukrainian E-commerce Awards [3]. На сьогодні ринок 
інтернет-торгівлі нараховує близько 8 тис. різних гравців [1], серед яких 
сформувалися такі потужні гравці, які можуть конкурувати зі звичайними 
магазинами. 

Критерієм ефективної роботи інтернет-магазину, звичайно, є прибуток, 
але його наявність та ріст не можливі без головного гравця електронної торгівлі 
– споживача. Покупка – це насамперед вибір споживача. І необхідно докласти 
максимум зусиль, щоб він дійсно це зробив. Тому виникає необхідність у 
впливі на прийняття рішення споживачем щодо здійснення такої покупки з 
метою формування та стимулювання попиту споживачів. 

Інтернет-магазин повинен вміти «розмірковувати» як споживач, 
визначати його вподобання та чинники впливу на прийняття ним остаточного 
рішення щодо покупки. Зазвичай, люди не отримують особливого задоволення 
від прийняття рішення під тиском, а тому вплив інтернет-магазином на 
споживача повинен бути таким, щоби у споживача було відчуття цілком 
самостійного прийняття рішення. Тоді можна говорити про рефлексивне 
управління, коли одна із сторін передає іншій підстави для прийняття рішення 
[4]. 

Передбачити зі 100% ймовірністю дії споживача досить складно, але 
володіючи певною моделлю його поведінки, можна оцінити його готовність та 
здатність прийняти деяке рішення. В. Лефевр запропонував модель, яка описує 
готовність людини з рефлексією до здійснення такої дії [5]: 

( ) 1231 aaaA →→= ,                                                            (1) 
де  a1 – оцінка тиску зовнішнього світу на споживача (особу, що приймає 
рішення), a2 – оцінка психологічної установки споживача (очікуваний тиск 
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зовнішнього світу), a3 – оцінка інтенцій (прагнень та бажань) споживача. У 
формулі  (1) 23 aa →  – самооцінка споживача складається з його психологічної 
установки та інтенції в ситуації прийняття рішення. Кожна змінна формули (1) 
є булевою змінною, що приймає значення 0 або 1. 

Складові даної моделі в контексті досліджуваної проблеми нами описані в 
колективній монографії [6, розділ 4.2]. Не завжди можна чітко оцінити складові 
моделі (1), тобто сказати однозначно, що оцінки а1, а2, а3 та результуюча 
оцінка А1 набувають значень 0 або 1. Наприклад, товар може як не 
задовольняти бажання споживача в повній мірі, так і задовольняти їх частково 
чи повністю. Отже, оцінка а3 може дорівнювати не тільки 0 або 1, а й ще 
приймати деякі значення, які відрізняються від 0 та 1 і лежать в інтервалі ( )1 ,0 . 
Аналогічні висновки можна зробити  й для інших оцінок. Для вирішення цієї 
ситуації пропонується скористатися інструментарієм теорії нечітких множин та 
нечіткої логіки. Тоді лінгвістичні змінні будуть відповідати оцінці тиску 
зовнішнього світу на споживача a1, оцінці психологічної установки споживача 
a2, (очікуваний тиск зовнішнього світу), оцінці прагнень та бажань споживача 
a3. Вихідною лінгвістичною змінною буде оцінка готовності споживача 
здійснити вибір певного товару A1. Будемо вважати, що кожна лінгвістична 
змінна формує нечітку множину, в якості елементів якої виступають певні 
словосполучення, які описують можливі ситуації для відповідних оцінок, а 
функція належності набуває значення від 0 до 1 включно. Чим значення є 
ближчими до 1, тим в більшій мірі проявляється відповідна оцінка. 

Запропонований нами опис можливих ситуацій (елементів нечітких 
множин) та поставлені їм у відповідність можливі значення функції належності 
наведено в колективній монографії [6, розділ 4.2]. Замінивши в (1) звичайну 
імплікацію на нечітку імплікацію, отримаємо наступну модель: 

( ) 1231 aaaA ~~~~
→→= .                                                           (2) 

Для нечіткої імплікації існують різні способи розрахунку результуючого 
значення функції належності, які наведено, зокрема, в [7]. 

У разі вирішення досліджуваної проблем за допомогою нечіткого 
логічного виводу для усіх оцінок введемо п’ять якісних термів (дуже низька 
оцінка, низька оцінка, середня оцінка, висока оцінка, дуже висока оцінка) та 
задамо функції належності нечітких термів для різних оцінок моделі, 
використовуючи, зокрема, гаусову функцію належності. Далі будуємо 
експертну нечітку базу знань, яка складається з лінгвістичних правил типу 
«Якщо-то». Кожне таке правило відображає результат за можливої комбінації 
оцінок a1, a2, a3. Кількість правил в нашому випадку буде 125. Для цього 
можна скористатися, зокрема, способом побудови бази нечітких знань, що 
передбачає залучення експертів. За допомогою функцій належності та вагових 
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коефіцієнтів представляємо аналітичну форму запису вирішального правила 
визначення можливих різних оцінок А1: дуже низької, низької, середньої, 
високої, дуже високої. Остаточне рішення обирається таке, для якого значення 
функції належності А1 є максимальним. Основна складність моделювання в 
нашому випадку полягає у тому, що необхідно фактично змоделювати 
поведінку людини на психологічному рівні за різних умов. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ 

 
Оцінювання маркетингових ризиків спрямоване на підвищення якості та 

точності прогнозних оцінок з метою підвищення ефективності прийняття 
управлінських рішень. Зважаючи на це необхідно визначити коло методів, що 
нададуть можливість знизити рівень невизначеності та підвищити якість 
оцінювання маркетингових ризиків. 

Методи оцінювання ризиків, що широко застосуються у вітчизняній та 
міжнародній практиках, переважно включають наступні методи: статистичний 
метод, метод дерева рішень, експертних оцінок, аналізу чутливості проекту, 
метод аналогій тощо. Проте значна кількість методів не розглянута досить 
повно вітчизняними науковцями, у той час як у міжнародній практиці вони є 
широко вживаними. До них можна віднести методи «Що якщо», «Метод 
попереднього аналізу загроз», «Аналіз дерева подій» та інші [1, 3]. Тому 
вважаємо першочерговим завданням систематизувати методи оцінювання 
ризиків, що використовуються у вітчизняній та міжнародній практиках. Однією 
з найбільш повних класифікацій методів оцінювання ризиків наведено в 
стандартах ISO 31010-2009 [2, 3]. До них віднесено наступні групи методів:  

− пошукові методи;  
− допоміжні методи;  
− аналіз сценаріїв;  
− функціональний аналіз;  
− контрольне оцінювання;  
− статистичні методи. 

Кожна з наведених груп методів може застосовуватися на певному етапі 
оцінювання ризиків та має свої обмеження. Неврахування обмежень 
застосування методів досить часто в практиці оцінювання ризиків призводять 
до помилок, зокрема, до застосування некоректних методів та отримання 
неточних оцінок. Одним з найбільш важливих факторів є придатність 
конкретного методу на певному етапі оцінювання ризиків. Це обумовлено тим, 
що існують обмеження на етапі виявлення ризику, аналізу та надання кількісної 
оцінки ризику.  
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При виборі методу оцінювання ризиків необхідно враховувати ресурси 
для реалізації конкретного методу, ступінь невизначеності, в яких даний метод 
застосовується, та складність. Також має враховуватися здатність надання 
кількісної оцінки, адже залежно від цілей підприємства можуть бути 
управлінські проблеми, що обмежуються необхідністю лише якісної оцінки. 

Окремо слід розглянути прогнозування як метод оцінювання ризиків. При 
реалізації інвестиційних проектів прогнозування є елементом бізнес-
планування, оcкільки воно визначає можливий розвиток реалізації проекту та 
його поведінку на ринку в умовах обмеженої інформації, що характеризує стан 
та перспективи розвитку системи. З іншого боку, прогнозування передбачає 
застосування певних методів, що направлені на зниження рівня невизначеності 
та зниження похибки виміру величин при розрахунку на майбутні періоди. 
Відповідно, методи прогнозування є тісно взаємопов’язаними безпосередньо з 
методами оцінювання ризиків, адже за своєю сутністю є інструментарієм зі 
зниження рівня невизначеності, а, відповідно, і ризиків. Більшість методів 
прогнозування передбачають наявність статистичної інформації, що обмежує їх 
застосування, особливо вираженою дана проблематика є при реалізації 
інвестиційних проектів.  

Проте наведені групи методів достатньою мірою не враховують ринкових 
факторів, а саме ринкові фактори визначають комерційний успіх реалізації 
проекту та є основою для формування грошового потоку підприємства. Тому 
важливим є дослідження зовнішнього маркетингового середовища та його 
співставлення з внутрішніми ресурсами окремого підприємства, що є 
можливим за рахунок застосування методів польових маркетингових 
досліджень. Особливої уваги при реалізації інвестиційних проектів є 
дослідження поведінки споживачів, які раніше не виділялися науковцями як 
метод оцінювання ризиків. Але за своєю сутністю маркетингові дослідження 
споживчої поведінки дозволяють знизити ринкову невизначеність та 
спрогнозувати поведінку на ринку. Відповідно, вважаємо доцільним віднести 
методи маркетингових досліджень, дослідження поведінки споживачів зокрема, 
до методів оцінювання маркетингових ризиків. 

Серед маркетингових досліджень при реалізації інвестиційних проектів 
можна виділити наступні методи дослідження: інтерполяційний метод, ринкові 
тести, цінові дослідження, конджойнт-аналіз тощо. Особливої уваги слід 
приділити застосуванню методу конджойнт-аналізу. Існує декілька його видів, 
кожний з яких має специфіку застосування при проведенні дослідження [4, 5].  

Повнопрофільний конджойнт-аналіз заснований на ранжуванні 
респондентами серії концепцій товару, представлених на картках. Зазвичай 
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респондентами ранжуються від 10 до 30 карток, які описують біля шести 
атрибутів товару, що обмежує його застосування. Адаптивний конджойнт-
аналіз дозволяє використовувати до 50 атрибутів товару та передбачає 
використання комп’ютера, що генерує профілі для оцінки респондентами. 
Застосування методу потребує детальної розробки комп’ютерних програм, що 
моделюватимуть концепції товару.  Попарний конджойнт-аналіз заснований на 
імітації процесу покупки товарів. Відповідно можна в процесі дослідження 
визначити поведінку споживачів при наявності в продажу товарів конкурентів, 
особливостей розміщення товару тощо. Проте даний метод не дозволяє 
врахувати, наскільки кращим чи гіршим є даний продукт порівняно з іншими 
концепціями. Також при застосуванні методу необхідно врахувати загрозу 
проблеми червоного/красного автобусу, котра полягає в наступному. Для 
порівняння надаються досить схожі товари. Й споживач обирає одну з 
запропонованих альтернатив при  дослідженні. Проте в реальних ринкових 
умовах споживач віддав би перевагу товару-заміннику.  

Неповнопрофільний попарний конджойнт-аналіз заснований на парних 
порівняннях та надає змогу визначити важливість окремих атрибутів. Кожне 
питання вибору включає підмножину атрибутів, що вивчаються. Значна 
кількість атрибутів на кожному з кроків упускається, проте за рахунок 
декількох питань анкети та значного розміру вибірки при дослідженні 
розраховуються коректні оцінки. Останній метод - адаптивний попарний 
конджойнт-аналіз. Даний метод є найбільш ефективним з точки зору 
визначення ідеального товару, так як він передбачає формування концепції 
самостійно респондентом.  

В цілому всі види методу конджойнт-аналізу можуть бути застосовані 
при оцінюванні маркетингових ризиків для прогнозування ринкового попиту в 
наближених до реальних ринкових умовах. Крім того для удосконалення 
концепції товару можливе доповнення методу функціонально-вартісним 
аналізом, що в сукупності надає можливість підприємству вивести на ринок 
товар, що характеризується високою споживчою цінністю. 
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ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПОРТФЕЛЯ 

БІЗНЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Результат оцінювання певного процесу або явища на підприємстві є 
основою для розроблення або модифікації заходів зі стратегічного 
маркетингового управління ним. Процес оцінювання, послідовність та 
специфіка його етапів, а також кінцевий результат багато в чому залежать від 
цілей та ринкових завдань підприємства, що сформувались в певний історичний 
період його розвитку під тиском факторів зовнішнього та внутрішнього 
ринкового середовища. Оцінювання рівня збалансованості ПБ є одним із 
стратегічних маркетингових завдань, котре визначає характер всього 
наступного управлінського процесу.  

Під портфелем бізнесів будемо розуміти чітко визначену сукупність всіх 
видів ринкової діяльності підприємства, що на відміну від існуючих, 
передбачає виділення в його складі третього рівня агрегації і визначається як 
сукупність всіх видів ринкової діяльності підприємства, які у своєму 
взаємозв’язку надають можливість сформувати унікальну для ринкових 
суб’єктів пропозицію та утримувати у стратегічній перспективі стійкі 
конкурентні переваги за рахунок захисту ринкових позицій. 

Включаючи теоретичні надбання науковців, в практичному ракурсі 
підприємства використовують сьогодні дві групи методів для оцінювання рівня 
збалансованості їх бізнес-портфеля: аналітичні та синтетичні [1, с. 451]. 
Аналітичні методи оцінювання передбачають проведення детального 
аналітичного аналізу та абстрагування для визначення збалансованості 
портфеля. Ця група має найбільше розповсюдження і передбачає використання 
наступних методів: матричні (матриця Бостонської консалтингової групи, 
матриця МакКінсі, матриця управлінських політик, матриця А. Д. Літтла тощо), 
економіко-математичні (задачі лінійного та динамічного програмування, 
методи теорії нечітких множин тощо), фінансові (АВС- та XYZ-аналіз, метод 
Дибба-Симкіна тощо). Синтетичні методи оцінювання спираються на 
розрахунки та алгоритми, що використовують лише існуючий досвід та 
аналогії. Одним з найбільш поширених методів оцінювання збалансованості ПБ 
в рамках синтетичної групи методів є бенчмаркінг. 
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В цілому ж, зазначені методи мають певні недоліки. По-перше, вони 
аналізують кожну складову в портфелі окремо, незалежно від ринкових позицій 
інших складових [2, c. 91]. Відтак зростає ризик виключення зі складу бізнес-
портфеля тих видів діяльності, котрі є неприбутковими, якщо їх розглядати без 
врахування взаємовпливу із іншими складовими портфеля бізнесів, проте які 
забезпечують їм високий рівень рентабельності. По-друге, підприємство може 
включати велику кількість різних стратегічних одиниць бізнесу, що належать 
до різних ринків та навіть галузей промисловості. Тому їх аналіз, зокрема 
матричними методами, може втратити одну з основних своїх переваг – 
наочність. По-третє, запропоновані методи не передбачають етапу 
диференціації типів складових ПБ – на стратегічні одиниці бізнесу та 
підтримуючі види діяльності.  

Тому пропонуємо проводити оцінювання рівня збалансованості портфеля 
бізнесів на рівні бізнес-напрямів, що визначаються нами як сукупність окремих 
стратегічних одиниць бізнесу та підтримуючих видів діяльності, об’єднаних на 
основі взаємозв’язаності попиту та доцільності розроблення спільних стратегій 
і які являють собою новий об’єкт управління у складі портфеля бізнесів 
підприємства сьогодні.  

Процедура оцінювання ПБ, яка пропонується в роботі, надає можливість 
дослідити його збалансованість на рівні бізнес-напрямів та уникнути наведених 
вище недоліків (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 Рис. 2. Процедура оцінювання рівня збалансованості ПБ 

3. Формування 
бізнес-
напрямів  

 

Етап 

- виявлено можливості та загрози підприємства на рівні 
бізнес-напрямів; 
- визначено тип та склад отриманих бізнес-напрямів; 
- досліджено ступінь повноти бізнес-напрямів 

Результат етапу 

3.1. виявлення взаємозв'язку між складовими ПБ 
через зіставлення парного та часткового 
коефіцієнтів кореляції; 
3.2. об'єднання складових у бізнес-напрями; 
3.3. аналіз отриманих варіантів бізнес-напрямів 

4. Оцінка 
збалансова-
ності ПБ на 
рівні бізнес-
напрямів  

 

4.1. розрахунок рівня внутрішньої збалансованості 
ПБ: );(1 от

зб
внутр kkFk =  

4.2. розрахунок рівня зовнішньої збалансованості 

ПБ: );(2 ск
зб
зовн kkFk =  

4.3. вибір варіантів бізнес-напрямів, які 
забезпечують кращу збалансованість ПБ  

- визначені кількість та склад бізнес-напрямів; 
- отримано оцінки збалансованості ПБ на основі різних 
варіантів бізнес-напрямів; 
- обрано остаточний варіант бізнес-напрямів, за якого 
підприємство має найвищий рівень збалансованості 

1. Визначення 
складу ПБ 

Визначення типу складових ПБ на основі аналізу 
їх ринкових властивостей 

- визначено тип складових ПБ: СОБ та / або ПВД; 
- проаналізовано макро- та мікромаркетингове 

Зміст етапу 

2. Аналіз ПБ 
на рівні СОБ 

2.1. аналіз рівня конкурентоспроможності та 
ринкової привабливості складових ПБ; 
2.2. проведення SWOT-аналізу підприємства

- отримано рівень конкурентоспроможності і ринкової 
привабливості СОБ; 
- визначені перспективи формування бізнес-напрямів
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На першому етапі процедури запропоновано визначити, які складові 
портфеля бізнесів є бізнес-одиницею, а які – підтримуючим видом діяльності. 

Другий етап передбачає аналіз їх поточних ринкових позицій – 
конкурентоспроможності та ринкової привабливості: де критерії kт - 
«ресурсно-технологічний потенціал», ko- «організаційна злагодженість роботи 
внутрішніх бізнес-процесів», kk- «конкурентоспроможність підприємства», kc- 
«стійкість підприємства до негативного впливу ринкових факторів». 

На третьому етапі, на основі взаємозв’язаності ринкового попиту та 
спільності стратегічних маркетингових управлінських заходів, запропоновано 
концептуальні положення формування бізнес-напрямів у складі портфеля, які 
призводять до забезпечення синергізму продажів, інвестування, менеджменту 
та оперативного управління [3, с. 133]. Це надає змогу підприємствам 
забезпечити стійкі конкурентні позиції підприємств за рахунок їх захищеності 
від наслідування конкурентами. Для виявлення рівня впливу ринкового попиту 
на складові ПБ запропоновано процедуру зіставлення парних і часткових 
коефіцієнтів кореляції [4, с. 655]. Розрахунок часткового коефіцієнта кореляції 
уточнює рівень взаємозв’язаності ринкового попиту між СОБ, що був 
виявлений за допомогою парного коефіцієнта кореляції. Це надало змогу 
уточнити, у яких випадках рівень взаємозв’язаності ринкового попиту: 
1) посилюється; 2) залишається без змін; 3) послаблюється. Виявлений 
позитивний взаємозв’язок свідчить про доцільність їх об’єднання в один бізнес-
напрям. На четвертому етапі процедури аналізуються збалансованість ПБ за 
різних варіантів бізнес-напрямів, що надає змогу обрати ті з них, що 
забезпечують більш високу оцінку збалансованості ПБ. 

Запропонована процедура надає можливість підвищити точність оцінки за 
рахунок врахування взаємозв’язаності ринкового попиту зі складовими 
портфеля бізнесів та розробити стратегічні маркетингові управлінські заходи 
для розвитку портфеля бізнесів підприємства залежно від рівня його 
збалансованості.  
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харчування та торгівлі 
 
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ 

МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Формування соціально орієнтованої ринкової економіки в Україні 
стикається не тільки з відсутністю необхідної матеріальної бази, але і з прямою 
протидією. У міркуваннях провідних вчених стосовно необхідності соціально 
орієнтованої ринкової економіки часто відсутня вимога забезпечити високу 
ефективність виробничої і комерційної діяльності. Соціальна орієнтація 
економіки – це, перш за все, підпорядкування виробничого та комерційного 
сектора потребам споживача, задоволенню, в кінцевому рахунку , масових 
потреб населення. Початок сучасних досліджень соціальної відповідальності 
бізнесу поклали роботи Р. Бломстрома, Г. Боуена [1], К. Девіса [2], Дж. 
МакГіура, А. Керолла [3], С. Мережі, і були пов'язані з етичним 
обґрунтуванням відповідальної поведінки корпорацій. 

Соціальна база такої економіки – масовий прошарок економічно активних 
і матеріально забезпечених людей, далеких від утриманських настроїв, які 
усвідомлюють особисту відповідальність за свою долю, здатних служити 
двигуном економіки по своєму відношенню до праці, по кваліфікації, по 
здатності адаптуватися до процесів розвитку економіки, по здатності напряму і 
капіталізації трудових доходів .Соціально орієнтована ринкова економіка 
створює сприятливе середовище для функціонування соціально 
відповідального бізнесу. У багатьох відносинах соціальна відповідальність в 
бізнесі означає до повернення споконвічної традиції, яка була втрачена в 
процесі історичного розвитку. 

Відомо, що підприємство або бізнес існує для того, щоб виробляти 
конкретні блага. Будь-які завдання контролю чи управління, якими доводиться 
займатися менеджменту є вторинними відносно основної функції. Вони 
породжують додаткові витрати ресурсів, при цьому нічого не додаючи до 
цінності продукту і прямому задоволенню споживача. Завданням підприємства 
повинно бути стимулювання прийняття етичних рішень не тільки тому, що це 
відповідає її власним довгостроковим інтересам, а й тому що неетичні дії 
можуть спричинити суттєві психологічні, організаційні та суспільні витрати та 
підірвати функціонування соціально-орієнтованої економіки в цілому. 

Створення на вітчизняних підприємствах ефективних соціально 
орієнтованих систем маркетингу, базується на науково обґрунтованих засадах і 
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забезпечує високу відповідальність бізнесу перед індивідуальними 
споживачами і суспільством та є актуальною соціально-економічною 
проблемою. До найважливіших критеріїв і інструментів оцінки ефективності 
проектів соціальної орієнтації бізнесу можна віднести конкурентоспроможність 
і ріст позитивного іміджу підприємства на ринку. Практика ведення соціально-
орієнтованої системи маркетингу на вітчизняних підприємствах зумовила появу 
низки економічних проблем, що потребують свого вирішення, а саме: по-
перше, виникла проблема забезпечення узгодження інтересів покупців, бізнесу 
та суспільства; по-друге, існуюче бажання споживача іноді йдуть у розріз із 
соціальним добробутом; по-третє, надмірне збільшення випусків товару 
індивідуального користувача породжує «соціальні витрати». Виникає потреба 
пошуку відновлення балансу між індивідуальними і соціально значущими 
товарами. 

Для реалізації соціальної відповідальності бізнесу передбачається 
застосування засобів та виконавчих механізмів, спрямованих на вирішення 
соціально важливих проблем щодо поліпшення навколишнього середовища, 
економічного та соціального простору, пов'язані не тільки із змінами 
маркетингу, а й корпоративної культури, інвестиційної політики, розвитку 
персоналу. При цьому зона відповідальності маркетингу визначена як 
формування та підтримка взаємодії з усіма зацікавленими сторонами. При зміні 
концепції маркетингу з'являються і нові інструменти, і змінюється характер 
впливу конкретного інструменту маркетингу-мікс завдяки появі соціальних 
інновацій . Орієнтація на соціальну відповідальність змінює конфігурацію 
маркетингу-мікс в сторону внутрішнього маркетингу або маркетингу персоналу 
незалежно від приналежності компанії до сфери послуг. 

Виділені, з урахуванням специфіки соціально-відповідального 
маркетингу інструменти повинні стати основою перегляду принципів і методів 
планування та прогнозування у маркетингу. Стратегічне планування, пов'язане 
з розробкою і впровадженням соціально орієнтованої системи маркетингу на 
підприємстві, характеризується низкою ключових особливостей. Ці особливості 
необхідно враховувати, оскільки кожна з них передбачає формування й 
прийняття конкретного управлінського рішення в системі соціально-
орієнтованого маркетингу. Перша особливість полягає в необхідності 
забезпечення гнучкості та адаптивності стратегічних установок. Другою 
особливістю є необхідність поєднання функцій прогнозування характеристик 
середовища розробки та обґрунтування планових завдань, а також реалізація 
плану. Третя особливість полягає в повному і своєчасному ресурсному 
забезпеченні запланованих заходів. Четвертою особливістю є безперервність 
планового управлінського процесу, який утворює замкнутий цикл, що включає 
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ряд зазначених вище етапів. Комплексність плану маркетингу – це 
взаємопов'язаний розгляд всіх функціональних елементів системи маркетингу . 

Соціальні інновації дозволяють трансформувати традиційний 
інструментарій маркетингу таким чином, щоб він дозволяв взаємодіяти з 
новими цільовими ринками і досягати локальних цілей підвищення якості 
життя. Сучасне уявлення різних зацікавлених груп про соціальну 
відповідальність бізнесу не передбачає суттєвого розвитку маркетингового 
інструментарію, що дає можливість достатньо сумлінно виконувати основні 
функції. 

Суттєвими ознаками застосування організації концепції соціально-
відповідального маркетингу можна вважати: проактивну позицію компанії 
щодо поліпшення якості життя перевершуючи очікування суспільних груп 
щодо соціальної відповідальності; зміни конфігурації маркетингу-мікс 
додаванням інструментарію внутрішнього маркетингу; зміни традиційного 
інструментарію маркетингу-мікс за рахунок введення інновацій; присутність 
зв'язків відчутних маркетингових комунікацій зі стратегічними цілями 
організації; залучення у формування маркетингових відносин всіх зацікавлених 
сторін; відкритість і інтерактивність маркетингових комунікацій. 
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МАРКЕТИНГ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 
Маркетинг мобільних додатків являє собою досить цікавий напрямок 

діяльності, який дозволяє капіталізувати інтелектуальні ресурси фірми в 
короткий термін. Деякі замовники в даній сфері ще недостатньо влилися в 
специфіку процесу і думають, що розробка додатків для телефону - процедура 
швидше технічна. Відповідно, типовий виконавець тут сприймається, 
насамперед, як програміст, причому людина, заряджена на проектну роботу, в 
основному від нього вимагається якість роботи і дотримання всіх термінів. 
Нерідко упускається з уваги те, що вихід такого проекту на окупність може 
тривати, щонайменше, кілька місяців, а іноді й років. Проте, наявність цієї 
умови нітрохи ні применшує переваги саме такого роду вкладення. 

Отже, коли всі технічні засоби реалізовані, виходить на передній план 
гуманітарна концепція всього процесу. При розрахунку ціни роботи в даному 
напрямку у вартість створення додатків на телефони та планшети повинна бути 
спочатку закладена ця особлива творча складова. Вона повинна проявлятися в 
усьому, точно так само, як це справедливо для сайтів, тут мають бути правильні 
тексти, правильний стиль і інтерфейс, правильна логіка роботи з додатком, 
попадання в інтереси і цілі аудиторії тощо. 

Зазвичай в теорії просування має сильні відмінності у залежності від того, 
з чим нам доводиться нерідко мати справу: якщо це товар, то умови одні, якщо 
послуга - дещо інші. При роботі з інтелектуальним продуктом цілком типова 
ситуація, коли ні одна, ні інша модель, загалом, не підходить, таким чином, 
додаток вимагає зовсім особливого погляду. Дуже часто творці подібних 
концепцій заперечують і такі типові документи для організації та супроводу 
ідеї, як маркетинговий план і маркетинг - мікс. Нерідко в якості базису 
виступають некласичні технології, що запозичують більшість ідей з традицій 
нейромаркетинга і методик, що працюють з кейсами в ключі ситуаційної 
парадигми. Створення програми для айфона цілком може коштувати 
півмільйона і стільки ж може бути витрачено на його розкрутку. 

Для мобільного додатку вкрай важлива унікальна ідея. Це ставить його на 
противагу класичним варіантам просування товарів і послуг, де в основу 
покладено унікальну комерційну пропозицію. Робота користувача з програмою 
для телефону найчастіше полягає не просто в ірраціональній поведінці, а й, в 
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певному сенсі, рефлекторних діях, коли логіка стимулу і реакції з боку ринку 
діє абсолютно особливим чином [1]. Всім давно стало ясно, що пропозиція сама 
по собі в умовах дикої конкуренції і мінливої логіки взаємодії ринкових агентів 
навряд чи може бути унікальною. Припустимо, створити додаток андроїд, який 
кардинально змінить загальну картину на ринку мобільних Інтернет-магазинів 
вже практично нереально. Тому його потрібно не зробити особливим, а скоріше 
зобразити таким, з тієї благородною метою, щоб користувач міг контактувати з 
електронним середовищем, що пропонує, втім, типові, знову ж таки, товари та 
послуги, максимально комфортним чином. Виходить, що просування в цьому 
випадку набуває неймовірне забарвлення, весь процес звернений не на продукт, 
а на його образ, це маркетинг вражень або навіть маркетинг інтерфейсів, якщо 
розглядати ситуацію, що склалася в горезвісному технічному ключі [2]. 

Цілі створення додатку можуть бути різні, однією з них є заробіток на 
додатку. Щоб заробити на додатку Android, необхідно мати аудиторію, яка буде 
користуватися цим додатком. Тобто необхідно: залучити користувачів, кому 
цей додаток може бути цікавим; монетизувати додаток за допомогою цієї 
аудиторії. 

Чим більше аудиторія застосування - тим краще, - тим більший заробіток 
може бути. Далі починаються нюанси, а саме, що це за користувачі (сегмент 
ринку), як буде відбуватися монетизація (реклама, покупки всередині програми 
або платний додаток) [3]. 

Якщо створюється безкоштовний додаток, то орієнтуватися необхідно на 
максимально широкий сегмент користувачів. Краща стратегія в цьому випадку 
(так, насправді, і у випадку платного додатку вона виправдана) - максимізувати 
число скачувань програми. Тож від чого залежить кількість скачувань. 

Від чого залежить розкрутка Андроїд додатків? Перерахуємо в порядку 
зменшення важливості [4]: знаходження в топі Google Play; похідна графіка 
скачування; відсоток видаляємих додатків (з завантажених); прямі посилання з 
зовнішніх джерел (прихована реклама); назва додатку (SEO); конка додатку + 
перші рядки опису додатку; відгуки додатку. Також вплив здійснюють сама 
ідея додатку, його вірусність - це дійсно найважливіше. 

Основне, що необхідно запам'ятати при просуванні мобільного додатку - 
похідна графіка скачувань і відсоток видалення додатків дуже важливі. Як це не 
дивно, щоб справити вдале просування на Google Play потрібно більше 
скачувань (інсталяцій) додатку. Причому величезне значення тут має швидкість 
скачувань. Так звані вибухові скачування дозволять підніматися по топам дуже 
швидко. А потрапляння в топ дає величезний приріст у аудиторії.  

Аналогічні вибухові імпульси дозволять періодично вдувати нове життя в 
програми. Аналогічним принципом розкрутки користуються всі рекламні 
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компанії, тільки платяться найчастіше в цьому випадку за абстрактні кліки по 
рекламі, а не за реальні установки. Є системи, де можна платити безпосередньо 
за установки, але обійдеться це все в два рази дорожче [5]. Основна причина 
дорожнечі - перетворити клік в установку програми не так вже і просто. 
Потрібно ретельно перед цим попрацювати, таргетуючи рекламні оголошення 
під потенційних користувачів. Рекламні компанії стверджують, що таргетинг 
просто необхідний продукту. Це дійсно дуже важливо для бізнесу - знайти 
свою нішу. Але основний ефект рекламних кампаній лежить в просуванні в топ 
Google Play. Що стосується відсотка вилучень, то, як правило, він має бути не 
набагато більше 50%. Це означає, що опис додатка (і очікування від нього 
користувачів) в цілому відповідають його змісту. Дотримуючись цих правил, 
можна легко розкрутити додаток Android. 
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 
На сучасному етапі визначальний вплив у напрямку формування 

інформаційного суспільства чинить розвиток Інтернет-технологій. Як 
соціальний феномен сучасний Інтернет виступає глобальним засобом 
комунікацій, що забезпечує обмін інформацією і доступ до онлайнових служб у 
світовому масштабі. Тому успішне функціонування підприємств і організацій 
різних галузей вітчизняної і світової економіки усе більшою мірою 
визначається застосуванням як інструментарію традиційного маркетингу, так і 
розробкою специфічних засобів використання можливостей Інтернет. 
Внаслідок цього в теорії і практиці сучасного маркетингу сформувався окремий 
напрямок – Інтернет-маркетинг як ефективний засіб розвитку бізнесу, 
інструмент проведення маркетингових досліджень, засіб комунікаційного 
впливу на цільову аудиторію тощо. Тому з його розвитком істотно змінюються 
і традиційні підходи до управління бізнесом і маркетингом як його головною 
складовою завдяки можливості розробки індивідуальних ринкових пропозицій 
різних товаровиробників. 

У спеціальній літературі точиться доволі гостра дискусія з приводу 
трактування сутності Інтернет-маркетингу, його відмітних сутнісних рис, 
перспектив його розвитку, специфіку функціонування комплексу маркетингу в 
Інтернет-просторі. Йдеться, передусім, про еволюцію уявлень про Інтернет-
маркетнг починаючи від розгляду його у якості системи засобів для здійснення 
електронної комерції до трактування у якості ефективного засобу здійснення 
маркетингової діяльності підприємств у Інтернет-середовищі. 

Загальновідомо, що Інтернет має унікальні особливості і характеристики, 
які значно відрізняються від характеристик традиційних інструментів 
маркетингу. Так, однією із головних властивостей середовища Інтернет є його 
інформаційна і медійна сутність. Вона, своєю чергою, характеризується 
високою ефективністю подання та засвоєння комерційно важливої інформації 
цільовою аудиторією у порівнянні з традиційними засобами маркетингової 
політики комунікацій. Це також сприяє посиленню взаємозв’язку підприємств і 
споживачів на тлі необхідності індивідуалізації маркетингової діяльності, 
освоєння нових цільових ринків, налагодження ефективних систем зворотного 
зв’язку із ними, формування програм лояльності для представників цільових 
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ринків та вирішенню інших важливих маркетингових завдань. Крім того, 
Інтернет не обмежується лише комунікативними функціями: він також 
уможливлює укладання угод, здійснення покупок і проведення платежів та ін. 
Тому до головних переваг Інтернет-маркетингу І. Литовченко також відносить 
наступні: 

Глобалізація. Інтернет-маркетинг може використовуватися 
підприємствами різних галузей економіки, незалежно від їх розміру, 
географічного розташування чи форми власності. Внаслідок цього 
уможливлюється свобода доступу користувачів Інтернету до його  
інформаційних ресурсів, а також глобальна пропозиція товарів і послуг.  

Інформація. Інтернет пропонує широке поле для проведення 
маркетингових досліджень на тлі глобальної проблеми підвищення вартості 
контактів між інтерв’юерами і респондентами. Дана тенденція, зокрема, 
підтверджується звітами ESOMAR з приводу тенденцій розвитку світового 
ринку маркетингових досліджень, методологія яких протягом останніх років 
неуклінно розвивається у бік активного використання ресурсів і засобів 
Інтернет у проектах зі збирання первинної маркетингової інформації. З їх 
допомогою маркетологи також мають змогу здійснювати постійні маркетингові 
дослідження. 

Зручність для споживачів. Традиційно розвиток Інтернет-маркетингу 
пов’язувався із розвитком електронної комерції. Завдяки цьому 
уможливлюється швидке замовлення товарів і послуг у форматі 24/7. З позицій 
сучасного бізнесу це забезпечує його кастомізацію. 

Платоспроможна і соціально активна аудиторія. Традиційно в Інтернет-
середовищі  присутня активна аудиторія. З цього приводу спеціалісти 
відзначають, що зменшення рівня ефективності традиційних рекламних носіїв і 
рівня довіри до них у глобальному масштабі покликало до життя активний 
розвиток тематичних форумів, блогів, співтовариств, соціальних мереж, у яких 
здійснюється незалежний активний обмін інформацією щодо конкретних 
товарних пропозицій різних виробників, якості сервісних послуг тощо. 

Зниження рівня впливу на споживача як на активного суб’єкта ринкових 
процесів, який самостійно здійснює пошук, порівняльну оцінку окремих 
товарних пропозицій. Радше навпаки, сьогодні ми є свідками того, що вже не 
посередницькі структури диктують виробникам характер і обсяг бажаних 
товарних пропозицій, що мають бути наявними у торговельних мережах. Цю 
роль усе активніше сьогодні перебирає на себе споживач, у тому числі завдяки 
описаним вище засобам комунікацій та електронної комерції. 

Швидка адаптація до ринкових умов як головна передумова здійснення 
ефективної маркетингової діяльності. Це стосується як реакції на зміни 
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споживчих очікувань через пропозицію товарів і послуг із відповідними 
якісними характеристиками, так і формування споживчих переваг. 

Зниження витрат компанії. Інтернет-маркетинг дозволяє не лише 
зменшити описані вище витрати на проведення польових маркетингових 
досліджень зі збирання первинної маркетингової інформації. Завдяки йому 
можливо оптимізувати витрати на організацію усіх інформаційних потоків у 
межах компанії. 

Побудова партнерських відносин компанії зі споживачем. Компанії 
мають можливість більш тісних контактів, створення тематичних форумів і їх 
активної підтримки, ведення діалогів у режимі реального часу, швидкого 
реагування на запити споживачів і вимоги партнерів, що постійно змінюються. 
Це також особливо важливо у контексті пришвидшення реакції бізнесу на 
можливі зауваження споживачів щодо якості товарів і послуг, зменшення рівня 
відтоку клієнтської бази тощо.  

Просування товарів і послуг компанії. Рекламні компанії практично не 
мають ні територіальних, ні часових меж. До того ж Інтернет-реклама вимагає 
набагато менших витрат на її підготовку та розміщення у порівнянні з 
традиційними ЗМІ. Ціна одного контакту, як один із ключових показників 
оцінки ефективності рекламної активності, загалом порядок нижча, при цьому 
їх кількість значна. 

Інтерактивність контактів зі споживачем і їх ефективна підтримка, 
швидкість комунікацій, орієнтованість на індивідуальні потреби, діалоговий 
режим та ін. Звичайно, що сучасний Інтернет-маркетинг має ряд обмежень. 
Проте очевидним є факт, що посилення клієнт-орієнтованості бізнесу 
неможливе без належної уваги до системи засобів Інтернет-маркетингу. 
Завдяки останньому також набуває практичного втілення теза про те, що 
маркетинг занадто великий, аби ним займалися виключно маркетологи. 
Внаслідок цього представники різних структурних підрозділів компаній можуть 
бути ефективно залученими до маркетингового процесу. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО 

БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Засоби програмного забезпечення або спеціалізовані програмні продукти 

як інструменти інформаційної підтримки бюджетування дозволять знизити 
трудомісткість бюджетування та тривалість його під процесів, тому їх 
застосування доцільно розглядати як перспективний напрям підвищення 
ефективності управління підприємством [1, 2]. До засобів на діючих 
підприємствах висувається вимога щодо їхньої здатності інтегруватися у 
систему управління підприємством та сумісність із іншими  інструментами 
управління на підприємстві. Крім того, висуваються вимоги, пов’язані із 
виглядом інтерфейсу програми, доступністю сприйняття інформації та 
зручністю представлення даних. Тому виникає потреба вибору серед існуючих 
засобів автоматизованого бюджетування (АБ) такого автоматизованого 
бюджетування, яке надасть підприємству можливість впровадити якісне 
бюджетування на підприємстві.  

Маркетингові дослідження представлених в Інтернеті засобів 
автоматизованого бюджетування показали, що АБ – це електронна фінансова 
модель підприємства у вигляді взаємопов'язаних бюджетів, які формують 
головні бюджети доходів і витрат, руху грошових коштів і прогнозний баланс. 
Вона здатна забезпечити бюджетування в системі управління розвитком 
підприємства, якщо дозволяє не лише планувати потоки коштів по кожному 
центру фінансової відповідальності і порівнювати їх з фактичними даними, а й 
аналізувати, яким чином поточні та майбутні зміни показників змінять 
фінансовий стан підприємства. 

На сайтах розробників представлені такі функціональні блоки АБ: 
фінансова структура; система бюджетів (бюджетної структури); регламенти 
бюджетного управління; засоби для роботи з системою бюджетів (додаткові 
функції для організації колективної роботи, редактор звітів та ін.); засоби для 
імпорту даних з однієї облікової системи в іншу. 
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Відгуки на роботу пропонованих програмних продуктів АБ показують, 
що складні АБ найбільш ефективні на великих підприємствах, де є значні 
ресурси, як фінансові, так і організаційні та управлінські. Фрагментарні більш 
притаманні для процесу бюджетування, що здійснюється на малих та середніх 
підприємствах. Проте перед вибором конкретного програмного продукту 
потрібно визначити, АСБ якого типу потрібна підприємству (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика автоматизованих систем бюджетування (АСБ) та типових 

програмних продуктів для бюджетування [1] 
Група АСБ Характеристика Програмні продукти на ринку 

1.Індивідуальні 

- Розробляються безпосередньо для конкретного підприємства, 
- дозволяють у повної мірі здійснювати бюджетування на підприємстві, відповідають 
всім його особливостям, є адаптованими до процесу організації діяльності підприємства 
та сумісними з усіма обліковими системами,  
- розробка не завжди доцільна у зв’язку з великою вартістю АСБ. 

2.Уніфіковані 
 

- більшістю відповідають потребам 
підприємств, 
 - забезпечують автоматизацію всіх 
елементів бюджетування, повністю 
охоплюють усі напрями діяльності,  
- формують необхідне інформаційне 
забезпечення. 

BPlan, Prophix, Comshare MPC, BusinessBuilder 
Application – PlanDesigner, Business Studio, 
Oracle Financial Analyzer, «Успех +», Oracle 
Financial Analyzer (OFA); Hyperion Pillar; 
Adaytum e.Planning Analyst; EPS Prophix Budgets, 
EPS Prophix Enterprise; Comshare MPS.  

3. Типові 

- автоматизацують більшості 
елементів бюджетування, але 
створені як типові,  
- необхідне пристосування до 
специфіки діяльності. 

Модуль «Управління бюджетом», BJet, Инталёв: 
Бюджетное управление, Active Planner, 
Megapolis: Бюджетирование, ИТРП 
«Бюджетирование и финансы для Украины». 

4.Фрагментарні 
- Забезпечують автоматизацію 
елементів бюджетування, - не дають 
можливості проведення 
комплексного бюджетування. 

«Бюджетирование и контроллинг», Красный 
директор», SAP/R, КИС: бюджетирование, 
Hyperion Pillar, ИНЭК/Бюджетирование, «Альт 
инвест», Corporate Planner, Project Expert. 

5. На основі 
Microsoft Excel 
 

- програма на основі Microsoft Excel дозволяє вводити формули, будувати взаємозв'язки і 
прогнози. Можна імпортувати інформацію з більшості облікових систем та текстові 
файли, що полегшує введення даних, 
 - складно працювати колективно, 
 - консолідувати дані потрібно вручну – велика кількість помилок, 
- дані практично не розмежовані, доступні всім користувачам, 
- функції захисту даних від виправлень відсутні, низька продуктивність. При редагуванні 
необхідно відкривати всі документи, з якими пов'язаний бюджет, а і після кожної зміни 
заново розраховувати показники, 
- прогнозування при великому масиві даних утруднено.  

 
На ринку програмних продуктів України пропонується багато 

комплексних інформаційних систем з бюджетного управління підприємством – 
автоматизованих систем бюджетування (АСБ), вітчизняних і зарубіжних 
розробників, які суттєво відрізняються між собою. Виділено п’ять груп АСБ: 1 
група – індивідуально розроблені для підприємства; 2 група – уніфіковані, що 
забезпечують автоматизацію всіх елементів бюджетування; 3 група – типові, що 
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забезпечують автоматизацію більшості елементів бюджетування; 4 група – 
фрагментарні, що забезпечують автоматизацію деяких елементів бюджетування 
та не призначені для комплексного бюджетування; 5 група – на основі Microsoft 
Excel. Дана група є практично також фрагментарною, але її доцільно виділити 
окремо, тому що їй притаманні значні обмеження та особливості. 

1-4 групи програмних продуктів технічно підтримує розробник, тоді як 
п’ята група, є практично самостійною, її доопрацьовують підприємства. 

Маркетингові дослідження представлених в Інтернет АБ є доцільними, 
щоб визначити їх недоліки: необхідність дублювання даних в різних 
інформаційних системах; ускладнення можливості комплексного аналізу і 
стратегічного управління. 
 

Література: 
1. С.В.Філиппова. Бюджетування як механізм управління розвитком 
машинобудівного підприємства [моногр.] / М.О.Ананська, С.В.Філиппова. – 
Луганськ: Ноулідж, 2013. – 206 с. 
2. Мельник О.Г. Технологія бюджетування витрат на експортно-орієнтованих 
підприємствах. – С. 205-229. у моногр.: Витрати в експортній діяльності: 
[монографія] / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, О.Г. Мельник, Н.О. Вацик. – Львів: 
«Растр-7», 2012. – 278 с.  
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ІНТЕРНЕТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ВІРТУАЛЬНОГО БІЗНЕС-
ІНКУБАТУВАННЯ 

 
Велике значення для процесу віртуального бізнес-інкубування має стан та 

тенденції розвитку ринку інфокомунікаційних послуг, зокрема, Інтернет-
середовища [1], оскільки віртуальний бізнес-інкубатор орієнтується на послуги, 
які можливо надавати через мережу. Віртуальні бізнес-інкубатори, крім 
традиційних послуг бізнес-інкубатора, можуть надавати своїм клієнтам весь 
спектр технічних можливостей інтернету і дозволити компанії-клієнту 
сфокусуватися на досягненні своєї місії в умовах «нової» економіки. Особливе 
значення віртуальні бізнес-інкубатори можуть мати для регіональних економік. 

Однією з основних причин виникнення нових форм «інкубування» 
бізнесу послужив Інтернет-бум, який охопив США, країни Західної Європи і 
Японію в кінці 90-х років минулого сторіччя. Чисельність користувачів 
Інтернету у світі у 2013р. досягла 2,67 (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Середньорічна світова статистика Інтернету за 2008-2013рр 
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Нажаль, Україна відстає від країн ЄС за всіма показниками 
інформатизації, таких як: чисельність користувачів Інтернет на 100 мешканців, 
щільність покриття території та пропускна здатність телекомунікаційних і 
комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет. В той же час темпи щорічного 
приросту всіх видів інформаційних ресурсів України значно випереджають 
європейські. Згідно з даними Київського міжнародного інституту соціології [2] 
у вересні 2013 року 49,8% дорослого населення України користувалися 
Інтернетом та налічувалося майже 5,8 мільйонів абонентів. Таким чином, 
зростання числа користувачів триває навіть більшими темпами, ніж це 
прогнозувалося. Темп приросту з лютого 2012р. до жовтня 2013р. включно 
склав 16%, що трохи поступається рекордному стрибку в 34% у період з 
березня 2011р. по лютий 2012р. Опитування проведено 13-23 вересня 2013р. 
Методом інтерв'ю опитано 2044 респондентів-мешканців усіх областей України 
(з м. Київ) та в АР Крим за стохастичною вибіркою, репрезентативною для 
населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з 
імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників 
близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для 
показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5% [2]. 

Порівняно із розвинутими країнами ЕС та Північної Америки 
проникнення Інтернету в Україні поширюється трохи повільніше. Наприклад, 
співставний з Україною рівень проникнення Інтернету (56%) був у США у 
травні 2013р. у віковій групі 65 років та старші. Наразі рівень проникнення 
Інтернету серед дорослого населення у США у 2013р. складає 85%, в Росії – 
57%. За прогнозами, Інтернет-аудиторія в Україні далі зростатиме і до кінця 
2014 р. перевищить 20 млн. користувачів. 

Головні осі розбіжностей у поширенні Інтернету в Україні залишаються 
незмінними, це вік і тип населення. Зберігається зворотна залежність між віком 
і використанням Інтернету: чим молодший вік, тим вище ступень користування 
Інтернетом (проникнення). Подібні розбіжності суттєво впливають не лише на 
форми споживання інформації, а і на її зміст, що суттєво впливає на процес 
віртуального бізнес-інкубування. За останні кілька років диспропорції 
проникнення Інтернету в населених пунктах різної величини помітно 
згладилися. Значно відстає у поширенні Інтернету сільська місцевість, 
мешканці якої частіше посилаються на обмеження в технічних можливостях 
підключення малонаселених пунктів. Географічно у зростанні Інтернет-
активності населення та бізнесу є Київський регіон: його частка склала 55,5% 
від загальної аудиторії. 

Треба зазначити, що у кожному регіоні України утворюються власні 
особливості використання Інтернет-середовища, які, у власну чергу, залежать 
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від декількох чинників: стану ринку інформаційних послуг та засобів їх 
надання, стану наявної матеріально-технічної бази (мереж, інфраструктури), 
рівня кадрового забезпечення  інформаційних технологій, регіональних 
програм підтримки інформаційного розвитку, складу потреб регіону, 
виробників, сфери послуг. Використання Інтернет як середовища віртуального 
бізнес-інкубатування має спиратися на чотири компоненти: інформаційні і 
комунікаційні технології, Інтернет; інформаційну інтелектуальна власність; 
електронні та віртуальні інформаційні центри, бази та банки різноманітних 
даних, відеопродукцію, мультимедійні засоби зображення; загальну 
інформаційну спадщину (системи управління виробництвом, біотехнологія, 
фармацевтична продукція ). Ці компоненти використовуються у всіх секторах 
економіки та господарчих комплексах регіонів, і їх вплив зростає відповідно 
еволюції інформаційних і комунікаційних процесів. Важливим моментом є 
також зростання ринку електронної комерції – обсяги продажу товарів через 
Інтернет склали 1 млрд грн, що на 47% більше, ніж у минулому році за 
аналогічний період. Зростає обсяг послуг Інтернет-банкінгу. Експорт послуг у 
сфері телекомунікацій, а також комп’ютерних та інформаційних послуг 
перевищив 1 мільярд доларів та зріс на 28,5%. 

Відтак, можна стверджувати, що застосування Інтернет-середовища для 
віртуального бізнес-інкубування є перспективним механізмом підтримки 
малого підприємництва в різних сферах діяльності, оскільки спирається на 
бурхливий розвиток Інтернет-технологій. 
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ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ WEB-
ДОДАТКІВ 

 
Початок XXI століття характеризується швидкими темпами розвитку 

Інтернет, поширенням її впливу на життя суспільства. Згідно зі Internet World 
Stats [1], у світі налічується 2,5 млрд. користувачів, а з урахуванням 
підключення до Інтернету мобільних телефонів їх кількість зростає. 
Переміщення в Інтернет багатьох видів економічної діяльності стало підставою 
для створення віртуальних підприємств. Мережа Інтернет змінила попит, 
розширила пропозицію, залучила користувача у виробництво, дозволила його 
персоніфікувати, враховувати побажання, виробляти товари на замовлення. 
Розвиток Інтернет трансформує інструменти маркетингових комунікацій на базі 
інтерактивності, персоніфікації, гіпермедійності, аналітичності, таргетинговості 
[2, с. 205]. Інтернет став фактором і простором розвитку підприємництва, але 
створила нові ризики. 

Метою дослідження є аналіз сучасних інформаційних загроз мережі 
Інтернет, з’ясуванні особливостей захисту в реаліях українського ринку, 
розробці рекомендацій щодо забезпечення якості системи безпеки на базі 
логіко-структурного підходу [3, с. 22]. 

Розробка нових web-додатків часто фокусується на досвіді замовника й 
найчастіше зводиться до забезпечення необхідної функціональності та якісного 
інтерфейсу. Увага приділяється й системі серверної інтеграції додатків. 
Багаторічний досвід різних компаній показує, що забезпечення якості системи 
безпеки web-додатків повинне починатися ще на ранніх стадіях процесу 
проектування й розробки додатків. 

Метою вирішення проблем якості системи безпеки web-додатків, є: 
забезпечення високої доступності додатків, якість серверних рішень і захист 
конфіденційних даних, забезпечення розробки надійних і безпечних 
програмних рішень. Можливі різноманітні втрати – від простого блокування 
роботи сервера до заміни його змісту кримінальними матеріалами, політичними 
гаслами або видалення груп файлів, а також розміщення на сервері пpогpам-
тpоянів коней - значно впливають на показники якості системи безпеки web-
додатків. Необхідно забезпечити можливість використання додатка одночасно 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 202 

 

більшою кількістю відвідувачів. Продуктивність додатка не повинна падати в 
міру зростання навантаження на інтернет-ресурс. Це досягається 
використанням технології одержання інформації запитами та дозволяє 
сформувати комплекс рекомендацій щодо забезпечення якості системи безпеки 
web-додатків. 

1. Розмістити веб-сеpвеp у демілітаризованій зоні (DMZ). 
Зконфігурувати свій міжмережевий екpан (файpволл) таким чином, щоб він 
блокував вхідні з'єднання з нашим веб-сеpвеpом з усіма поpтами, окрім http 
(поpт 80) або https (поpт 443). 

2. Вилучити всі непотрібні сервіси з нашого веб-сеpвеpа, залишивши 
FTP та засіб безпечного підключення в pежимі віддаленого теpміналу, таке як 
SSH. Будь-який непотрібний, але залишений сеpвіс може стати помічником 
хакеpа пpи оpганізації ним атаки. 

3. Відключити всі засоби віддаленого адміністрування, якщо вони не 
використовують шифpування всіх даних сеансів або одноразових паролів. 

4. Обмежити число людей, що мають повноваження адміністpатоpа або 
супеpкористувача (root). 

5. Вести протокол усіх діх користувачів і зберігати системні жуpнали або 
в зашифpованій фоpмі на веб-сеpвеpі, або на іншій машині в інтранеті. 

6. Проводити регулярні перевірки системних жуpналів на пpедмет 
виявлення підозрілої активності. Встановити декілька пpогpам-пасток для 
виявлення фактів атак сеpвеpа (напpиклад, пастку для виявлення Phf-Атаки).  

7. Вилучити всі непотрібні файли, такі як phf, з диpектоpій, звідки 
можуть запускатися скpіпти (наприклад, з /cgi-bin). 

8. Вилучити всі стандартні директорії з документами, які поставляються 
з веб-сеpвеpами, такими як IIS і Exair. 

9. Встановлювати всі необхідні виправлення програм на веб-сеpвеpі, що 
стосуються безпеки, як тільки про них стає відомо. 

10. Якщо використовується графічний інтерфейс на консолі 
адміністратора веб-сеpвеpа, необхідно вилучити команди, які автоматично 
запускають його за допомогою інформації в. Rc-піддиректоріях і замість цього 
створити команду для його ручного запуску. По можливості залишати 
гpафічний інтерфейс працюючим тривалий пеpіод часу. 

11. Для віддаленого адміністрування використовується пpогpама, що 
встановлює захищене з'єднання з веб-сеpвеpом (наприклад, SSH). Не дозволяти 
встановлювати з веб-сеpвеpом telnet-з'єднання або неанонімні ftp-з'єднання 
(тобто ті, потребують введення імені й паpоля) з недовіренних машин. Надати 
можливість встановлення таких з'єднань лише невеликому числу захищених 
машин, які перебувають в інтранеті. 
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12. Запускати веб-сеpвеp в chroot-pежимі або pежимі ізольованої 
директорії, щоб не можна було одержати доступ до системних файлів. 

13. Проводити всі оновлення документів на публічному сеpвеpі з 
інтpанету. Зберігати оригінали веб-сторінок на веб-сеpвеpі в інтpанеті й 
спочатку оновлювати їх на цьому внутрішньому сервері; потім копіювати 
оновлені веб-сторінки на публічний сеpвеp за допомогою Ssl-з'єднання. 

14. Періодичне скануваня веб-сеpвеpу такими засобами, як ISS або nmap, 
для перевірки відсутності на ньому відомих уразливих місць. 

15. Організувати спостереження за з'єднаннями із сеpвеpом за допомогою 
програми виявлення атак (intrusion detection). 

Таким чином, управління якістю системи безпеки роботи веб-
представництва й захисту інформації можливо тільки при постійному 
дотриманні комплексних захисних заходів. Безпека охоплює дуже широке коло 
проблем і змушує стежити за самими останніми новинками в цій області. 
Систему безпеки потрібно постійно підтримувати, її не можливо просто додати 
до проекту після того, як він завершений. 

 
Література: 

1. Internet World Stats:[Електроний ресурс]. Режим доступу: 
www.internetworldstats.com/stats.htm; 
2. Чайковська М.П. Перспективи гипермедійної інтеграції CR-систем / М.П. 
Чайковська // Економічний вісник університету. Збірник наукових праць. Вип. 
18/2.- Переяслав-Хмельницький: П-Х ДПУ імені Г.Сковороди, 2012. - с.201-207. 
3. Чайковська М.П. Проектування системи інформаційної безпеки на базі 
ЛСП/ А.С. Азеев, М.П. Чайковська // Економіка та управління в умовах 
побудови інформаційного суспільства. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції. Том 2. - Одеса: ОНАЗ, 2014. - С.22-27. 
 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 204 

 

Черненко О.В. 
старший викладач кафедри промислового маркетингу 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» 

 
ПРОБЛЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Сучасна інформатизація суспільства значно впливає на особливості 
взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем в умовах ринку. Зокрема, 
збільшується інтенсивність та ускладнюється структура інформаційних потоків, 
що забезпечують функціонування системи управління маркетингом. Це, у свою 
чергу, потребує удосконалення маркетингової інформаційної системи 
підприємства (МІС), а саме, використання нових технічних засобів та 
програмного забезпечення, за допомогою яких реалізується процес отримання, 
генерування, перетворення та розподілення інформації. 

Особливості інформаційного забезпечення маркетингових процесів 
розглядали Шелюк Л. О., Крикавський Є. В., Дейнега І. О., Дейнега О. В., 
Патора Р. [1, с. 59]. Автоматизації системи управління взаємин з клієнтами 
приділяли увагу Войчак А. В., Федорченко А. В. [2, с. 36]. Підвищення 
ефективності функціонування МІС завдяки використанню нових технічних 
засобів досліджували Брассінгтон Ф., Петтітт С. [3, с. 197]. Разом з цим, 
проблемам, які виникають на підприємстві в процесі автоматизації МІС та її 
подальшого функціонування, на наш погляд, в роботах вітчизняних та 
зарубіжних вчених, приділено недостатньо уваги. 

Маркетингова інформація, яка генерується в МІС, є результатом, з однієї 
сторони, поточного відстеження змін у ринковому середовищі та узгодження з 
даними внутрішньої звітності, а з другої, процесу виявлення та пошуку шляхів 
розв’язання маркетингових управлінських проблем. Підсистеми МІС: 1) 
система моніторингу; 2) система маркетингових досліджень; 3) система 
зберігання даних, інформації, методів та моделей, які були виділені та детально 
розглянуті автором в [4], виконують певні функції. Відповідно до цих функцій 
можна досліджувати вхідні та вихідні інформаційні потоки, які генеруються 
або спрямовуються в кожну з підсистем. Розглянемо підсистеми у порядку 
зменшення необхідності та можливості застосування технічних засобів та 
програмного забезпечення. 

Система зберігання даних, інформації, методів та моделей передусім 
виконує функцію підтримки зручного та ефективного в експлуатації банку 
даних із забезпеченням поповнення та можливістю модифікації. Для його 
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організації навіть на малому підприємстві застосовується комп’ютерна техніка 
та універсальні або спеціалізовані програмні продукти. Поповнення банку 
даних здійснюється як з джерел внутрішньої інформації, так і за рахунок 
проміжних результатів моніторингу, які підлягають зберіганню. Автоматизація 
цих процесів необхідна на середніх та великих підприємствах, де існує складна 
розроблена процедура моніторингу, а процес відбору даних та інформації для 
збереження підлягає формалізації. 

Система моніторингу призначена для відстеження змін у зовнішньому 
середовищі та узгодження їх із даними внутрішньої звітності. За останнє 
десятиріччя технології отримання зовнішньої інформації зазнали кардинальних 
змін, і зараз вхідні інформаційні потоки в більшій мірі організовані через 
Інтернет, що природно обумовлює необхідність використання відповідного 
апаратного та програмного забезпечення. На відміну від цього, процес 
формування та внутрішнього наповнення цих потоків, а також процес аналізу 
отриманої інформації, лише частково і достатньо складно підлягає 
формалізації. Найчастіше, з нього виділяються деякі важливі елементи, які 
реалізуються за допомогою сучасних інформаційних технологій. Як правило, це 
достатньо складні програмні рішення, вартість яких залежить від структури та 
об’єму інформації. 

Система маркетингових досліджень відповідає за планування, отримання, 
збір та аналіз інформації для виявлення та пошуку шляхів вирішення 
маркетингових управлінських проблем. Можливість формалізації та 
автоматизації процесу досліджень цілком залежить від складності та рівня 
нестандартності проблеми, яка досліджується. Так, дослідження, які 
передбачають аналіз внутрішньої кількісної інформації можуть бути 
реалізовані програмно. Пошукові дослідження, які мають на меті отримання в 
основному якісної інформації, не можуть бути формалізовані, тому що 
формалізація неодмінно призведе до обмежень в методах отримання 
інформації, а звідти до зниження її якості. 

Таким чином, стає зрозумілим, що автоматизація усієї МІС за допомогою 
одного програмного продукту є проблематичною. Застосування декількох 
систем потребує їх інтеграції. Доцільність та ефективність цього процесу 
залежить від рівня стабільності систем та наявності контакту між компаніями-
інтеграторами. Успішне впровадження комплексу програмних продуктів з 
автоматизації МІС, навіть при умові детального розроблення, адаптації для 
потреб підприємства, вдалої інтеграції, є неможливим без персоналу, який 
здійснює управління процесом отримання та перетворення інформації. 

Як правило, співробітники не тільки не зацікавлені в автоматизації 
процесу генерації інформації, а навпаки, щосили протистоять таким змінам. Це 
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пов’язане, по-перше із відчуженням знань, а отже зменшенням значущості 
кожного працівника, а по-друге, зі збільшенням та ускладненням їх 
функціональних обов’язків. Практики стверджують, що впровадження 
програмних продуктів не тільки не зменшує, а навіть збільшує об’єми деяких 
робіт [5]. Усунення цієї проблеми можливе завдяки коригуванню 
внутрішньофірмової культури та вдосконалення менеджменту. Причому, ці 
зміни необхідно не тільки поступово здійснювати, але й постійно підтримувати. 
Крім цього, необхідно забезпечити відповідну кваліфікацію спеціалістам, які 
будуть працювати з автоматизованою системою. А саме, вироблення в 
персоналу не тільки вмінь на рівні користувачів, але й розуміння особливостей 
використання можливостей системи в повсякденній роботі. Цього можна 
досягти завдяки використанню інтерактивних навчальних програм. Розв’язання 
розглянутих проблем в процесі автоматизації МІС підприємства дозволить 
підвищити ефективність її подальшого функціонування, що в свою чергу 
дозволить підприємству посилити ринкові позиції. 
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ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКАХ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Цифрові технології є продуктами, які традиційно просуваються 

переважно в Інтернет через більшу зручність та економічність. Специфіка 
просування цифрових технологій через Інтернет обумовлює наступні чинники 
ціноутворення: великий масив інформації про ціни; оцінка ціни незалежно від 
місця знаходження покупця; поява віртуального ринку вільної конкуренції для 
однорідних товарів через велику кількість продавців; цінова конкуренція 
стимулює продавців до гнучкої цінової політики; відсутність психологічних 
чинників впливу на покупців; зниження витрат і відповідно цін на 20-30%, саме 
нижча ціна є основною мотивацією купівлі; ціноутворення без участі 
посередників; створення електронних каталогів товарів в Інтернет, дозволяє 
економити на витратах в порівнянні з друком комерційної літератури; 
отримання замовлень в електронній формі, проведення онлайнових платежів; 
зниження витрат часу на проведення пробного маркетингу; створення 
довготермінових відносин із покупцями; можливість виходу на міжнародні 
ринки з мінімальними витратами. 

Вищеперелічені чинники ціноутворення в Інтернеті впливають на 
зниження витрат завдяки особливостям ринку цифрових технологій, а саме: 
самообслуговування при розміщенні замовлення, яке розміщують споживачі, 
немає витрат на обслуговуючий персонал; обмеженості запасів завдяки 
використанню системи EDI (electronic data interchange), що дозволяє 
здійснювати JIT доставку; зниженню накладних витрат на організацію торгівлі; 
наявності дешевшого обслуговування споживачів порівняно з організацією call 
center; цифрові продукти не вимагають фізичної доставки; висока цінова 
еластичність на ринку цифрових технологій. 

Споживачі швидко реагують на будь-яке зниження цін: швидка зміна цін в 
обмеженому діапазоні. Цінова дисперсія на ринку на ринку цифрових 
технологій складає близько 25-30%. 

Разом з чинниками, які впливають на зниження ціни на електронному 
ринку, діють чинники, які сприяють їх підвищенню, до яких відносять наступні: 
витрати каналу розподілу схожі з витратами фірм, що займаються торгівлею по 
каталогах; виплата комісійних тим компаніям, які дають на своїх сайтах 
посилання на сайт цієї фірми, які можуть складати 7-15% від продажів; 
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створення і підтримка сайту вимагає окремих витрат; витрати на маркетинг і 
рекламу також значні. Дослідження Boston Consulting Group (BCG) показує, що 
у компаній, які займаються електронною комерцією, 43% доходів від неї йде на 
маркетинг і рекламу, тоді як у традиційних підприємств роздрібної торгівлі ці 
витрати складають 14,2%. 

Розвиток цифрових технологій за допомогою Інтернет-маркетингу робить 
актуальним вивчення, специфічних Інтернет-методів ціноутворення. Віртуальні 
ринки є динамічними, ціноутворення на них ведеться в режимі реального часу. 
До методів ціноутворення в Інтернет відносяться: онлайнові аукціони; 
онлайнову оренду; цінове пакетування; метод «реклама платить за товар»; 
метод одночасного динамічного ціноутворення. 

Он-лайнові аукціони - це методи ціноутворення в режимі реального часу. 
Сайти підвищили активність і ефективність проведення аукціонів. Основною 
перевагою є розширення кола учасників. Це особливо вигідно продавцям, 
оскільки підвищує кількість заявок, які подаються, допомагає уникнути 
випадків, коли жодна із заявок не перевищує встановлену мінімальну ціну. При 
більшому колі учасників підвищується вірогідність, що мінімально встановлена 
ціна буде перевищена. 

Он-лайнова оренда. Ця система ціноутворення базується на вартості 
транзакцій, яка передбачає плату за товар в кожному випадку використання 
цього товару покупцем. Цей метод застосовується в основному для продажу 
цифрових продуктів і програмного забезпечення, виникнення яких вплинуло на 
скорочення витрат, пов'язаних зі зберіганням запасів. Метод ґрунтований на 
припущенні, що при оренді дорогого товару найбільш важливим чинником для 
покупця являється поточна потребу в ньому. Одним з прийомів он-лайнової 
оренди є супердистрибуція в Інтернеті, за допомогою якої збираються орендні 
платежі за програмне забезпечення кожного разу, коли воно застосовується. 

Цінове пакетування. Цінове пакетування - це комбінування окремо взятих 
товарів в один пакет, які продаються за однією ціною. Пакетування можна 
розглядати як тактику ціноутворення, яка є дуже ефективною, коли йдеться про 
розширення ринкової долі й збільшення обсягів продаж. Цінове пакетування 
дозволяє отримувати більше переваг над конкурентами і привабити більше 
споживачів. Найбільш важливим чинником, сприяючим ціновому пакетуванню 
в Інтернеті, є те, що он-лайнова підтримка вимагає низьких додаткових витрат, 
проте дозволяє зберігати високу споживачу цінність. Різниця між цими 
величинами називається коефіцієнтом маржі, що веде до активного 
використання цінового пакетування і його технічній підтримці. 

Метод "реклама платить за товар". Цей метод ціноутворення ґрунтується 
на припущенні про те, що можна продавати товари за ціною нижче 
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собівартості, при цьому отримуючи прибуток з інших джерел. В якості цих 
джерел виступають доходи від продажу і розміщення рекламних оголошень. 
Веб-сайти, які пропонують традиційні товари і послуги, використовують цей 
підхід для можливості назначати низькі ціни. Таким чином, інтернет-продавець, 
який використовує подібний метод ціноутворення, здатний запропонувати 
покупцям значно дійсно нижчі ціни на свої товари порівнянно з конкурентами. 

Метод одночасного динамічного ціноутворення (ОДЦ). Відмітною 
особливістю є можливість об'єднання при продажу одного товару водночас 
наступних методів ціноутворення: продаж товару за гнучкою ціною; продаж 
товару за принципом "назвіть свою ціну"; продаж товару через аукціон. 
Покупець має можливість придбати товар за ціною, яка міняється при зміні 
співвідношення попиту і пропозиції в конкретний період часу. Результатом 
використання методу є продаж більшої кількості товарів з більшою швидкістю і 
покриттям більшого відсотка вартості товару. 

Продавці в Інтернет-економіці конкурують за покупців. Водночас, 
Інтернет-технології сприяють виникненню конкуренції серед покупців за 
продавців. Реалізації цієї схеми сприяють: коливання ціни під впливом зміни 
попиту і пропозиції; інформованість покупця про те, що товар може бути 
придбаний при досягненні ціною певного рівня; можливості покупця  
призначити власну ціну і отримати відповідь продавця про прийнятність цієї 
ціни. 
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ДИХОТОМІЯ ПРОМИСЛОВОГО І СПОЖИВЧОГО МАРКЕТИНГУ 

В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
 

Маркетинг, основним завданням якого визнано створення цінностей для 
цільових споживачів, адаптуючись до існуючих вимог і потреб клієнтів чи 
формуючи новий попит, на різних типах ринків змінює свою форму та 
інструментарій. Зокрема, це можна спостерігати на споживчих та промислових 
ринках. Ще у минулому столітті вчені спочатку визнали існування споживчого 
(далі B2C) та промислового (далі B2B) маркетингів, а відтак і систематизували 
відмінності між ними. Дихотомія маркетингу, яка у даних дослідженнях 
заземлена до порівняння основних відмінностей між промисловим і споживчим 
маркетингом, продовжує дискусію щодо набору з чотирьох основних 
відмінностей між B2B і B2C маркетингом, що ґрунтується на порівнянні 
традиційного підходу котлеровської школи.  

На існуванні відмінностей наголошував Стів Мінетт, який вперше 
сформулював філософську та загальнотеоретичну сутність промислового 
маркетингу “…існує фундаментальна різниця між вимогами, що висуваються 
до маркетингу промислових товарів і до маркетингу споживчих товарів…” [1]. 
Кожен з них має відмінності. 

Перша стосується тривалості взаємодії - на споживчих ринках мова, 
зазвичай, йде про одноразові угоди, в той час як на B2B ринках будуються 
довгострокові відносини. Друга відмінність пов'язана із сприйняттям ролі й 
поведінкою клієнта, яка у традиційному котлеровському підході є пасивною, 
оскільки діяльність клієнта обмежується реагуванням на пропозиції виробника, 
натомість на ринку B2B (відповідно до мережевого підходу) споживач займає 
активну позицію. Третя відмінність відображена в структурі ринку. Ринок B2C 
розглядається як сильно розпорошений, на відміну від ринку B2B, який 
характеризується меншим числом учасників. Остання, четверта відмінність 
зводиться до предмету аналізу – традиційний маркетинг зосереджений на 
єдиному цілому, в той час як у B2B маркетингу більш важливим виявляється 
аналіз взаємозв'язку і контексту. 

Вищезазначені наукові підходи стали підґрунтям для діяльності 
маркетологів на промисловому ринку. Водночас, слід зазначити, що на 
практиці широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних 
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технологій у бізнесі сприяє розмиванню вищезазначених відмінностей, що 
можна продемонструвати численними аргументами. 

По-перше, все частіше можна спостерігати приклади побудови 
довгострокових відносин «продавець-покупець» на споживчих ринках, чому 
сприяють поширення програм лояльності. Споживачі на B2C ринках все 
частіше відмовляються від винятково трансакційних відносин з продавцями, 
надаючи перевагу підтриманню довгострокових відносин. Більша ефективність 
таких відносин визначає поточні (короткострокові) рішення і поведінку 
споживачів. 

Другий аспект стосується ролі і поведінки споживача. Поширеному 
котлеровському баченні про те, що на ринку B2C споживач пасивно реагує на 
пропозиції, запропоновані виробником, можна протиставити образ більш 
сучасного покупця, який у сучасній науковій літературі названо «просументом» 
[2]. Цей термін виник в результаті поєднання понять "споживач" і "виробник". 
Під просументом розуміється такий покупець, який спільно із розробником 
створює пропозицію адресовану йому шляхом вибору і поєднання в собі 
існуючих елементів або додає свої власні елементи. Просумент створює 
персональний, унікальний споживчий досвід. Споживач у цьому сенсі, бажає 
брати участь, і визначити, а не обмежується споживанням наданих йому 
виробником готової продукції та дизайну. 

За допомогою Інтернет-технологій у споживача з’являється змога 
порівнювати різні пропозиції окремих виробників, думки інших споживачів. 
Про це пише Х. Хакансон, який у останніх роботах переглянув раніше 
проголошені переконання. Так, у передмові до книги «Переосмислення 
маркетингу. На шляху до нового розуміння ринків» автор відзначив, що не 
тільки бізнес-покупці можуть складати активну сторону відносин. Кінцевий 
споживач може брати безпосередню участь у процесі створення продукту, як 
показано на прикладах компаній ІКЕА і Dell Computers. Інтернет також 
забезпечує досконалий канал комунікацій між споживачем і виробником, 
використання якого дає можливість персоналізувати пропозицію [3]. Відомий 
на промисловому ринку тренд до партнерського маркетингу на споживчих 
ринках втілюється у вигляді маркетингу взаємовідносин, що реалізується через 
принципи “data-based marketing” (управління великими базами даних про 
клієнтів). 

Понад то, підприємці можуть скористатися новими можливостями, 
пропонуючи клієнтам більш високий рівень контролю, розбудовуючи 
триваліші відносини. Є навіть приклади перенесення частини видатків на споживачів, 
як це можна проілюструвати діями компанії Microsoft, яка отримала «мільярди 
субсидій" від споживачів, залучаючи їх до тестування Windows 95. Як більш 
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сучасна ілюстрація цього явища може бути використане явище кровдфундінгу – 
завдяки інформаційним службам, таким як kickstarter.com споживачі 
(потенційні) добровільно стають інвесторами, в обмін отримуючи символічну 
винагороду у вигляді футболок, автографів. У такий спосіб фінансуються 
фільми, книги, ігри та музичні альбоми. Іншим прикладом може бути 
краудсорсінг, або передача процесів або завдань споживачам. Винагороду 
отримує автор кращого із запропонованих проектів / рішень. 

Отже, у класичному зрозумінні дихотомія маркетингу В2В і В2С втрачає 
запропоновану пізнавальну цінність. Відмінності, на які посилаються в 
літературі окремі дослідники, в умовах інформатизації суспільства все більше 
стираються і зникають. Слід зазначити, що цей процес навряд чи відбувається 
незалежно від галузі - деякі з них є більш сприйнятливими до змін, ніж інші. 
Одним із прикладів є електронна індустрія розваг, у якій створювання навколо 
брендів або продуктів стоїть на порядку денному, і споживачі беруть участь у 
процесі виробництва, і навіть фінансування через краудсорсинг і кравдфундінг, 
а їх ринкова позиція настільки велика, що вони здатні змусити виробника до 
значних змін у вже сформованому продукті (випадок зміни закінчення гри Mass 
Effect 3 на прохання споживачів). У той же час функціонування деяких галузей, 
таких як сільське господарство, здається, не зазнає ніяких великих змін, 
незважаючи на технологічні зміни. 

Таким чином, доцільно досліджувати проблему відмінностей, яка 
поступово втрачає актуальність, рівночасно пам’ятаючи про специфіку окремих 
ринків. 
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ЛОЯЛЬНІСТЬ ТА ЕНТУЗІАЗМ СПОЖИВАЧІВ: ВАЖЛИВІ 
ВІДМІННОСТІ У SEO-ОПТИМІЗАЦІЇ 

 
За сучасних умов, можливості штучного підвищення рейтингу сайтів 

підприємств та брендів у інтернет-середовищі суттєво ускладнюються, 
ініціативи власників та їх партнерів стають все більш прозорими і 
контрольованими, у різний спосіб та зі зростаючою ефективністю 
обмежуються. Відповідно, нової якості вимагає SEO-оптимізація сайтів 
вдосконаленням внутрішнього наповнення та систем посилань на них, задля 
набуття пріоритетності для пошукових систем за параметрами цінності для 
інтернет-користувачів, що знайде відображення у ранжуванні видачі інформації 
[1]. Окрім стандартних методик планування маркетингових бюджетів, аналізу 
контенту, розвитку форм його поширення, нового життя набувають теорія поля 
Левіна, диспозиційна концепція В. А. Ядова [2, 3]. 

Значущим стає розуміння принципових відмінностей між лояльністю і 
ентузіазмом споживачів. Наприкінці ХХ ст. економічні інтереси підприємств 
домінували в організації співпраці зі споживачами. Проте, для початку ХХІ ст., 
коли суб’єкти господарювання відчули впливовість системних обмежень 
ефективності, орієнтиром розвитку підприємництва стає соціальна 
відповідальність і компетентність [4]. Важливо, що за успішного опанування і 
розвитку нових стратегій та бізнес-практик критерії прибутковості не 
ігнорується. Аналогічно до ефектів масштабу, економічна результативність 
підвищується через активне використання принципів масової співпраці (mass 
collaboration), взаємодії рівних (peer collaboration), ідеології «відкритого коду». 
Зокрема, “краудсорсинг” означає передачу виробничо-комерційних функцій 
невизначеному колу осіб без укладення трудового договору, проте на основі їх 
ентузіазму, що забезпечує використання потенціалу величезної кількості людей 
для вирішення завдань, які виникають при веденні бізнесу. Ентузіазм лояльних 
споживачів трансформується в двигун маркетингової діяльності підприємств, у 
повній відповідності до інтересів самих споживачів, тобто утворюється 
прогресивна спіраль позитивних системних зв’язків [5]. З розвитком Інтернету, 
застосування краудсорсингу стало не тільки можливим, але й економічно 
доцільним. Ентузіазм лояльних споживачів стає одним з найбільш ефективних 
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важелів у SEO-оптимізації присутності і маркетингу компаній у мережах. 
Повна реалізація потенціалу лояльності дозволяє забезпечити транспарентність 
чинників вартості/цінності як для споживачів, так і для компаній [1]. 
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ: 
ПЕРЕВАГИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Перехід від масового мовлення у бік цифрових індивідуалізованих медіа 

означає, що традиційний алгоритм реклами через оплату доступу і частоту 
контактів з аудиторією має бути переглянутий. Якщо більшість медіа — 
цифрові, інтерактивні, передбачають участь самого глядача і потенційне 
вірусне поширення інформації, тоді слід управляти маркетингом, як 
двостороннім комунікаційним процесом. Підприємства повинні 
фундаментально перебудувати свій підхід до управління, поставивши на 
перший план нові медіа і цифровий маркетинг. Тоді як основні принципи 
маркетингу — позиціювання і сегментація — залишаться незмінними, цифрові 
канали створюють нові способи і збільшують швидкість залучення споживачів. 
Цифровий маркетинг — це новий етап еволюції маркетингу, в якому велика 
частина або весь маркетинг підприємства стане здійснюватися з використанням 
цифрових каналів [1]. Це адресні канали, що дозволяють керівникам вести 
постійний двосторонній персоніфікований діалог з кожним споживачем. 

Цифровий маркетинг для підприємства ресторанного господарства — це 
його просування з використанням цифрових технологій. Стратегія просування 
підприємства ресторанного господарства будується на розумінні його цільової 
аудиторії і тих її потреб, які заклад може задовольнити. В ході роботи над цією 
стратегією визначаються загальні цілі просування [2]. Потенційно кожен 
телефон або смартфон, ноутбук або планшет може привести власника у заклад 
ресторанного господарства, зробити постійними відвідувачем. 

Цифровий маркетинг для підприємств ресторанного господарства — це 
цілий набір рішень, спрямованих на залучення і утримання відвідувачів. До них 
відносять: маркетинг в соціальних мережах, мобільний маркетинг, контекстну і 
медійну інтернет-рекламу, контент-маркетинг, рекламу на радіо і ТВ[3]: 

1. Впізнаваність. Інтернет став основним джерелом інформації для 
ухвалення рішення про те в який ресторан, кафе або бар піти. Для підприємств 
ресторанного господарства життєво важливо бути присутнім у всіх місцях 
всесвітньої павутини, де їх можуть шукати. Підприємство ресторанного 
господарства стане більш помітнішим в Інтернеті, якщо у нього є професійно 
розроблений веб-сайт, який часто оновлюється і на якому є меню закладу з 
цінами, карта проїзду і час роботи; власний блог, через який можна розповідати 
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свою історію і організовувати взаємодію з соціальними мережами (ВКонтакте, 
Twitter, Facebook, Foursquare і Instagram); сторінка в соціальних мережах, де 
публікується новини, у тому числі з блогу, а також інформація про події і 
спеціальні акції; картка закладу в Яндекс і Google картах з інформацією для 
зв'язку, фотографіями, логотипом і, можливо, відео-роликами; купони і знижки 
на тематичних сайтах, таких як міські портали про їжу і ресторани і купонні 
сервіси [4]. 

2. Сторітелінг. Клієнти хочуть знати про підприємство ресторанного 
господарства більше. Чому власники вирішили відкрити свій заклад, як 
починали бізнес, що стоїть за вибором назви і які у них цінності. Соціальні 
медіа дають підприємству інструменти, які, окрім розповіді про себе, 
дозволяють залучити в діалог клієнтів, мотивувати їх поділитися історією 
підприємства зі кругом знайомих. 

3. Взаємодія. Клієнтам подобається коли їх слухають, особливо, якщо цю 
увага їм приділяє заклад, який вони часто і із задоволенням відвідують. За 
допомогою соціальних медіа дуже просто налагодити канал двостороннього 
зв'язку, надати своєму клієнтові можливість зв'язатися з підприємством 
ресторанного господарства. Всі успішні ресторани і бари об'єднує те, що вони 
підштовхують клієнтів до взаємодії з ними в Інтернеті. Вони просять залишати 
відгуки, як позитивні так і негативні. Інколи набагато важливіше те, як 
підприємство ресторанного господарства обробляє негативні відгуки, а не те, 
скільки у нього є позитивних.. 

4. Креативність. Підприємству ресторанного господарства постійно 
необхідно робити щось нове, адже конкуренти теж не стоять на місці: нові 
акції, нові пропозиції страв в меню, нові засоби реклами. 

Таким чином, цифровий маркетинг - це набір конкретних і зрозумілих 
інструментів, що дозволяють вийти на новий рівень просування навіть при 
мінімальних бюджетах. Варто виділити такі головні переваги такого підходу: 
можливість концентруватися на цільовій аудиторії, що у свою чергу визначає 
вищу ефективність рекламних кампаній порівняно з класичним маркетингом, а 
так само дозволяє оптимізувати бюджет;  інтерактивність — залучення цільової 
аудиторії до взаємодії з підприємством ресторанного господарства (коментарі, 
відгуки, лайки, репости, кліки, цільові дії), що дозволяє більш глибоко 
зрозуміти відвідувачів і відкоректувати свої дії відповідно до їх потреб; 
оперативна і точна аналітика — підприємство ресторанного господарства може 
прорахувати кожен клік або лайк, кількість чек-інів або відвідин промо-
сторінок з новим меню, відсоток відгуку на смс- або email-росилку, що 
дозволяє управляти рекламними кампаніями в реальному режимі часу, 
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своєчасно вносити необхідні зміни, підвищуючи їх ефективність. Цьому сприяє 
поява все більшої кількості комунікаційних каналів. 

Це все відкриває перед підприємствами ресторанного господарства 
широкі перспективи з просування своїх закладів: широке використання мережі 
Інтернет, впровадження гаджетів, встановлення відвертого двохстороннього 
діалогу з клієнтами. Завдяки цьому підприємства стають ближчими до 
відвідувачів, розуміють їх, взаємодіють з ними, конвертують їх увагу в дохід. 
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Е-LEARNING-МАРКЕТИНГ У ПОСТСОЦІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

Стрімкі процеси розвитку інформаційних технологій призвели до 
формування поколінь «Y» і поки ще мало дослідженого покоління «Z» (деякі 
автори поєднують їх в покоління «І», «Internet Generation»). У постсоціальному 
суспільстві, де технології змінюють і замінюють людину, аудиторія студентів-
маркетологів не є однорідною. Наприклад, всіх людей Дж. Мартин за ступенем 
їх уважності до сприйняття інформації поділяє на дві групи: «люди книги» та 
«люди екрану» [1]. Якщо для «людей книги» характерний високий рівень уваги, 
що дозволяє їм формувати поглиблені знання, то комунікація з «людьми 
екрану» ускладнюється через їх стійке прагнення прискорювати комунікацію, 
змінювати тему та швидко втрачати до неї інтерес. Серед характерних ознак 
«людей екрану» покоління «І» вчені називають широкі, але поверхневі знання, 
розсіяність, синдром гиперактивності та дефіциту уваги, надання переваги 
візуальним символам замість логіки і тексту (інфографіка), ефекту фаббингу, 
багатозадачності, що узагальнюється під терміном «кліпове мислення» [2]. 

По-перше, поширення кліпового мислення серед цільової аудиторії 
потенційних споживачів товарів і послуг надалі змінюватиме підходи як до 
маркетингових комунікацій, так і до маркетингу у цілому. В «режимі із 
загостренням», для якого характерно прискорення всіх процесів Людства [5], за 
законом експоненти прискорюються процеси морального старіння традиційних 
маркетингових інструментів. Хоча й окремі види маркетингових комунікацій і 
стали однією з причин формування такого типу мислення, сьогодні вони так 
само вимагатимуть оновлення, пошуку нових підходів, маркетингових 
інструментів і способів управління. Наприклад, одне з призначень будь-якої 
маркетингової комунікації є формування певного рівня поінформованості 
споживача про марку, призначення чого формування довгострокових стосунків. 
Але, як продемонструвало експериментальне дослідження "Ефект Google", 
якщо респондент знав, що інформація є в Інтернеті, він її не запам’ятовував. Це 
демонструє футурологічну тенденцію погіршення пам'яті Людства, що знижує 
ефективність комунікацій. В результаті цього стає актуальним питання 
оновлення як маркетингових дисциплін, так і підходів до підготовки 
маркетологів [3]. Зокрема, слід особливу увагу в програмах дисциплін 
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приділяти питанням футурології [4], прогнозуванню довгострокових наслідків 
діяльності маркетологів, підвищувати її соціальну і моральну складові [3, с. 48-
50]. Це надасть можливість маркетологам навчитися управляти процесами 
технологізації і інформатизації, які увійшли в «режим із загостренням» [5]. 

По-друге, слід враховувати, що «кліпове мислення» вплинуло на падіння 
ефективності традиційної освіти у цілому. Наприклад, студенти погано 
розуміють необхідність відвідування лекційних занять, якщо їх текст можна 
прочитати в електронному вигляді. Це провокує викладачів або надавати дуже 
скорочену версію свого електронного конспекту, або узагалі уникати 
оцифровування власної науково-педагогічної діяльності. Але жодний з цих 
шляхів не є ефективним, оскільки не позбавляє головної причини - «кліпового 
мислення» студентів. Вирішенням цієї проблеми могла би, як це здавалося 
раніше, стати система дистанційної освіти, яка б дозволила вивільнити 
інтелектуальний ресурс викладачів-науковців з проведення лекційних занять на 
іншу інтелектуальну діяльність [6]. Але ефективність ознайомлення із текстом в 
електронному вигляді чи перегляду відео-лекцій зменшується із збільшенням їх 
обсягу [7, с. 121] та строку їх доступності [4]. У якості можливих 
маркетингових інструментів подолання подібних проблем, що вже виникнули в 
системі дистанційної освіти, в роботі [7] нами було запропоновано низку 
практичних рекомендацій на прикладі авторських e-learning курсів з 
маркетингу. При підготовці маркетологів традиційними способами, окрім 
додаткового застосування e-learning, слід враховувати фаббінг і 
багатозадачність «людей екрану». Однак не з метою боротьби з цими явищами, 
а управління ними із користю для тематики занять. Це стає можливим шляхом 
додаткового залучення однієї із складових e-learning - мобільного навчання (M-
learning), під якім розуміється застосування мобільних IT-пристроїв 
(кишенькових компютерів PDA, мобільных телефонів, ноутбуків, планшетів) до 
традиційної форми проведення занять (лекції, семінару, практичного заняття). 
Таке доповнення дозволяє задовольнити інформаційні фаббінг-потреби 
сегменту «людей екрану», стримує їх переключитися на іншу тематику, а також 
суттєво підвищує ефективність заняття з маркетингових дисциплін. Правильне 
управління характерними особливостями таких майбутніх маркетологів під час 
аудиторних занять дозволяє швидко генерувати та оновлювати маркетингові 
дисципліни. Наприклад, під час аудиторного заняття можна пропонувати 
студентам безпосередньо на сторінках дистанційного курсу залишати свої 
коментарі за темою заняття, надавати в цих коментарях корисні посилання на 
джерела інформації, зображення, відео, що підтверджують або спростовують на 
практиці конкретні теоретичні положення, що обговорюються під час лекції. 
Через «режим із загостренням» e-learning-маркетинг, так само як і маркетинг-
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освіта у цілому, має гнучко адаптуватися до ідеології колективного розуму як 
ефективного інструменту генерування інноваційних знань з маркетингу. 
Маркетологи покоління «І» більш ефективно навчаються при миттєвих і 
інтерактивних апробаціях теорії на практиці, ніж у віддалені цих двох процесів 
у часі. Вони навчаються, діючи. 

По-третє, згідно Стратегії «Європа 2020» і Лісабонської стратегії з 2000 р. 
e-learning-маркетинг дозволяє досягати загальної мети створення конкурентної і 
динамічної економіки. Тематика маркетингу в e-learning, повністю 
відповідаючи концепції освіти протягом всього життя, відноситься до 
освітянських інструментів, які у найближчий період будуть користуватися 
попитом на ринку, у тому числі міжнародному. Із розвитком системи 
дистанційної освіти у світі в цілому, затвердження Вимог до ВНЗ (Наказ 
Міністра освіти і науки України від 30 жовтня 2013р. за № 1518) і Положення 
про дистанційне навчання (Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 
від 25.04.2013р.) дистанційні курси з маркетингу, генеровані у ВНЗ України, 
мають всі перспективи до подальшої комерціалізації. 

 
Література: 

1. Лисицин Д. Джеймс Мартин: тенденции, которые мы наблюдаем, могут 
угрожать человеческому разуму // Review (Московский экономический форум). 
- Приложение №17 от 05.02.2008. – С. 27. - Режим доступу : 
http://www.kommersant.ru/doc/849133. 
2. Фрумкин К.Г. Глобальные изменения в мышлении и судьба текстовой 
культуры // INETERNUM. - 2010. - №1. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/globalnye-izmeneniya-v-myshlenii-i-sudba-tekstovoy-
kultury. 
3. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с 
обострением, самоорганизация, темпомиры. - СПб., 2002. - с. 38 – 39. 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 

 221 

 

Яковлєв А.І. 
завідуючий кафедрою економіки і маркетингу, д.е.н., професор 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут» 

Косарєва І.П. 
завідуюча кафедрою фінанси і кредит, к.е.н., доцент 

Інститут фінансів Українського університету фінансів і міжнародної 
торгівлі 

 
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ 

ЗАПАСНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 
 
В умовах ринку найбільш доцільним уявляється організація 

післяпродажного обслуговування споживачів. Слід передбачити певну 
величину запасу засобів праці на ремонтно-експлуатаційні потреби (РЕП). В 
ряді випадків потребує заміна зношених засобів праці. Це зменшує час простоїв 
технологічного обладнання, оскільки заміна вузлів, які відмовили, запасними, 
потребує в середньому у 5÷15 разів менше витрат часу, аніж їх відновлення. Це 
сприятиме зростанню прибутку в діяльності суб’єктів підприємництва. 

Проблеми теорії запасів і методи їх розрахунку розглянуті у ряді робот 
[1,2]. При цьому ще не одержала уваги проблема організації відновлення 
обладнання при наявності раптових відмов, які, як слідує з теорії надійності, 
мають місце в експлуатації. 

Розглядаються принципи розрахунку запчастин для дискретного та 
автоматизованого безперервного виробництва. Дослідження виконані на 
прикладі функціонування систем автоматизованого електроприводу управління 
технологічними агрегатами. Однак оскільки розглядаються принципи 
визначення величини запасу на РЕП, розроблені рекомендації можуть бути 
використанні і для інших видів засобів праці. Подібні розрахунки виконуються 
на етапі розробки інвестиційних проектів і корегуються в процесі експлуатації. 

Для вирішення аналізуємої задачі необхідно мати наступну вихідну 
інформацію: 1) данні про кількість і види відмов аналізуємої техніки за період, 
що досліджується; 2) найменування і тип електротехнічних засобів 
автоматизації та їх елементів, що відмовили; 3) данні про характер експлуатації 
аналізуємої техніки; 4) економічні втрати при виході з ладу електротехнічних 
засобів автоматизації [3,4,5]. 

Оскільки такі розрахунки виконуються на попередньому етапі розробки 
відповідних проектів, у якості показника визначення економічної ефективності 
вибору оптимальної величин запасів елементів обладнання використовується 
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мінімум річних приведених витрат. Їх величина аналогічна мінімізації ціни 
виробництва, яка широко використовується в системі світового ринкового 
господарства. Цільова функція вирішення задачі будується на основі 
співставлення витрат на утворення величини запасів елементів обладнання і 
величини матеріальних збитків при його виходів з ладу при різному рівні 
запасів. Останні визначаються як сума двох складаючих: а) часу монтажу 
змінних елементів та чекання їх заміни; б) нестачі запасного обладнання за 
певний період при прийнятій гарантійній імовірності безперервної роботи 
системи. 

У загальному вигляді цільова функція вирішення вказаної задачі приймає 
вигляд 

minCЦЗ ПPТМ →+⋅⋅⋅= jtjоj TЕZ α ,    (1) 
де оjЦ  – продажна ціна одиниці обладнання або його j-го елементу, 

грн/шт.; ТМC  – витрати на транспортування та монтаж запасних елементів, 
грн/шт. (ця величина може бути прийнята у розмірі 10÷15 відсотків від 
відповідної продажної ціни); jZ  – обрана розрахункова кількість j-го запасу, 
шт.; tЕ  – коефіцієнт дисконтування, відносні одиниці (в.о.); jTПP  – час простою 
обладнання в результаті відмов j-их елементів при обраній їх кількості 
годин/рік; α  – економічні втрати від часового простою технологічного 
обладнання, грн/год. 

Часові витрати при виході з ладу аналізуємої техніки полягають у 
збільшенні капітальних та поточних витрат у порівнянні з відсутністю перерв 
при виконанні технологічних процесів з розрахунковою продуктивністю 
технологічних агрегатів. 

Для обладнання, що функціонує у дискретних виробництва, розрахунки 
величини запасу на цьому закінчуються. У безперервних автоматизованих 
виробництвах на другому етапі з метою підвищення коефіцієнта готовності 
роботи технологічних агрегатів виділяється частина номенклатури запасу за 
слідуючими ознаками: 1) елементи, що відмовляють найбільш часто; 2) 
найбільш дешеві за ціною елементи. У зв’язку з цим виявляється потреба 
забезпечення певного резерву, розрахованої раніше величини запасу. При його 
відсутності кількість змінного запасу, що розраховано вище, може виявлятись 
фактично більшою. Пропонується, для елементів, що увійшли до обраної 
множини, виконувати збільшення величини запасу за формулою 
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jZ2  і jZ1  – відповідно скоригована і раніш встановлена величина запасу j-
го елементу за формулою (1), шт/рік; 1,2 – коефіцієнт коригування, пов'язаний з 
погрішністю розрахунку величини економічного ефекту на 15÷20 відсотків. 

Аналогічно може бути розрахована подібна величина і в інших видах 
виробництв. 

Виникає питання, що доцільніше – закуповувати запчастини зовні або 
виготовляти їх у себе. В другому випадку враховується тільки собівартість 
власного виготовлення запасу С3ч. У першому випадку споживач повинен 
заплатити ціну запчастин Ц3ч з урахуванням їх транспортування. Враховуються 
також витрати від відмов запчастин різної якості виготовлені у себе – Втвл на 
стороні = Вст. Доцільність вибору варіантів виготовлення запчастин 
знаходяться із співвідношення 

,ВтКЦВтС сттр3чвл3ч +⋅<+     (3) 
В результаті розроблені організаційні та методичні засади удосконалення 

виконання сервісного обслуговування складної техніки у споживачів. 
Запропоновані економіко-математичні моделі, застосування яких сприяє 
визначенню оптимального запасу змінних виробів та їх елементів, їх вплив на 
зменшення величини втрат від раптових відмов техніки в експлуатації. Це 
дозволить підвищити ефективність роботи промислових ланок. 
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ДРЕЙФ ОЗНАК МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВДОВЖ ШКАЛ 
ВИМІРЮВАННЯ 

 
У процесі проведення маркетингових досліджень часто відбувається 

збирання даних за результатами вимірювання певних ознак товарів, послуг, 
робіт, оцінка думок споживачів, аналіз ринків збуту тощо. При цьому 
застосовуються чотири головні шкали вимірювання, що детермінують 
класифікацію ознак будь-якого економічного експерименту (рис. 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Види шкал вимірювання і класифікація ознак в економіці 
 
Номінальна шкала – це умовна схема маркування, де числа служать 

винятково як ярлики або мітки для визначення й класифікації об'єктів. 
Наприклад, номери, що привласнюють респондентам у ході дослідження. 

Порядкова шкала – це рангова шкала. Вона дозволяє дізнатися, якою 
мірою виражена конкретна характеристика даного об'єкта, але не дає поняття 
про ступінь її виразності.  

В інтервальній  шкалі розташування точки початку відліку не фіксується. 
Точка відліку та одиниці виміру вибираються довільно. Між значеннями шкали 
існує постійний інтервал. У маркетингових дослідженнях дані про відношення 
покупців, отримані по рейтингових шкалах, часто обробляються як інтервальні. 
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Відносна шкала має точку початку відліку. За допомогою відносних шкал 
можна визначити й класифікувати об'єкти, ранжувати їх та порівнювати. У 
маркетингових дослідженнях за допомогою відносної шкали виміряються 
обсяги продажів, витрати, частка ринку й число покупців.  

Слід зазначити, що наведені на рис. шкали вимірювання та  класифікація 
економічних ознак не є чимось незмінним і зафіксованим у часі. З розвитком 
сучасної економічної науки, застосуванням в ній математико-статистичних 
моделей деякі ознаки можуть переходити з одної групи до іншої (з низу вверх 
на рис.) у відповідності до процесу наближення даної галузі знань до точних 
наук. Класичним прикладом такого зрушення ознак від найбільш «слабких» до 
самих «сильних» шкал є вимірювання температури фізичного об’єкта. На зорі 
історії людської цивілізації в якості єдиного джерела вимірювання температури 
виступали особисті почуття. Приймаючи до уваги суб’єктивне почуття 
більшості населення можна було дійти одного з двох висновків: тепло чи 
холодно (градації дихотомічної номінальної шкали). З розвитком і 
удосконаленням спостережливості люди навчились проводити вимірювання 
температури, зіставляючи об’єкт з незмінними або строго циклічними 
явищами. Для визначення температури таким явищем став агрегатний стан 
води в природі – крига, рідина, пар. Тут вже використовуються ранжирувані 
значення порядкової шкали – холодно, тепло, жарко. Наступним кроком у 
розвитку процедури вимірювання температури був винахід температурних 
шкал, у яких здійснювався довільний вибір точки відліку – нуля (у шкалі 
Цельсія це температура замерзання води), довільний і масштаб (ціна поділки 
різна у шкалах Цельсія, Фаренгейта, Реомюра). Ці шкали являють собою вже 
метричні інтервальні шкали вимірювання температури. Інтервальними є всі 
температурні шкали, окрім абсолютної шкали Кельвіна, яка є метричною 
шкалою відносин. Методи шкалювання, які використовуються в маркетингових 
дослідженнях, умовно можна розділити на порівняльні й непорівняльні. 

Порівняльні шкали припускають пряме порівняння розглянутих об'єктів. 
Дані порівняльних шкал мають властивості тільки порядкових і рангових 
величин. Тому порівняльне шкалювання також називають неметричним. 

При використанні непорівняльних шкал, кожен об'єкт оцінюється 
незалежно від інших. Такі шкали називаються метричними, а отримані дані 
вважаються інтервально або рейтингово шкальованими. 

Методи порівняльного шкалювання класифікуються на: Попарне 
порівняння;  Упорядковане порівняння;  Порівняння з постійною сумою. 

Шкалювання методом попарного порівняння. Респондентові пропонують 
два об'єкти для вибору за певним критерієм. Упорядковане шкалювання. 
Респондентам пропонують одночасно кілька об'єктів для ранжирування їх за 
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деяким критерієм. Шкалювання з постійною сумою. Респонденти розподіляють 
постійну суму балів між об'єктами порівняння за певним критерієм. 

Методи непорівняльного шкалювання класифікуються на: 
• Безперервні рейтингові шкали 
• Деталізовані рейтингові шкали: Шкала Лайкерта; Семантичний 
диференціал; Шкала Степела 
Шкала Лайкерт. Від респондентів потребують визначити ступінь згоди 

або незгоди для кожного набору тверджень про розглянуті об'єкти. Звичайно 
кожен пункт шкали має п'ять категорій для відповіді від «абсолютної незгоди» 
до «повної згоди». 

Шкала Степела використовує значення від -5 до +5 без нейтральної 
(нульової) точки. Шкала звичайно зображується вертикально. Респондентів 
просять визначити наскільки вірно або невірно кожен термін описує об'єкт, 
вибираючи відповідне число на шкалі відповідей.  

Семантичний диференціал – семибальна шкала з крайніми точками, які є 
протилежними оцінками. Респонденти оцінюють об'єкти по декількох пунктах 
за допомогою семибальних шкал, обмежених по краях протилежними 
прикметниками 

Впродовж історичного прогресу науки і практики вимірювання 
спостерігається перехід ознаки «температура» фізичного об’єкта від простішої 
номінальної шкали найменувань до найбільш складної й точної метричної 
шкали відносин з фіксованою нульовою точкою. Вважаємо, що подібна 
ситуація спостерігається зараз і в економіці, зокрема, в маркетингу. Справа в 
тім, що деякі латентні ознаки економічних об’єктів, наприклад, 
конкурентоспроможність товару, можуть бути оцінені за допомогою 
багатовимірних статистичних методів і представлені у вигляді масштабованих 
метричних показників інтервальної шкали. Цілком реальним представляється 
сучасний дрейф ряду ознак економічних об’єктів, а саме  ознак порядкової 
шкали, до класу масштабованих кількісних ознак, тобто у бік точних наук. 
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БАГАТОРІВНЕВА СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Кожна розвинута держава світу має пріоритети науково-технологічного 

та інноваційного розвитку. Перспективні напрями розвитку науки, технологій 
та інноваційної діяльності прописуються у законодавствах країн. Ці напрями 
отримують першочергову фінансову підтримку з боку держави та 
підприємницького сектора. Для виявлення пріоритетних напрямів науково-
технологічного розвитку в розвинутих країнах світу створюються національні 
інноваційні системи, які охоплюють всі рівні економіки. Такі системи давно 
функціонують в розвинених економіках. Практично всі вони прогнозують 
науково-технологічний розвиток, розвиток країн, регіонів та міст. Сама 
процедура прогнозування майбутнього набула поширеного терміну «Форсайт» 
(англ. foresight — передбачення).  

Економіка України також негайно потребує створення системи 
визначення національних пріоритетів розвитку науки, технологій та інновацій. 
Необхідність створення багаторівневої системи маркетингових досліджень 
науково-технологічного розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях обумовлена 
невідповідністю попиту на наукові розробки українських підприємств та 
пропозиції наукової продукції українськими вченими та винахідниками. Для 
систематизації категоріально-понятійного апарату маркетингу пропонується 
ввести в науковий обіг теорії маркетингових досліджень поняття «національна 
система стратегічних маркетингових досліджень науково-технологічного 
розвитку». 

Національна система стратегічних маркетингових досліджень — це 
поняття для відображення процесів збирання інформації для визначення 
тематики найбільш перспективних науково-технічних досліджень на всіх 
рівнях національної економіки в межах відповідних пріоритетів для 
збалансування попиту та пропозиції на ринку науково-технологічної продукції 
та підвищення рівня інноваційності національної економіки. Результати її 
функціонування наведено на рисунку. 

Кожні 10 років, за результатами дослідження науково-технологічного та 
інноваційного розвитку України структурами Академії наук України за 
дорученням Кабінету міністрів України, формується перелік державних 
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки. Цей перелік закріплюється у 



І Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг і цифрові технології» 

 

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу, 
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 7058443, 

mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km 
 228 

 

відповідних законах і є першочерговим в отриманні державного фінансування 
на наукові дослідження. За кожним напрямом з переліку державних 
пріоритетних напрямів Держінформнауки ініціює стратегічні маркетингові 
дослідження. До сьогодні їх проводив відділ прогнозно-аналітичного 
забезпечення інноваційної діяльності УкрІНТЕІ. За результатами стратегічних 
маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку за кожним 
пріоритетним напрямом формується перелік найбільш перспективних 
тематичних напрямів, а також паспорти новітніх технологій за цими 
напрямами. Дуже важливим є те, що паспорти новітніх технологій 
розміщуються на сайті організації-дослідника (УкрІНТЕІ), і відвідувач сайту 
може ознайомитися з ними. Підприємства можуть за цими паспортами 
оцінювати перспективність наукових досліджень, замовляти наукові 
дослідження або купувати ліцензії на використання технологій в розробників. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Результати функціонування національної системи стратегічних 

маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку 
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Ініціюють і проводять галузеві стратегічні дослідження перспектив 
науково-технологічного розвитку центральні органи виконавчої влади галузей 
(профільні міністерства), де мають бути створені прогнозно-аналітичні відділи 
інноваційного розвитку. Галузеві пріоритетні напрями науково-технологічних 
досліджень формуються насамперед з аналізу потреб галузі, а також зважаючи 
на державні пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. За цими напрямами 
на ґрунті експертних опитувань формується перелік тематичних напрямів та їх 
паспорти. Оприлюднення результатів досліджень рекомендовано здійснювати 
на офіційних сайтах профільних міністерств. Галузеві стратегічні маркетингові 
дослідження науково-технологічного розвитку також рекомендовано проводити 
раз на п’ять років. Фінансування стратегічних маркетингових досліджень 
науково-технологічного розвитку в галузіх економіки має відбуватися сумісно 
за державні кошти та кошти підприємств галузі, які зацікавлені в результатах 
досліджень. 

Регіональні пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і 
науково-технічних розробок формуються спеціально створеними підрозділами, 
наприклад, прогнозно-аналітичними відділами інноваційного розвитку регіону, 
який підпорядкований міськвиконкому або облвиконкому. За експертними 
опитуваннями визначаються головні напрями наукових досліджень, які 
спричинені регіональними потребами.  

Пріоритетні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних 
розробок підприємства / асоціації підприємств спрямовані на забезпечення 
конкурентоспроможності, збільшенні частки ринку, завоювання нових ринків 
збуту. Результати досліджень, які є переліком перспективних напрямів 
досліджень та/або переліком паспортів новітніх технологій, є власністю 
підприємства й не мають оприлюднюватися. 
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