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університет
«Львівська
політехніка»,
кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики

Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», доктор економічних наук, професор, професор кафедри
економіки та маркетингу
Сумський державний університет, студентка кафедри маркетингу
та управління інноваційною діяльністю
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», магістрант кафедри маркетингу
Одеський національний
кафедри маркетингу

політехнічний

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
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65. Кузьо
Наталія
Євгенівна
66. Легкий
Олег
Андрійович
67. Леонова
Софія
Володимирівна
68. Мамчин
Мирослава
Михайлівна
69. Мальчик
Мар’яна
Василівна
70. Меджибовська
Наталія
Семенівна
71. Мерлян
Станіслав
Віталійович
72. Наконечна
Таїсія
Володимирівна
73. Окландер
Ігор
Михайлович
74. Окландер
Михайло
Анатолійович
75. Окландер
Тетяна
Олегівна
76. Омельченко
Володимир
Якович
77. Омельченко
Ганна
Петрівна
78. Омельченко
Олександра
Володимирівна
79. Оплачко
Ірина
Олександрівна

Національний університет «Львівська політехніка», старший викладач
кафедри маркетингу і логістики

Тернопільський національний економічний університет, кандидат
економічних наук, викладач кафедри міжнародних економічних
відносин
Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кандидат
економічних наук, старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національний
університет
«Львівська
політехніка»,
кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики

Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування, доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри маркетингу
Одеський національний економічний університет, доктор
економічних наук, професор, професор кафедри економічної
кібернетики та інформаційних систем в економіці
Группа компаний Infomir, SEO та PPC спеціаліст

Національний університет «Львівська політехніка», кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики
Группа компаний Infomir, кандидат економічних наук, начальник відділу
маркетингу
Одеській національний політехнічний університет, доктор економічних
наук, професор, завідувач кафедри маркетингу
Одеська державна академія будівництва і архітектури, доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та
підприємництва

Маріупольський державний університет, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри менеджменту
Маріупольський державний університет, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри менеджменту,
Донецька обласна дирекція «ОщадБанку», кандидат економічних наук,
провідний спеціаліст

Національний
університет
водного
господарства
природокористування, аспірант кафедри маркетингу

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
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80. Панченко
Ольга
Вікторівна
81. Педько
Ірина
Анатоліївна
82. Перерва
Петро
Григорович
83. Петрищенко
Наталія
Анатоліївна
84. Полулях
Олександра

ДВНЗ «Університет банківської справи», провідний фахівець
відділу зв’язків з громадськістю та маркетингу
Одеська державна академія будівництва і архітектури, доктор
економічних наук, професор, декан факультета економіки та управління в
будівництві

Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», доктор економічних наук, професор, декан економічного
факультету; Higher School of Labour Safety Management (Katowice,
Poland), professor
Одеська державна академія будівництва та архітектури, кандидат
економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва
Одеській національний політехнічний університет, аспірант кафедри
маркетингу

В’ячеславівна

85. Попко
Олена
Володимирівна
86. Радкевич
Лариса
Альбертівна
87. Савицька
Наталія
Леонідівна
88. Савчук
Євгенія
Валентинівна
89. Серьогіна
Наталія
Валеріївна
90. Сіньковська
Вікторія
Миколаївна
91. Скіцько
Володимир
Іванович
92. Слука
Марина
Сергiївна
93. Смерічевський
Сергій
Францович

Національний
університет
водного
господарства
та
природокористування, кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри маркетингу
Одеський національний політехнічний університет, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу
Харківський державний університет харчування та торгівлі, доктор
економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і
комерційної діяльності
Рівненський державний гуманітарний університет, студент
кафедри менеджменту
Одеська державна академія будівництва та архітектури, кандидат
економічних наук, старший викладач кафедри економіки та
підприємництва
Одеський національний політехнічний університет, асистент
кафедри маркетингу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, доцент
кафедри економіко-математичного моделювання
Группа компаний Infomir, бренд-менеджер

Національний авіаційний університет, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри маркетингу

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
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94. Ткачова
Надія
Петрівна
95. Тюлькіна
Катерина
Олександрівна
96. Усова
Христина
Валентиновна
97. Федорченко
Андрій
Васильович
98. Чайковська
Марина
Петрівна
99. Чукурна
Олена
Павлівна
100. Шандрівська
Олена
Євгенівна
101. Шафалюк
Олександр
Казимирович
102. Ширяєва
Наталія
Юріївна
103. Якимишин
Лілія
Ярославівна
104. Яковлєв
Анатолій
Іванович
105. Якубовська
Наталія
Василівна
106. Ярмолюк
Олексій
Ярославович
107. Яшкін
Дмитро
Сергійович
108. Яшкіна
Оксана
Іванівна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
організації виробництва
Одеська державна академія будівництва та архітектури, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та
підприємництва
Группа компаний Infomir, дизайнер

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та
математичного моделювання ринкових процесів
Одеській національний політехнічний університет, кандидат економічних
наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Національний університет «Львівська політехніка», кандидат
економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», доктор економічних наук, професор, декан
факультету маркетингу
Одеська державна академія будівництва та архітектури, кандидат
технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та управління
проектами

Тернопільський національний технічний університет імені Івана
Пулюя, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри
промислового маркетингу
Національний технічний університет «Харківський політехнічний
інститут», доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
економіки та маркетингу
Інститут сільського господарства Західного Полісся НААНУ,
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
сектору економіки
Національний авіаційний університет, кандидат економічних наук,
доцент, доцент кафедри маркетингу
Одеській національний політехнічний університет, асистент кафедри
маркетингу
Одеській національний політехнічний університет, доктор економічних
наук, доцент, професор кафедри маркетингу

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km
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ЗМІСТ
Davidavičienė Vida, Chalfoun Fadwa, Mačiulytė-Šniukienė Alma
IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) ON SOCIAL
CHANGES WITHIN THE COMMUNITIES
Dereń Aldona-Małgorzata, Skonieczny Jan
MARKETING INTELLECTUAL PROPERTY
Dubrovina Nadiya, Chukurna Olena
DETERMINANTS OF DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT AND THEIR EFFECT ON
ECONOMIC TRENDS
Hadrian Piotr
THE USE OF COMPUTER SCIENCE IN MARKETING AUDIT
Kozina Goran, Pedko Іrina
MARKETING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE: FORECASTING
METHODS
Natorina A.
THE POTENTIAL OF ADAPTIVE DIGITAL TOOLS IN RETAIL
Parkitna A.G., Tutaj J.B., Kaminska A.M.F.
THE ROLE OF MEASURING THE EFFICIENCY OF MARKETIN E-TOOL BRAND MANAGEMENT
Ryńca R., Mrzygłocka-Chojnacka J., Kroik J.
ASSESSMENT OF MARKETING ORIENTATION OF UNIVERSITIES IN POLAND – RESEARCH
ASSUMPTIONS
Sanak-Kosmowska Katarzyna
Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Skalik Miroslawa, Burunova Olena
Use of the Internet in International Marketing
Zlatova I.A.
MARKETING OF GOODS IN CONDITIONS OF SPECIFIC PRICE POLICY OF DEPOSIT ITEMS
AND REMANUFACTURING PRODUCTS IN EUROPEAN UNION
Kapera Krzysztof, Kuziak Mariusz
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Żbikowska A.
ROLA BLOGERÓW JAKO LIDERÓW OPINII W MARKETINGOWYCH PUBLIC RELATIONS
Атюшкіна В.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГ-МІКСУ
Балджи М.Д.
МАРКЕТИНГ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
Борисова Т.М.
«РОЗУМНІ» ЗУПИНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ МІСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Бочко О.Ю.
ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
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Віктор В. Ян
МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЯ - ПАРАДИГМА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Гайванович Н.В.
МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ
Голіцин А.М.
СУЧАСНІ ЗМІНИ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ
Гонтаренко Н.А.
ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Горбунов Д.В.
РОЛЬ КОНТЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА БРЕНДА
Григор`єва Ю.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БРЕНДІВ
Дейнега І.О., Власюк Л.
ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Дейнега О.В., Савчук Є.В.
ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ
Дмитрів А.Я., Кобилюх О.Я.
INFLUENCER-МАРКЕТИНГ ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ
КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Дога В.С., Ажаман І.А., Ширяєва Н.Ю.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Жегус О.В.
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЕПОХУ ЗМІНИ ПОКОЛІНЬ
Ілляшенко С.М.
МАРКЕТИНГОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Ілляшенко Н.С., Косторнова С.О.
РОЗРОБКА ФУНКЦІОНУЮЧОГО ДОДАТКУ З ТРЕКІНГОМ МАРШРУТНИХ ТАКСІ МІСТА
СУМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ
Камбур О.Л., Петрищенко Н.А.
МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Кірносова М.В.
ВИМОГИ РИНКУ ДО ПІДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГІВ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Коваленко М.В.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
Коротаев С.Л., Немеровец А.В.
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Косенко А.П., Перерва П.Г.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кравчук К.Л.
ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ У МАРКЕТИНГУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ
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Impact of Information and Communication Technology (ICT) on social changes
within the communities
Abstract:
Information and Communication Technology (ICT) plays an important and
substantial role economic growth and in social behavior change. It is delivering
changes in an attractive way by leading growth enabler in countries which have
appreciated its importance. It draws practitioners to build and experiment ideas and
perceptions. Although certain challenges are faced as adapting people to the new
technology and appearing from the big changes introduced by Information and
Communication Technology (ICT), in the way that the social change is achieved as it
is desired.
Keywords: Information and Communication Technology (ICT), Social
changes, social networks, communities.
Introduction. Academics believe that Information and Communication
Technology is delivering changes for the better life. This belief is well contested
especially when companies start to launch and introduce the use of robots in
manufacturing [1]. This starting is gaining a rapid spread but raising the percentage
of problems issues concerning losing jobs and private life [2]. Turning to the
negatives impacts of ICT in society, it initials and provides problems more than
solutions. Moreover, Information and Communication Technology for development
assume a big transformation in the massive projects but results are sometimes
cautions [3].
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ICT poses huge challenges in designing, implementing projects and evaluating
process. Almost, the technology is considered as an “import” to the company in
particular, and to the country in global view [4].
The first challenge is considering people, process of implementation and social
conditions it all affects the social environment and reflect its results on it [5].
Technology can be modified as well, but still modernized and accepted by people
without any questioning or argument [6]. People feel that they are forced and
enforcing to accept imperatively the technology. The second challenge arises the
cautions that companies that are implementing ICT projects, took into consideration
and are conscious about it. The social impacts of information and common
technology can have many approaches [7]. People may have the ability to absorbs
and accept the change as a new phenomenon of technology rising. Information and
Communication Technology (ICT) system examines carefully the process of
implementation in order to ensure that is suitable to the local needs or modified for
such needs [8]. A big challenge appears in this point of view, which is the big
conflicts between and within the population itself: Some people will benefit from the
changes while others are denied [9]. Technology in this approach may cause a real
negative effects such the loss of own privacy of the individual. In one hand, ICT may
be enabled to face and support the transformation in society, politics, economics and
other conditions. The main concern is to ensure that all these transformations are
effected. In other hand, ICT leads to change and development [10]. Many companies,
sectors, governments have set up big initiatives for the implementation of ICT
infrastructure and enhance people to access and reach it. Agencies, banks, SME,
governments, etc. measure and report on the large extent of access on ICT believe
and support the virtuous view of ICT to lead to development [11].
Around the world, companies and nations face the real deep advance of ICT. It
looks like an attack or broadside to societies: Robotics, social media, analytics, cloud,
computers, internet, etc. all are making an immense and significant transformations
and changes [3]. It considers the way in which works are done, the manner in which
things are accomplished and how people interact with this process. It is a real big
challenge how governments exercise their power and how private companies changes
and grows. These huge changes, crucial transformations vital variations and
modifications in the technology development, all require a deep thinking and careful
understanding in order to absorb ICT benefits reject their over costing
[12].Nowadays, with the big rapid transformation, the strong change does not leave
time for understanding or reflecting changes. The imperative manner that ICT
development oblige people to catch and get on with it. In these situations, a real care
has to be well exercised in order to address opportunities that Information and
Communication Technology (ICT) poses [13].
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Thus, ICT development underscore and faces all these challenges mentioned
above and will be better understood in this evolving study.
Opportunities and challenges thru social impacts. A statistic study was
made with many industries marking and observing their remarks on Information and
Communication Technology (ICT). All of them show that things are done in positive
result of the ICT. Technology in society needs more efforts to focus on the
interpretations of the problems of ICT [14]. Building solutions for technologies in
social problems needs to specify adequately the nature of the problem [15]. Many
solutions are built for public solving by challenging the circumstances of the
fundamental nature of the problem. Creating technology bought by a primary
stockholder made an available afterwards to others [16]. The main solution may be
firstly if technology evolved out of the social norms and values in a way that reflect
the manner people use and manage that technology. But unfortunately, this is not
happening in the (ICT) for societies and for public problem solving. Companies must
focus also on the problem concerning traffic or paying taxes that are playing a big
role and impact for the solution. Government or companies set policies and
conditions [17]. The differentiation in stockholder brings solutions but still integrate
the outcome orientation across the different uses. First of all, companies and
industries must be able to understand the overall direction in which the technology is
going, than proposing solutions in line with the large trends in society. Companies
that are still selling into past technology are still struggling to solve their problems.
Thus they have to identify what is the real nature of technology that is embraced by
the society and public today [18]. Users are willing to embrace open data and
technologies, with diversity of options and platforms. Therefore, when companies
have managerial problems, administrators work to solve them. But, if companies face
social problems, it shows a big complication and a huge issue to solve [19].
This article highlight and provides ideas and examples of these challenges and
also develop the measuring impact of social media between communities, and show
how it closely aligned with social changes within the communities.
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MARKETING INTELLECTUAL PROPERTY
Research Background. The concept of marketing is variously defined.
However, it is most often perceived as a process described in the Marketing-mix 4P,
Marketing-mix 5p and Marketing-mix 7P. However, it is most often perceived as a
process of creating value for consumers. By creating this value, the company gains
the right to obtain part of it through a pricing strategy. If a company is to be viable,
the process of creating and acquiring value must continue. The essence of such
understood marketing is reflected by the concepts of Marketing-mix 4P, Marketingmix 5P and Marketing-mix 7P. Changes taking place in the modern economy (in the
new millennium) aimed at the use of intellectual resources (copyrights, inventions,
trademarks, industrial designs, Internet domains, etc.) naturally affect the
management concepts adopted and implemented by the marketing company. Such a
specific research problem is the subject of the considerations and research undertaken
by the authors.
Purpose of the paper. The aim of the article is to analyze existing and
implemented marketing concepts of business management in terms of taking
intellectual resources covered by legal protection into them. The consequence of such
an approach is the proposition formulated by the authors to supplement existing
concepts with new components that refer directly to the specificity of intellectual
resources that are subject to market exchange.
Methodology/Methods/Data sources. The article analyzes the available
literature, Internet data and data obtained from interviews with managers and
employees on the implementation of goals and marketing tasks in small enterprises
located in the Academic Entrepreneurship Incubator operating at the Wroclaw
University of Since and Technology (Poland).
Findings. The new marketing concept of business management developed by
the authors (Marketing-mix 8P  Product, Patent and other Intellectual Property
Protection; Price; Promotion; People; Process; Physical evidence) has important
practical implications for innovative enterprises, especially those that base their
market activity on new information technologies. The model thus developed is an
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integral part of the rail model developed by the authors, which combines marketing
strategies (market penetration, product development, market development,
diversification) with strategies for protection of intellectual property resources
(patent, sale, license, franchise).
Abstract. Marketing can be described in many ways. It is most often referred
to as: «way of thinking and acting, based on the belief that satisfying the needs of
buyers is conducive to achieving the goals of the enterprise». In practice, there are
three approaches to understanding marketing. In the first, basic meaning, marketing is
based on «advertising, promotion and active sales». The second meaning of
marketing is treating it as a «set of market analysis instruments, such as sales
forecasting methods, simulation models and market research, used to develop a
forward-looking and more scientific approach to the analysis of needs and demand».
The last one  the third meaning of marketing, brings marketing to the role of the
«architect of the consumer society». More precisely, marketing is in this approach a
market system that allows sellers to use buyers. In tab. 1 presents the above-described
concepts of marketing and the new concept of Marketing-mix 8P proposed by the
authors, taking into account intellectual resources.
Table 1. Evolution of marketing-mix concept
Marketing-mix 4P
(traditional
approach)
1.
2.
3.
4.

Product
Price
Place
Promotion

Marketing-mix 5P
(Ph. Kotler)
1.
2.
3.
4.
5.

Product
Price
Place
Promotion
People

Marketing-mix 7P
(B. H. Booms’,
M. J. Bitner)
1. Product
2. Price
3. Place
4. Promotion
5. People
6. Process
7. Physical evidence

Marketing-mix 8P
(A.M. Dereń,
J. Skonieczny)
1. Product
2. Patent and other
intellectual property
protection
3. Price
4. Place
5. Promotion
6. People
7. Process
8. Physical evidence

Source: prepared by authors.
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DETERMINANTS OF DIGITAL MARKETING DEVELOPMENT AND THEIR EFFECT ON
ECONOMIC TRENDS
Based on the analysis of megatrends, the emergence of which was promoted by
the fourth industrial revolution, there are certain consequences for all spheres of
business and entrepreneurship, with the following expression:
Expectations of consumers in the context of global challenges are transferred
to the field of obtaining experience. Traditional consumer behavior studies are
moving toward a target group with digital criteria, where potential customers can be
identified by their willingness to provide data about themselves and interact. As we
move from ownership to shared consumption, data sharing will be a necessary part of
the value proposition. The emergence of a common consumption economy is an
incentive to change consumer expectations, which increases the access to information
and increases its transparency. It is an opportunity to turn to different sources of
information, from personal to industrial gives a multidimensional picture of consumer
behavior.
Products that are improved by data. Improving products and services through
digital modifiers that increase their value leads to an increase in company assets over
time. That is, due to the possibility of software updates, the value of the product may
increase in time. Until now, the value of the product over time but had a tendency to
depreciation, except for luxury goods. Predicting the functionality of a product or
product provides plenty of new pricing capabilities. The price of a product with high
bandwidth (elevators, complex technical equipment) can be determined based on
their functional characteristics. Moreover, payment service providers may be based
on their actual capacity as labor under the threshold of 99.5% uptime incorporation
for the corresponding period.
New partnerships. This process can promote joint innovation, which involves
the joint implementation of the company's resources within the framework of
innovations that create significant value for both parties. Such cooperation requires
significant investment from both sides in order to develop a corporate strategy, search
partners, establish channels of communication, align processes, and respond flexibly
to changing partnerships. Sometimes such cooperation creates completely new
business models.
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New operating models based on digital platforms. The use of digital platforms,
coupled with high customer orientation and product development using data leads to
a shift in emphasis in many sectors from selling products to providing services. There
is an increasing number of consumers who do not buy products, but they make a
payment for the product access service through an appropriate digital platform. This
trend has significant potential and allows for the establishment of more transparent
and sustainable patterns of exchange of goods and services in the economy. However,
it also has the problem of determining the consumer choice of a digital platform.
Absolute advantage of the use of business models based on digital platforms is
creating new sources of revenue that are based on access to valuable information
about customers and in identifying new opportunities increasingly rely on analytics
and engagement data with the software. These technological capabilities require the
need to review professional skills and corporate culture. Successful companies,
market leaders are trying to overcome the hierarchical management structures and
move to a greater extent to networking and collaboration. This approach allows
companies to combine their work with the Internet of things, which benefits both
employees of this company and its consumers. Under the conditions of globalization,
the introduction of such an approach to business organization provides companies
with an unconditional competitive advantage, which builds on the accumulation of
client experience, combined with a reduction in operating costs to overcome the
factors that interfere with the transaction. In addition, these companies quickly and in
a convenient way choose the matching of supply and demand, which allows them to
also take precedence over traditional business models of competitors that have long
been present on the market. This market-based approach undermines the position of
traditional market players and destroys the boundaries between business and industry.
In addition, this approach facilitates the rapid squeezing of intermediaries from
logistics chains and the formatting of value creation chains. Thus, new business
models that use combined digital platform-based business approaches are more
flexible in demand-response research and responsive to mobile, less costly and more
competitive.
The fourth industrial revolution, which greatly influenced the global
development of mankind, creates significant transformations in the field of supply of
goods and services, in the labor market and in production.
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THE USE OF COMPUTER SCIENCE IN MARKETING AUDIT
Marketing audit, which is interpreted as an important factor of strategic control
[Kotler 2005, p. 711-717], is perceived as a data processing system poised to assess
strategic behaviors in an organization1. Utility of marketing audit results from a series
of characteristics which define its potential, such as:
– Its application as a controlling and diagnostic/forecasting tool by various
types of enterprises, of various types of market activity and various internal as well as
external prerequisites.
– Its use by the entities which have different position on the market, those
doing quite well, as well as those struggling with market problems.
– Its application both on the strategic as well as operating level.
– Its application both on the level of the whole enterprise as well as Strategic
Business Units (SBU).
– Its application both for the assessment of the competitiveness of units as well
as the analysis of strengths and weaknesses of individual marketing operations (the
components of marketing mix).
– Description of the problems in the application of marketing concepts and
activities within the context of company’s environment.
– Focus on the research areas (audit components) which are the determinants of
marketing activities.
– Sustaining or improving the efficiency and effectiveness of marketing
strategies and operation.
The key task set in the framework of such control is reduced to assessing the fit
of the company's strategy to the changing environment conditions (opportunities and
threats), enabling the initiation of appropriate responses to these factors –
1

The discussion of changes in the perception of marketing as one of the forms of broadly
understood marketing control and its interpretation can be found i.a. in [Rothe, et al. 1997; Hadrian
2005, pp. 205-219]. Aside from the changing definitions, the following universal features of
marketing audit are highlighted: versatility – it refers to all aspects of marketing activity in an
enterprise, and it may have both a full or modular form; consistency– it is a process that entails
successive, logically defined stages; unambiguity – guaranteed by the implementer; regularity –
cyclical application of that tool [Kotler 2005]
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confirmation or redefinition of the strategy, taking into account the marketing
strengths and weaknesses of the company.
In the 1990s, apart from many new observations regarding marketing audit,
such as recognizing it as an effective business tool to be used by SBUs, indication of
new specific application areas, e.g. in the services sector, introduction of the audit of
the company's marketing culture, paying closer attention to the audit as part of the
marketing strategy implementation process, there also appeared the first attempts to
use computer software for auditing purposes [Rothe et al. 1997, s. 8-10]. The
legitimacy of using IT in the audit process results from the belief that it helps to
eliminate the problem of time shift typical of such a process, brings the audit and its
results closer to the company, helps to recognize and reduce conflicts between
auditors, helps in achieving internal consensus in the company [Enis & Garfein
1992].
The global processes of computerization, popularization of IT, digitalization
and internet propagation in all areas of human activity that have been going on since
that time, have made computer support and the use of related technologies to carry
out research, analytical or control processes become a universal requirement. It seems
obvious to use separate computer programs for editing texts, creating databases or
performing required logical or accounting operations. Auditors who examine
primarily the area of finance, but also other functional areas of enterprises, including
marketing, have also been using computer-assisted professional audit tools and
techniques (CAAT) for almost two decades [Helms et al. 1999; Braun & Davis
2003]. The use of such technological solutions and computer tools brings tangible
benefits [Zhao et al. 2004]: it increases the efficiency of auditors, extends audit
functions, automates auditing activities, allows conducting full tests (not based only
on samples), reduces the number and increases the credibility of the generated
applications, enables quick selection, sorting, finding and processing (compiling) of
data, improves the efficiency and effectiveness of controls, provides evidence
proving the effectiveness of control.
However, while the use of information technology in the business world has
been growing geometrically during the last decades, the pace of acceptance and use
of computer-assisted auditing activities is much slower. This is influenced by many
variables that have long been the subject of research by scientists [i.a. Curtis & Payne
2008; Janvrin et al. 2009]. It is worth considering whether the four factors affecting
the level of acceptance of new technological solutions by their users, presented in one
of the models of technology acceptance – UTAUT1 [Venkatesh et al. 2003], are still
valid: (1) expectations related to the improvement of efficiency, (2) expected effort
1

UTAUT –unified theory of acceptance and use of technology
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that will have to be made to use the new technology, (3) encouragement of people
important for the user to apply the new solution (social impact) and (4) the
organizational and technical support expected by the user (facilitating conditions). It
can be hypothesized that these variables are still valid, yet the power of their
influence is diverse, with the dominant significance of the social factor.
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MARKETING INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE:
FORECASTING METHODS
We systematize methods of application of time series forecasting methods.
1. Simple average. The method should be used in cases where processes that generate a time
series are stabilized, and the environment, where this series exists, mainly stays unchanged. As a
rule, time series is divided into two parts by this method: the first one − after which a forecast is
obtained; the second one − for which it is checked. A forecast for future periods is defined as an
average value of past observations in the method of simple average:
1 t
Yˆt 1
¦Yt ,
t i1

(1)

where Yˆt 1 – forecasted value; Yt – value at a t time period.
A forecast error is calculated by the formula:
et 1 Yˆt 1  Yt 1.

(2)
Forecasted values can be taken into account in formula (1) in the case when forecasts are
needed not for one period, but for several. Disadvantages of this method: all previous observations
are taken into account in obtaining a forecast, and all of them have the same effect on a forecasted
value.
2.Slippery average. The method of slippery averages does not take into account all
observational data, but only a few of the latter. This eliminates disadvantages of the previous
method and makes possible to use "fresh" data to get a forecast. An amount of data к to calculate a
forecast is determined by a researcher. A simple slippery average of the average order к (КС(к))
includes к of previous observations and is calculated by the formula:
(Yt  Yt 1  ...  Yt k1)
Yˆt 1
.
(3)
k

The disadvantage of this method is that it does not take into account a trend and seasonal
fluctuations.
3. Exponential smoothing method. This method is based on averaging of data, where older
data is given less weight, and data that is closer to a forecasted value is given greater weight:
(4)
Yˆt 1 DYt  (1 D)Yt 1  (1 D) 2Yt 2  ...  (1 D) kYt k1,
where α – constant of smoothing (0<α<1).
Сonstant D is chosen by considerations of the importance of the "freshest" data (the more
important they are, the more is α), as well as on the basis of an error that will be obtained from the
data for validation of a model. The technique of the exponential smoothing method is as follows:
forecasts are made with several α values and compared with factual data determined for testing of a
model. The value of α, which gives the lowest error, is optimal for forecasting. The disadvantage of
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this method is that it is used in cases where a level of data changes slightly. If there is a trend in the
data, then simple exponential smoothing is constantly lagging behind real data.
4. Exponential smoothing based on trend: Holt’s method. Time series are rarely
characterized by a fixed linear trend in economics and business. The method of exponential
smoothing takes into account a local linear trend in exponential smoothing [1]. This method is
called «two-parameter method of Holt». It is based on three equations:
a) An exponentially smoothed series or an estimate of a current level:
(5)
Lt DYt  (1 D)( Lt 1  Tt 1).
b) Trend assessment:
(6)
Tt E( Lt  Lt 1)  (1E)Tt 1.
c) Forecast for р periods ahead:
(7)
Yˆt  p Lt  pTt ,
where Lt – new smoothed value; α – constant of smoothing for data (0<α<1); Yt – value of
series at t period; β – constant of smoothing for trend assessment (0<β<1); Tt – trend assessment; p
– forecasting period; Yˆt  p – forecast for р periods ahead.
The technique of method application can be as follows: a first estimate is equal to a first
observation and the trend is zero. Or the initial value is defined as an average of the first five or six
observations, then the trend is characterized by the inclination of lines formed by these
observations.
5. Exponential smoothing based on trend and seasonal variations: Winter’s method. The
method contains a three-parameter, linear and seasonal model of exponential smoothing [2]. This
approach is an extension of the Holt’s method. An additional equation is used to estimate seasonal
variations in this method. The Winter’s multiplicative model is determined by four equations.
a) Exponentially smoothed rows
Y
(8)
Lt D t  (1  D)( Lt 1  Tt 1).
St s

b) Trend estimation:
E( Lt  Lt 1)  (1E)Tt 1.

Tt

(9)

c) Seasonality estimation:
St

J

Yt
 (1  J ) St s.
Lt

(10)

d) Forecast for р periods ahead:
Yˆt  p

( Lt  pTt ) St s p ,

(11)
where Lt – new smoothed value; α – constant of smoothing for data (0<α<1); Yt – value of
series at t period; β – constant of smoothing for trend estimation (0<β<1); Tt – trend estimation; γ –
constant of smoothing for seasonality estimation (0<γ<1); St – seasonality estimation; p –
forecasting period; S – duration of seasonal fluctuation period; Yˆt  p – forecast for p periods.
The technique of method application can be as follows: the first estimate is equal to the first
observation, with the trend equal to zero, and the coefficients of seasonality are equal to one. Or the
initial value is defined as an average for the first season (s values), then the trend is characterized by
the inclination of lines formed by these observations. Coefficients of seasonality in this case are
determined by the formula:
(12)
St Yt / Ls.
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6. Trend models. In the case when the output data shows a tendency that is close to the type
of analytic functions, forecasting is used according to the trend. Reference functions here can be:
a) linear trend Yˆt b0  b1t ;
b) parabolic trend Yˆt b0  b1t  b2t 2;
c) hyperbolic trend Yˆt b0  b1 / t ;
d) logarithmic trend Yˆt b0  b1 ln( t );
e) exponential trend Yˆt b0  b1et ;
f) degree trend Yˆt b0t b .
Coefficients of models are estimated using the least squares method (LSM), an estimate is
made usually in special software products Excel or Minitab.
7. Adjustment by S curve. S-curve or logistic curve, or Pearl-Reed curve characterizes
processes with saturation of the market. Equation:
k
(13)
,
Yˆt
t
1

1  ab

where k –horizontal asymptote of a function graph (saturation line of the market); a, b –
added parameters and b<1.
To determine parameters of a logistic model, it is sufficient to have two initial conditions
and a market saturation point. Other modifications of formula are possible (13).
8. Grompertz model. It also relates to saturation models of the market. Equation:
(14)
Yˆt k * ab .
There are other modifications of the Gompertz curve. Parameters are determined in the same
way as for the Pearl-Reed curve [3].
9. Model of decomposition of time series. In the case when data have a clear tendency
(trend) and seasonal fluctuations, the time series decomposition model is used. The method of
obtaining a model has five stages: a) we smooth seasonal fluctuations in the output data by a
slippery average; b) we obtain seasonal indices for each quarter or month by averaging the ratio of
output data to a slippery average; c) we obtain output data adjusted for a season by dividing the
source data into seasonal indices; d) we get a trend and a season-adjusted forecast according to the
data adjusted for a season; e) we obtain a trend and a forecast adjusted to a season by multiplying a
forecast with a season adjustment for relevant seasonal indices.
In the case when data contains only seasonality without a trend, it is enough to complete the
first three stages. The forecast is obtained by multiplying the average level of output data by
corresponding seasonal indices.
10. Box-Jenkins method. Common models for time series forecasting are models of
autoregression and slippery average (the AutoRegressive Integrated Moving Average (ARIMA)).
These models show reliable results in forecasting for both stationary and non-stationary time series.
ARIMA models are based on the autocorrelation data structure. In the forecasting methodology of
Box-Jenkins there is no any special structure in given time series, for which the forecast is carried
out. An iterative method for determination of a model among a general class of models is used.
The autoregression model of p order takes the form:
Yt I0  I1Yt 1  I2Yt 2  ...  I pYt  p  H p ,
(15)
where Yt – response (dependent variable) at time t; Yt 1,Yt 2,...,Yt  p – response at time intervals t
– 1, t – 2, …, t – p respectively; I0, I1, I2,..., I p – coefficients of the model to be evaluated; H p – errors
that determine the influence of factors not considered in the model.
t
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The model with a slippery average order q is given by the following equation:
P  Ht  Z1Ht 1  Z2Ht 2  ...  ZqHt q ,

(16)
where Yt – response (dependent variable) at time t; μ – constant average of a process;
Z1,Z2 ,...,Zq – coefficients of the model to be evaluated; H t – errors in previous periods of time that
were included in the response Yt at time t.
In the combination of the autoregressive model (15) with the model of the slippery average
(16) we obtain a mixed model of autoregression-sliding-average (17), which is denoted by ARMA
(p, q), where p is the order of the autoregressive part of the model, q is the order of the slippery
average part:
Yt

Yt

I0  I1Yt 1  I2Yt 2  ...  I pYt  p 

(17)

Ht  Z1H t 1  Z 2H t 2  ...  Z q H t q .

The ARMA model (p, q) (17) provides a description of a broad spectrum of behavior of
stationary series.
The output series Yt is replaced by its first or second (sometimes third) differences for nonstationary time series. For example, the first difference is 'Yt Yt Yt 1, , the second difference
'2Yt

'( 'Yt ) Yt  2Yt 1  Yt 2 .

Differences are taken until a number received is not stationary.
Models for non-stationary reries are called autoregressive integral models with slippery
average and are denoted as ARIMA (p, d, q). Here the parameter p is the order of the autoregression part of the model, the parameter d defines the difference order, and the parameter q
determines the order of components of the slippery average. The implementation of the Box-Jenkins
method is developed in such software products as Minitab, SPSS and Statistica.
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THE POTENTIAL OF ADAPTIVE DIGITAL TOOLS IN RETAIL
A globalized consumer has revolutionized retail, quantum leaps in supply chain
and technology, growing threats from global digital players and aggressive, low-cost
entrants. Digitalization is upon us, and consumers are now accustomed to the fast
pace of online shopping. That is why today’s hyper-connected world calls for
seamless and secure shopping experiences across physical and virtual touch points.
The aim of the work is to research and identify the potential of adaptive digital
tools in retail, which can help enterprises to connect digital and physical spaces and
uncover new efficiencies in store and in the back office. According to Diebold
Nixdorf [3], retail growth frequently occurs through acquisitions or expansion into
new markets and countries. Retailers are also testing new store formats, such as
convenience stores, smaller neighborhood stores and more digitalized stores. The
pace of revamping, opening and closing stores is happening faster than ever – and we
are seeing a more subtle trend driving that rapid pace: online-only retailers are
beginning to open traditional stores. Digitalization, globalization, increased
competition and changes in consumer behavior are all conspiring to make the job of
the modern brick-and-mortar retailer more difficult and complex than ever before:
1.
Online competitors are chipping away at in-store sales.
2.
General population that is increasingly tech-savvy, are clamoring for
omnichannel interactions and visiting traditional stores less and less.
3.
Show rooming and comparison-shopping via smartphone inside the store
are empowering consumers with more information on a given product in real-time.
By the results of the study Fujitsu [4], customers do not think in terms of
digital and physical channels. This gives retailers a standout digital imperative: to let
today's empowered customers shop when they want and how they want. The
shopping must now cross multiple channels for a consistent, one brand experience
that can increase convenience, deliver value for money and build customer advocacy.
In the omnichannel world, no single channel rules. Instead, it is about creating paths
to purchase with the best blend of online and offline touch-points. It is necessary
mentioned, that innovation and information technologies helps retailers find ways to
entice shoppers with experiences that can not be replicated online. Below are
effective examples of the modern using of digital tools in retail, which enhance the
customers’ physical shopping experience.
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According to Figure 1, А = {a1, a2, a3, a4, a5, a6} and it is advisable to interpret
the appropriateness of using each of described adaptive digital tool in retail. So smart
mirrors, colour-smart apps, and body-sizing kiosks augment the task of ‘trying on’;
in-store gamification grabs the attention of younger audiences; QR codes can connect
customers with content that educates and advises; context-aware digital displays
tempt shoppers; electronic shelf-edge labels provide dynamic pricing capabilities;
iBeacons embed in-the-moment offers into the shopping process.
a2

a1

a3

A
a6

a4

a5

Notes:
A – adaptive digital tools;
a1 – smart mirrors, colour-smart apps, and
body-sizing kiosks, etc.;
a2 – in-store gamification;
a3 – QR codes;
a4 – context-aware digital displays;
a5 – electronic shelf-edge labels;
a6 – iBeacons.

Figure 1 – The set of adaptive digital tools in retail (developed by author using
[4])
As noted Heyden O. [3], the retailers of today and tomorrow need to be
streamlined, operationally lean and focused; the pinnacle of efficiency. The obvious
benefit of building a culture around operational excellence is to support digitalization
and connected commerce, to reduce costs, but a more optimized organization also
empowers staff to spend more time concentrating on a core business objective –
serving customers. So, until retailers view digital holistically with using the adaptive
digital tools, as part of the traditional general strategy from the ground up and as a
way to pull all levers across all areas of the business, it will never reach its full
potential: to reimagine retail and create an end-to-end experience for users, while also
reducing costs and driving business efficiencies.
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THE ROLE OF MEASURING THE EFFICIENCY OF MARKETIN E-TOOL BRAND
MANAGEMENT
About 1.9 million companies operate in Poland. The vast majority 99.8% of
them are small and medium-sized enterprises (SME). They are characterized by high
flexibility and the ability to adapt to the current market needs [5]. The fast-moving
changes have made yesterday's rules of doing business obsolete. The transition to
digitization of economy for many companies is like a “crash with the iceberg”. Many
companies drowned like the Titanic, but some of them did not – they flowed thanks to
e-marketing.
So what is e-marketing? Why is it actually a necessity in modern enterprises
and it definitely determines success on the market?
As the reasons to use e-marketing accepted are: [1,3] today's reality is
represented by new technologies, that are based on information and comprehensively
using information, they are very characteristic element of a dynamically developing
market; there is a need to move actions outside the company, by defining goals in the
context of market and customer needs, the most powerful tool of marketing is the
Internet; the global network allows to make a big progress towards meeting the
individual expectations of current and future customers; the presentation of data on
websites is very attractive from the point of view of marketing; the amount of
information that can be put on the website is virtually unlimited, and at the same time
it can be updated quickly and inexpensively.
Building a brand nowadays is definitely different than 50 years ago. That time
the founders positioned the brand and then spent a lot of money on its marketing in
order to show it and to present the whole vision of the brand to the potential
customers. Clearly- if the founders had enough money – they had no problem with
building their own brand [2]. Nowadays, the branding process is completely different.
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In the era of open and common access to the Internet and a kind of “social media
boom”, companies are not limited only by a good presentation of their products or
services in advertising. They are constantly analyzed and evaluated by their current
customers and gets feedback about themselves. Potential buyers are aware of the
meaning of the quality of products as well as about the meaning of the general
acceptance of the brand. Companies have lost their dominant position – limited to
sending a clear advertising message and building recognition, the enterprises passed
into a somewhat more passive position – they became the subject to evaluation. This
very important in case of small and medium-sized enterprises in which the
recognizable brand is a key success factor that ensures their survival.
The role of e-marketing is rising every day. It is possible thanks to the Internet.
Basic advantages of the Internet in company marketing include: [4] global reach and
impact – the network resources and services can be used everywhere; unlimited access
– the network resources can be used 24 hours a day, 7 days a week, and for regular user
the it is very simple; interactive communication – the time between sending a message
and the recipient's reaction may theoretically be extremely short, comparable to direct
conversation; multimedia flexibility – via network transferred can be files containing
images, sounds, texts, animations; unlimited information capacity – estimating the size
of information resources on the network is almost impossible, it can be said that if the
information is not available on the network, it should be assumed that it does not exist;
the cost of achieving similar goals using traditional business methods is much higher.
The aim of this paper is to show the effectiveness of e-marketing tools in
building a brand on the market and a general presentation of the problem and its
relation to important scientific or practical tasks. These recommendations can be a
useful instrument for managing the development process in enterprises in the area of:
estimation of the value of brand perceived as the connection between the client and the
company that respects consumer knowledge as the core of the brand's value; measuring
the brand position of the company (well-positioned company on the Internet as a
chance of omnipresence with its clients).
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ASSESSMENT OF MARKETING ORIENTATION OF UNIVERSITIES IN POLAND –
RESEARCH ASSUMPTIONS.
The article presents a framework for a research project related to the competition
announced annually by the National Science Center. The initial assumption of the
research project is the possibility to include the cognitive category «marketing
orientation» of universities in a different perspective of its assessment than approaches
found in the literature. Standard approaches focus on well-known marketing mix rules
and narrow marketing activity models. Among others, there are works by
D.M.Lewison and J.M.Hawes, who pay attention to changes taking place on the
education market and the need to identify the needs of students G.N.Soutar and
J.P.Turner indicate factors relevant to the student's satisfaction. P. Neude and J.Ivy
present differences in the perception of marketing by various types of higher education.
In turn, J.Ivy presents the ways in which universities use marketing research to
distinguish their offer against the market of educational services. F.Maringe and
N.H.Foskett present the university's experiences related to the use of marketing. The
works referred to relate to the period that probably had a different pressure on the
marketing activities undertaken, the more it has a reference to the Polish socioeconomic changes. The marketing function often remains at the operational level, not
the strategic majority of universities. A critical view is also focused on the fact that
universities use models taken for the business sector. F. Maringe attempted to develop
a model of a precisely dedicated university – the CORD model.
The literature also draws attention to the need to adapt the marketing activities
undertaken to the type of university. It emphasizes the importance of both internal and
external conditions as determinants of the choice of marketing activities. The essence
of the team's research idea is based on an integrated approach that highlights the impact
of many school stakeholders. Their impact is diversified, which means that marketing
activities of schools can create a different structure. It was assumed that this structure
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creates a specific marketing orientation influenced by internal factors specific to a
given school, eg program goals and values, climate and organizational routines. Such
an overview of the situation is the basis for a wider recognition of schools undertaking
marketing activities, along with the identification of possible barriers to their
application and elements determining success factors. The outlined approach has a
formulated basic goal and several specific objectives. The research aspect of the
orientation assessment problem is based on several formulated hypotheses.
The project concerns applications under the program NCN OPUS with the
deadline for submitting applications – June 2018.
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Using Artificial Intelligence in Innovative Customer Experience Management
Introduction. The dynamic development of information and communication
technologies is accompanied by the emerging new ways to use them in business. One
of the directions of research and development is including artificial intelligence in
customer services. In some countries, e.g. Japan, artificial intelligence has dominated
call center offices  more than 95% of them are serviced by computers and intelligent
software. Benefits for enterprises from the use of AI in customer servicing seem
evident  including labor cost efficiency, time saving or decision-making support.
However, it is worth considering customer experience management and analyzing the
opportunities and threats created by AI for the recipient of the services.
Artificial intelligence. The concept of artificial intelligence, despite common
use  is hard to define non-ambiguously. The most common definition describes AI
as a theory and development of computer systems able to perform tasks normally
requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decisionmaking, and translation between languages [1, p.1]. One should list five key areas of
AI’s development: 1. Image recognition and processing technologies. 2. Language
processing technologies. 3. Virtual assistants. 4. Autonomous robots and vehicles. 5.
Machine learning [2, p. 8]. All of the above areas can be applied in marketing, trade
and customer services. The implementation of solutions of this type is connected with
high costs of R&D investments, but in the long-term perspective, it ensures labor cost
reduction and simplification of management processes.
Ways to use artificial intelligence in customer services. When considering
ways to use artificial intelligence in customer services, one can distinguish several
areas where it is becoming helpful. They are characterized below.
Customer contact. In this case, the most popular solution is the growing use of
chat bots and virtual assistants. In the case of chat bots, these usually involve on-line
services including the provision of answers to the most frequently asked questions
and intelligent machines or offering personalized offers for customers based on
dynamic algorithms. Surely, acquiring immediate answers is a benefit for the
customer. However, the quality of this contact raises doubts  bots are able to answer
only scriptural questions and the most popular issues. More complex issues or ones
unexpected by the authors of the script remain unanswered. This means, therefore,
that in parallel with the launch of a virtual customer service, a detailed study of
consumer satisfaction is required and making possible further contact is necessary.
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Offer personalization. Thanks to the possibility of "learning" consumer
preferences and the ability to collect big data, complex algorithms are already able to
properly suggest offers that correspond to the anticipated consumer preferences. One
example of the use of such abilities is the VOD Netflix service, which suggests which
films and series the subscribers should choose based on the information acquired
during the registration and earlier preference. Far-reaching personalization, which is
based on automatic analysis of consumer behavior, seems to be the direction of
development of e-commerce services. Consumer benefits are obvious  the customers
receive an offer which is adjusted to their needs and likes. Consumer awareness of
this process, however, is unknown, and are we dealing with manipulation here? This
issue, as well as other potential threats stemming from automatic personalization
certainly requires a broader discussion and analysis.
Automation of shopping. The development of artificial intelligence is
significantly changing the classical model of consumer decision-making. Thanks to
technological solutions, allowing automated payments, the customers of autonomous
stores become the owners of the product immediately after selecting the option to
purchase it and the “smart cart” calculates the value of purchases, charging the
customer’s credit card. The stores of this type have already been opened, e.g. in the
United States, China, Malaysia and South Korea. Also autonomous vehicle and drone
delivery is tested. The pioneer of these solutions is the American company Amazon.
Certainly popularization of the described solutions will require the analysis of
consumer decision-making and the phenomenon of after-purchase dissonance;
however, customers will appreciate the time savings and the simplification of making
purchases, which will translate into increased consumer satisfaction.
Summary. The above examples of using AI in customer services are merely
selected directions in which the technology can develop. Some of them are already
widely used by large corporations, while others are still in the testing phase. Surely,
this is a revolution that cannot be stopped. The benefits for consumers are obvious.
They are the most often aimed at saving time and facilitating processes. The threats
can include dissonance risk and manipulation of the consumer decision-making.
Certainly, the development of artificial intelligence will be an enormous challenge for
the researchers specializing in the analysis of consumer behavior, and the already
known, classical models of decision-making will need to be reviewed.
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Use of the Internet in International Marketing
The Contemporary Global Economy develops under the influence of two
processes: globalisation and regionalisation. In the conditions of globalisation and
rapid technical progress as well as increased competition, enterprises should not
focus only on domestic markets. The rapid changes taking place in the international
environment, the development and liberalisation of trade, allow companies to
participate extensively in many world markets [2, p. 23]. However, taking up and
doing business abroad is not an easy matter. There are opportunities, but also threats.
The tool used to overcome difficulties is properly organised and conducted marketing
[10, p. 7].
Marketing is an indispensable condition for the functioning of a market
economy. It largely determines the development and success of the company on the
market. The goal of marketing is to gratify the consumer or buyer by fully satisfying
his needs and preferences. Contemporary understanding of marketing takes as a
starting point the thesis that the basic principle of marketing behaviour is to strive to
satisfy the buyer [5, p. 23].
Very often, marketing is identified with advertising and sales, while in the
meantime it covers a wide range of activities. It is a complex process in which «the
level, structure and demand for goods and services is examined, forecasted and
shaped» [4, p. 10]. It is an integrated set of tools and market activities thanks to
which an enterprise can learn about, shape and meet the needs of buyers, while
pursuing its own economic goals [6, p.11].
Marketing is the driving force of modern economy around the world. It
stimulates competition and improves the quality of goods and services. Countries,
where effective marketing is not uncommon, are more competitive on global markets
[7, p. 20].
In today's dynamically changing environment new conditions of activity
appear, new market participants, new social expectations, but also opportunities and
threats. The nature and pace of changes in the business environment have led to the
need to explore new ways of creating value [8, p. 71]. The marketing concept of
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action is based on subordinating all enterprise activities to the basic goal of satisfying
the needs of the recipient and providing satisfaction in a more efficient and effective
way than competitors [3, p. 16].
The dynamics of changes taking place in the company's marketing
environment on foreign markets forces the company to obtain data and information
that will ensure its proper functioning. Having proven and reliable information can
become a source of competitive advantage [10, p.136].
New digital technologies have led to the development of many new
applications in the field of marketing. Introduction and development of global
computer networks creates the possibility of mutual communication between sellers
and buyers. Customers expect quick and full information about products. The more
the seller approaches the client, the more effective his marketing efforts will be [11,
p. 11; 9, pp. 7, 11, 156; 1, pp. 15-16, 109].
The multimedia capabilities of the Internet are an ideal marketing tool. The
Internet is considered an important tool for competing on the market. Internet users
are interesting clients for companies conducting marketing activities. Thanks to the
Internet there are created new business models based on the network of contacts with
customers and suppliers.
The Internet, as an interactive medium, allows for a two-way exchange of
information. Thanks to the Internet, all communications related to the company's
activities in a short time can reach thousands of customers. Using the Internet,
consumers organize an informal network of exchange of views and opinions also on
products and enterprises. However, an internet message can work both in a positive
and a negative direction. In this way, we can quickly reach the wide audience with
the offer, but even more quickly destroy the company's reputation. Therefore, bidders
should be aware of what is happening in the network in relation to their products. The
ability to respond appropriately to negative signals and to identify and reinforce
favorable views is an extremely important business ability that has an impact on the
effects of marketing actions [11. p. 11; 9, pp. 156-157].
Data, obtained in this way, are valuable information for enterprises. They let us
know the needs of people visiting the website, thanks to which its layout and content
can be more adapted to the expectations of users. An important issue is also the
website update. Changes in its content, placing new materials, and updating existing
ones are the expression of the company's care for users.
The thing what differs marketing on the domestic market from international
marketing is totally diverse, for instant, different environment in which the company
operates. When operating in the environment, the enterprise must undertake activities
that serve the broadly understood communication with it. In the conditions of strong
competition on foreign markets, the issue of proper marketing communication is
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extremely important. Even the best product will not be sold if customers are not
informed about it.
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MARKETING OF GOODS IN CONDITIONS OF SPECIFIC PRICE POLICY OF DEPOSIT
ITEMS AND REMANUFACTURING PRODUCTS IN EUROPEAN UNION
Remanufacturing is an important component of a resource efficient
manufacturing industry. By keeping components and their embodied material in use
for longer, significant energy use and emissions to air and water (e.g. CO2and SO2)
can be avoided. In addition to environmental benefits, remanufacturing provides
opportunities for the creation of highly skilled jobs and economic growth. In all
sources we see the benefits of remanufacturing: for consumers (low prices,
availability, purchasing flexibility); for environment (reduced raw material
consumption, reduced energy consumption, reduction in CO2 emissions, reduction of
material sent to landfill); for remanufacturer (local jobs, higher profit margins, skilled
jobs, new manufacturing techniques, better customer relationships) [1].
Despite these positives, remanufacturing is an undervalued part of the
industrial landscape and an under-recognised, sustainable industry. Activity to
promote remanufacturing is currently undertaken on a sector-by-sector basis. In
Europe, cross-sectoral activities to facilitate knowledge transfer and promote the
industry do not exist in remanufacturing  unlike in the recycling industry [2].
Marketing of remanufactured goods was described by such experts as Mosè
Gallo, Elpidio Romano and Liberatina Carmela Santillo, Thomas Guidat, David
Parker, Necati Tereyağoğlu [2,3,4,5].
The main part of researches are concentrated at the problems of: selling the
goods that are not new; remanufacturing market size and development; customer
relationships; terms of guarantee for remanufactured goods.
The four key regions, estimated to account for some 70 % of remanufacturing
value in Europe, are Germany, the UK & Ireland, France and Italy. A fuller overview
is provided in the Table 1.
It shows that Germany undertakes most remanufacturing by a significant
margin, making up almost a third of European remanufacturing turnover. It has a
strong position in aerospace, automotive and HDOR sectors. This position mirrors
Germany’s status as a manufacturing powerhouse, particularly as it has strong
automotive and HDOR capabilities. Italy’s remanufacturing industry is slightly
smaller than expected considering the size of its manufacturing industry. There is also
reportedly slightly less remanufacturing in Italy’s automotive sector potentially due
to cultural preferences.
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Table 1  European remanufacturing turnover
Turnover
Benelux
Central
Eastern France Germany
Italy
Mediterranean
(€mln)
Europe
Europe
Aerospace
389
399
513
2,311
3,814
1,127
816
Automotive
395
652
692
754
2,370
699
790
EEE
111
230
578
355
646
592
311
Furniture
10
16
52
24
66
66
23
HDOR
160
227
343
633
1,108
541
380
Machinery
44
45
81
108
336
199
70
Marine
11
2
15
3
11
8
13
Medical
36
70
104
112
316
61
68
equipment
Rail
11
46
41
22
61
39
48
Total
1,167
1,687
2,420
4,322
8,728
3,333
2,519
Benelux: Belgium, Luxembourg, Netherlands.
Central: (excluding Germany), Austria, Czech Republic, Slovenia.
Eastern: Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovakia.
Mediterranean (excluding Italy): Croatia, Cyprus, Greece, Malta, Portugal, Spain.
Nordic: Denmark, Finland, Sweden.
Source: [2]

Nordic
368
273
106
18
242
53
5
83

UK&
Ireland
2,698
766
190
34
509
90
6
121

27
1,173

49
4,463

The author considers the problems of marketing due to remanufacturing policy
of Europe, such as: negative perception to remanufactured goods (customers usually
are not likely to buy remanufactured items, they pay money to receive new item, not
the old one); additional costs for deposit and shipping of used goods; low level of
consumer awareness about remanufacturing goods; the problem of selling notremanufactured items on the market of remanufactured goods.
The research was held on the market of car parts of Germany. The main part of
goods on this market are produced in Europe, so traditionally consumers pay
surcharge, buying car parts that are subject to recovery and re-use. The surcharge
applies to the following categories of goods: steering wheel servo pump, steering
gear, starter, generator, brake caliper, drive shaft, nozzle, high-pressure pump,
battery. For example, price of generator number 0 986 041 220 Bosch is 77,33 €. But
buying this part customer must pay a surcharge 57,40 €. This surcharge stimulates a
customer to return his used generator for remanufacturing. In case the customer
doesn’t return used part, the supplier doesn’t return the surcharge and the cost of the
item is 134,73 €. The surcharge policy makes an additional stress for consumers,
connected with the necessity of sending the used part. The hole procedure of shipping
and expertise of the used part and money back process may take more than 2 months.
So customers are not likely to buy such parts and sometimes the cost of shipping the
used part is even higher than the surcharge.
At the same time there are cheap Chinese goods on the market. They don’t
require paying surcharge. But in the product range customers not always notice that
some of products require surcharge and some of them not. To understand the logic of
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customer behavior on the market of remanufactured goods this research was held.
The purpose of the research was to increase sales and profit of brake calipers on the
market of Germany.
About 90% of brake calipers require surcharge. But some manufacturers, that
supply brake calipers at a low price, don’t require surcharge. At one of online shops
the icon “0 € Surcharge” was added to these products and their price was increased
by 10%. In addition to the icon we added the hover showing a tooltip with the
description: “GREAT DEAL! NO SURCHARGE! As a rule, to buy car parts from
the Brake Caliper category, you have to pay a deposit that is being returned after the
used car part is sent back. For this car part no deposit payment is required. Upon
purchasing you save 23,09 €”. This feature presumably had to attract customers who
do not want to pay a surcharge and to send back the used part. The higher price had to
increase profit, at the same time the price was only for 5% higher than the price of
goods with surcharge. The growth of sales is represented in the Table 2.
Table 2  The growth of sales of brake calipers due to promotion of their price policy
without surcharge
Sales on the website
without icons

Sales (units)
Sales in dynamics
(September to October)
Market share
Market share in dynamics
(September to October)

Sales on the website
with icons

September
October
28
32
+14,28%
7,54%

6,23%
-17,27%

Sales on the control
website with icons

September
35
+34,28%

October
47
+34,28%

September October
86
94
+9,3%

8,79%
+34,5%

11,83%
+34,5%

13,3%
11,85%
-10,87%
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Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Internet, jako środowisko teleinformatyczne, cechuje relatywna łatwość
rejestracji wszelkiego rodzaju zdarzeń w nim występujących. Ta łatwość zbierania
danych na podstawowym poziomie nie oznacza jednak łatwości w prowadzeniu
badań tego medium, w szczególności zaś badań audytorium danego medium.
Kilkanaście lat rozwoju badań audytoryjnych Internetu na całym świecie
udowodniło, że badanie takie musi być rozwiązaniem hybrydowym. Złożoność
środowiska internetowego wyklucza oparcie się na badaniach deklaratywnych. Z
kolei zróżnicowanie wielkości mierzonych podmiotów w połączeniu z generującą
koszty kwestią wielkości internetowego panelu badawczego oraz skłonnością
uczestników panelu do współpracy1 sprawia, że konieczne jest wykorzystanie w
badaniu danych z pomiarów zachowań użytkowników zbieranych po stronie
mierzonych podmiotów.
Efektem tego jest obecnie hybrydowy charakter badań audytoryjnych
Internetu, które w większości przypadków powstają jako fuzja danych pochodzących
z trzech niezależnych badań: badania strukturalnego, badania panelowego oraz
pomiaru zdarzeń dokonujących się w obrębie podmiotów badanych 2. Ta złożoność
pomiaru audytoryjnego jest przyczyną pewnych problemów związanych z szybkością
dostarczania wyników badania zainteresowanym. O ile bowiem dane z pomiaru sitecentric i user-centric dostępne są w zasadzie w czasie rzeczywistym, o tyle wyniki
badania strukturalnego – którego celem jest zgromadzenie informacji o liczbie
użytkowników Internetu oraz o ich strukturze – dostępne są dopiero po pewnym
czasie. Oznacza to potencjalnie trzy możliwe scenariusze postępowania: oczekiwanie
na dostarczenie wyników badania strukturalnego za aktualny okres badany, co
oznacza opóźnienie dostarczenia na rynek wyników badania audytoryjnego Internetu;
posługiwanie się ostatnimi dostępnymi wynikami badania strukturalnego, co
prowadzi do błędów w charakterystyce populacji; wykorzystanie szacunków
dotyczących liczby oraz charakterystyk użytkowników Internetu dla aktualnego
11

S. Sudman, R. Ferber, Consumer panels, Marketing Classics Press, Inc., Chicago 2011, s. 31-32.
A. Garapich, Badania mediów internetowych [w:] E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, (red.) J.
Królewski, P. Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 362-366.
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okresu badanego, co z kolei generuje trudne do określenia błędy związane z tymi
szacunkami.
Pochodnymi powyższych kwestii są zagadnienia okresów dla jakich dostępne
są wyniki badania oraz szybkości udostępniania tych wyników zainteresowanym
podmiotom – oczekiwanie na aktualne wyniki badania strukturalnego może oznaczać
opóźnienie w dostarczaniu wyników sięgające nawet 2 miesięcy, podczas gdy
najbardziej interesujące z punktu widzenia wydawców oraz reklamodawców są
oczywiście dane aktualne. Z kolei poziom agregacji danych w czasie przekłada się na
kwestię rozdzielczości dostępnych wyników. Krótsze okresy raportowane, na
przykład dzienne, skutkują brakiem danych dla mniejszych podmiotów lub dużymi
błędami w oszacowaniach struktury audytorium dla takich podmiotów.
Wpływ na kształt badań audytoryjnych Internetu mają też zmieniające się
technologie i zachowania użytkowników. Z jednej strony upowszechnienie się
mobilnych urządzeń dostępowych do Internetu skutkuje coraz większym ruchem
pochodzących z tego typu urządzeń, z drugiej – zmienia się także sposób korzystania
z zasobów internetowych1. Obecnie do zawartości witryn internetowych użytkownicy
sięgają nie tylko poprzez klasyczne przeglądarki stron internetowych, ale również
poprzez różnego rodzaju aplikacje – stworzone przez właściciela zasobów lub
umożliwiające wyświetlenie zasobów zewnętrznych. Oznacza to konieczność
uwzględnienia w badaniu nie tylko ruchu na witrynach internetowych, jak jeszcze
kilka lat temu, ale również innych platform dostępowych.
Badania audytoryjne, jak zauważa T. Goban-Klas, powstały jako odpowiedź na
potrzeby przemysłu medialnego, których zadaniem było dostarczenie wiarygodnych
informacji odnośnie rozmiarów grup odbiorców2. Ta potrzeba w chwili obecnej
wzbogacona jest o postulat zapewnienia tzw. wspólnej waluty dla całego rynku.
Oznacza to, że tego samego typu zdarzenia, np. odsłony stron, są mierzone w taki
sam sposób dla wszystkich uczestników rynku objętych pomiarem, w związku z tym
uprawnione jest porównywanie wyników dla różnych podmiotów.
Potrzeby wydawców w odniesieniu do poznawania liczebności i struktury
audytorium dla poszczególnych jednostek medialnych od początku skutkuje dość
specyficznym modelem realizacji badań audytoryjnych. Badania te realizowane są
bowiem na zlecenie wydawców i przez nich – bezpośrednio lub pośrednio – są
finansowane. Tego typu układ daje, zwłaszcza podmiotom o silniejszej pozycji
rynkowej, potencjalną możliwość wywierania wpływu na instytucje badawcze, by
badanie było realizowane w określony sposób, zazwyczaj – w sposób korzystny dla
danego podmiotu lub grupy podmiotów.
B. Tarczydło, Konsument digitalny i jego zachowania. Przegląd badań, „Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy”, nr 1(45)/2016.
2
T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001, s. 224.
1

Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

46

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

Żbikowska A.
dr hab. nauk ekonomicznych, Katedra Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ROLA BLOGERÓW JAKO LIDERÓW OPINII W MARKETINGOWYCH PUBLIC
RELATIONS
Celem marketingowych public relations jest rozwijanie świadomości
konsumentów, stymulowanie sprzedaży, ułatwianie komunikacji oraz budowanie
relacji między konsumentami a przedsiębiorstwem i jego markami [Harris 1998].
Trzeba jednak zauważyć, że marketingowe public relations ułatwiają ochronę i
wzmocnienie wizerunku marki oraz zwiększanie sprzedaży poprzez zachęcanie nie
tylko konsumentów, ale i pośredników w procesie komunikacji z otoczeniem (takich
jak media masowe, media elektroniczne, liderzy opinii) do dobrowolnego
przekazywania wiadomości o przedsiębiorstwie i jego produktach [Papasolomou i
Melanthiou 2012].
Liderami opinii są osoby, które starają się wpływać na zachowanie nabywcze
innych konsumentów w obszarze wybranej grupy produktów [Flynn, Goldsmith,
Eastman 1996]. Liderzy opinii dostarczają innym informacji i rekomendują produkty
czy marki, dzieląc się przy tym własnymi doświadczeniami z produktami. Znaczenie
konceptu lidera opinii wzrosło wraz ze zwiększającą się rolą «marketingu
szeptanego». Dzięki nowoczesnym kanałom komunikacyjnym dialog między
konsumentami stał się łatwiejszy, a liczba interakcji między nabywcami bardzo
wzrosła [Karaca i Uyar 2014]. Według Kaiser, Kroeckela i Bodendorfa [2013]
zadaniem firmy jest znalezienie w sieci odpowiednich liderów opinii, których należy
przekonać do pozytywnego zdania odnośnie do produktów przedsiębiorstwa, co z
kolei pozwoli na uzyskanie lepszej opinii wśród wszystkich członków sieci. W dobie
rozwoju Internatu praktyka marketingowa jako liderów opinii wskazuje przede
wszystkim na blogerów i vlogerów.
Współpraca przedsiębiorstw z twórcami blogów polega w dużej mierze na
lokowaniu produktu, które można zaliczyć do działań z zakresu sponsoringu [Wojcik
2013]. Z badań przeprowadzonych przez portal Whitepress w grupie 183 blogerów
wynika, iż blisko 42% respondentów podejmuje współpracę z markami, a 2/3
publikuje na swoich stronach artykuły sponsorowane [Kamińska 2015]. Analizy
prowadzone przez IRCenter wskazują, że portalem z dużym potencjałem w zakresie
lokowania produktu jest YouTube. Widzowie mają najczęściej pozytywny stosunek
do produktów i marek pokazywanych w filmach zamieszczonych na tym portalu
[Product placement… 2015]. Co ważne, blogerzy czy vlogerzy gromadzą na swoich
profilach w mediach społecznościowych odbiorców często zainteresowanych
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wybranymi rodzajami produktów (np. kosmetykami, zdrową żywnością, grami
komputerowymi). Duża liczba blogów poświęconych różnorodnym tematom pozwala
zatem przedsiębiorstwu odnaleźć osoby, których wpisy są śledzone przez grupy
docelowe firmy.
Współpraca z blogerami może więc polegać zarówno na zwykłej komunikacji,
jak również na zawieraniu stosownych umów o charakterze handlowym. Blogerzy
zobowiązują się między innymi do przekazywania informacji o produktach i ich
prezentacji, wykorzystując do tego media społecznościowe. Niewątpliwie do
korzyści, jakie przedsiębiorstwo może uzyskać w ramach takiej współpracy, należy
zaliczyć: budowanie wśród konsumentów świadomości marek i produktów;
kształtowanie pozytywnego wizerunku produktów; wiarygodność przekazu;
możliwość zaprezentowania wybranych właściwości produktów; możliwość dotarcia
do ściśle określonych grup odbiorców.
Oczywiście skuteczność współpracy z blogerami wymaga doboru osób, które
w odpowiedni sposób przedstawią produkt, a ich wiedza i doświadczenie będą
związane z charakterem i rodzajem działalności przedsiębiorstwa.
Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że blogerzy mogą krytycznie wypowiadać
się o produktach, co będzie wymagało stosownej reakcji ze strony firmy. Reakcja ta
jednak nie może być przesadzona, by nie stała się podstawą fali negatywnych
komentarzy ze strony użytkowników sieci.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГ-МІКСУ
Стійка конкурентна перевага (СКП) – це актив або компетенція, яка
складає основу для тривалої переваги над конкурентами, при їх правильному
сприйнятті: така перевага є трендом на протязі тривалого часу і подальшого
прогнозу; компетенція є унікальною; узгодженість різних ключових факторів
успіху формує додаткову перевагу.
Відповідно до ресурсного підходу [1, с. 5] конкурентний потенціал
підприємства може визначатися як система ресурсів (активів) і визначальних
характеристик підприємства, використання яких забезпечує не тільки його
функціонування на цільовому ринку, а й можливості економічного,
соціального, екологічного розвитку підприємства. Це обґрунтовує вимоги до
складу інформаційного забезпечення управління конкурентним потенціалом.
Принципами інформаційної технології пошуку конкурентних переваг є:
застосування системного підходу до формування інформації та управління
інформацією; забезпечення перманентного моніторингу конкурентного
потенціалу; забезпечення верифікації інформації з метою уникнення помилок;
достатність інформаційного забезпечення та рівня повноважень особи, яка
приймає управлінські рішення; модульний підхід до формування інформації,
завдяки якому досягається незалежність джерел отримання інформації, а також
зворотній зв’язок для ефективного управління конкурентним потенціалом.
Більш детально підхід до забезпечення конкурентного потенціалу
підприємства на основі комплексу маркетингу полягає у такому.
1. Порівняння значень показників за елементами комплексу маркетингу з
аналогічними показниками діючих в галузі конкурентів, потенціальних
конкурентів та товарів-замінників. Виявляються ті показники, значення яких
більші або дорівнюють значенням відповідних показників конкурентів. Вони
складатимуть
групу «високих»
параметрів
конкурентоспроможності
підприємства і є потенційними КФУ. Ті параметри, значення яких є значно
гіршими, ніж у конкурентів, складуть групу «низьких» параметрів. Усі інші
потрапляють до групи «середніх» параметрів.
2. Визначення сили впливу фактору конкуренції на показники за групами
параметрів. Характеристики сили впливу можуть приймати значення «сильний
вплив», «помірний вплив», «слабкий вплив».
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3.
Визначення множини параметрів комплексу маркетингу для
формування СКП підприємства. Саме цей етап дозволяє сформулювати
потенційні конкурентні переваги як результат від оцінювання ступеня впливу
кожної з враховуваних конкурентних сил (сильний, помірний, слабкий) на
показники за групами параметрів (високих, середніх та низьких).
4. Сформована множина показників стану системи управління
конкурентним потенціалом за елементами комплексу маркетингу має бути
покладена в основу періодичного оцінювання її елементів в часі та верифікації
ступеня стійкості значень показників для визначення у подальшому СКП та
вибору конкурентної стратегії.
5.Дослідження узгодженості визначених елементів конкурентного
потенціалу підприємства, яке може бути виділено в окремий етап управління
конкурентним потенціалом. Така вимога витікає з умов класичного підходу до
формування стійких конкурентних переваг [2, с. 128].
В інформаційному забезпеченні конкурентоспроможності підприємства
мають поєднуватися потоки інформації, інформаційна база і технології обробки
інформації. Методичним підґрунтям поліпшення якості прийняття бізнесрішень з використанням систем на основі бізнес-інформації мають бути
системи, відомі як ВІ (business intelligence).
Інформаційне забезпечення пошуку СКП має бути організовано за
модулями інформації – вхідної, внутрішньої і вихідної. Структура кожного
модуля передбачає здійснення процедур: параметричний опис інформації; вибір
методики оцінювання інформації; оцінювання параметрів; формування бізнесаналітики для потреб споживачів інформації; верифікація інформації.
Модуль вхідної інформації забезпечує виконання вказаних процедур
щодо потреб зовнішнього середовища, сформованих з урахуванням вимог
конкуренції у галузі (5 сил конкуренції за М.Портером), можливостей та загроз
зовнішнього середовища, потреби власника, менеджменту підприємства.
Модуль внутрішньої інформації забезпечує виконання вказаних процедур щодо
елементів комплексу маркетингу підприємства. Модуль вихідної інформації
забезпечує виконання вказаних процедур щодо результатів діяльності об’єкту
управління – економічних, соціальних, екологічних.
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МАРКЕТИНГ РЕГІОНІВ ЯК ФАКТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ
В умовах децентралізації кожен регіон отримує більшу фінансову та
управлінську самостійність, що дозволяє на основі власного потенціалу
розробити соціально-економічну політику, спрямовану на подальший розвиток
й можливість залучення інвестицій. Це може бути здійснено завдяки реалізації
положень теорії маркетингу та його окремого напрямку – маркетингу регіонів.
Існують декілька визначень поняття «маркетинг регіонів».
Ф. Котлер пропонує розглядати маркетинг регіонів як процес планування
території жителями, бізнес-співтовариством та органами влади [3].
А. Дайан, Т. Холл, Ф. Хаббард та інші пропонують виділити дефініцію в
якості технології підвищення та трансформації іміджу регіону [4].
Г. Даффі, С. Андреєв, В.Г. Старовойтов, Є.П. Голубков акцентують увагу
на оціночному підході та окреслюють поняття як діяльність із зміни думок,
поведінки зовнішніх суб’єктів щодо конкретного регіону [1, 2].
Т.В. Кайнова під маркетингом регіону розуміє діяльність, пов’язану з
розробкою за допомогою основних маркетингових інструментів та технологій,
спрямованих на найбільш ефективне та вигідне для території використання
наявних ресурсів з метою підвищення її конкурентоспроможності та іміджу [4,
с. 85-86].
Виділяючи основним фактором інвестиційної привабливості регіонів саме
маркетинг, вважаємо за доречне необхідність формування виділення переваг
кожного з регіонів, наявність ресурсного потенціалу, визначення передумов для
ведення успішної підприємницької діяльності та формування фінансових
ресурсів. Основним важелем реалізації поставлених цілей та рушійною силою
управління в даній ситуації може виступити об’єднана територіальна громада,
підприємці та місцева влада, які мають інтерес у позитивному зрушенні
управлінських процесів та реалізації діяльності, спрямованої на досягнення
цілей, шляхом зацікавлення інвесторів.
Це дозволяє надати власне трактування маркетингу регіонів, під яким
розуміємо діяльність, спрямована на досягнення поставлених цілей розвитку,
шляхом формування спеціальних програм та максимального задоволення
потреб населення й підприємців, що мешкають та працюють на території цих
регіонів. В якості провідних цілей розвитку вважаємо за доречне орієнтуватись
на принципи сталості, що дозволяють не тільки впроваджувати новітні підходи
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у виробничому, технологічному, управлінському процесах, а й залучати
інвестиції на їх реалізацію.
С. Савенкова запропонувала використовувати концепцію маркетингу
регіону, що складається з п’яти складових: продукт (саме територія та її
ресурси), ціна (залежить від інвестиційного проекту), споживачі (резиденти і
нерезиденти фізичні особи), позиціонування (вибір оптимальної діяльності на
певній території), просування (реклама регіональних послуг і товарів) [5, с. 9596]. Такі складові мають базуватись на стратегії розвитку регіону і виявленні не
тільки наявних ресурсів, а й потенційних споживачів.
З цією метою А.П. Панкрухіним запропоновано виділення чотирьох
базових стратегій: іміджу, привабливості, інфраструктури та населення й
персоналу [6].
На нашу думку такий підхід характеризує поєднання несумісних
складових, які фактора інвестиційної привабливості та перспектив розвитку
регіонів недостатні. Імідж і привабливість виступають соціальнопсихологічними категоріями й практично доповнюють один одного, а
інфраструктура та населення (і персонал) є ресурсом. Вважаємо, що провідною
стратегією має бути стратегія розвитку, що базується на принципах сталості та
охоплює як економічний та соціальний (в тому числі ресурсний) потенціал й
акцентує увагу на забезпеченні екологічних напрямків, що реально при
впровадженні інноваційних технологій та залученні внутрішніх чи зовнішніх
інвестицій.
Отже, маркетинг регіону в такому випадку забезпечить реалізацію
поставлених цілей, завдяки впровадженню інструментів: пошуку споживачів,
виробництва унікального продукту чи надання послуги (регіональний продукт,
товар, об’єкт) та надання інформації щодо регіональних послуг чи товарів.
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«РОЗУМНІ» ЗУПИНКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ ПОСЛУГ
МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ: РЕЗУЛЬТАТИ ЕМПІРИЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуальність методів цифрового маркетингу у сфері міського
громадського транспорту проявляється у зменшенні витрат часу на очікування
транспортного засобу, оптимізації маршруту, отримання корисної інформації.
Звичним інструментом маркетингу суб’єктів сфери транспорту за кордоном є
«розумні» зупинки. У січні-березні 2018 року автором було ініційовано
дослідження, метою якого було виявити сучасний стан оснащення міст України
обласного значення «розумними» зупинками. Надіслані запити про публічну
інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI до всіх міських рад областей України.
Аналіз отриманих відповідей від міських рад обласних центрів, котрі
представляють всі регіони України [1-17] дозволив зробити наступні висновки.
«Розумні зупинки» у містах Кропивницький, Вінниця, Чернівці, Херсон,
Запоріжжя не встановлені. У м. Суми діє одна «розумна» зупинка, яка показує
прогноз прибуття комунального транспорту. У м. Хмельницький заплановано
протягом 2018 року встановлення 5 павільйонів зупинок громадського
транспорту з інформаційним табло прогнозування часу прибуття громадського
транспорту. У м. Рівне встановлено дві «розумні» зупинки, де можна отримати
інформацію про маршрути, рух автобусів яких спрямовано через дану зупинку,
а також прогнозований час прибуття. У м. Полтава на трьох зупинках
громадського транспорту встановлено електронне табло, де відображається
розрахунковий час прибуття автобусів і тролейбусів, обладнаних системами
GPS-навігації (95 автобусів та 17 тролейбусів). У Чернігові дві зупинки
громадського транспорту обладнані інформаційним табло, що містять
інформацію про номер маршруту та час фактичного прибуття на зупинку
транспорту. У м. Черкаси «розумні» зупинки відсутні, хоча GPS-трекери
встановлені у тестовому режимі на тролейбусах та частині автобусів. У м.
Тернопіль встановлено 6 «розумних» зупинок, на моніторах яких транслюється
інформація про прибуття транспортних засобів, а також інформаційнорекламний контент. У м. Луцьк є 2 «розумні» зупинки, на табло яких розміщена
інформація про маршрут, прогнозований час очікування і прибуття згідно
розкладу, годинник, дві біжучі стрічки (новини країни і міста та стрічка
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реклами), є можливість показу відеореклами. У Львові на трамвайних зупинках
розміщено 21 інформаційне табло з інформацією про номер маршруту та час
прибуття; усі автобуси, трамваї та тролейбуси обладнані GPS-приймачами.
Прикладом кращої практики впровадження цифрових інформаційних
табло є інформація з Ужгороду, Харкова та Івано-Франківська. Станом на
початок 2018 р. у м. Ужгород встановлено 3 «розумні» зупинки, які обладнані
безкоштовним Wi-Fi доступом для очікуючих, автоматичним табло
прогнозування прибуття автобусів, світлодіодною підсвіткою назви зупинки,
«тривожною кнопкою» із двостороннім зв’язком з диспетчером, USBпідзарядкою мобільних пристроїв, камерою відеонагляду. Всі транспортні
засоби, які здійснюють міські перевезення, обладнані GPS-трекерами. В ІваноФранківську діє 14 «розумних» зупинок, на екранах яких розміщена інформація
про номер, назву і час прибуття маршруту. В місті діє система GPSмоніторингу «Dozor». У м. Харків на 11 зупиночних пунктах міського
пасажирського транспорту встановлені електронні табло, куди виводиться
інформація про прибуття рухомого складу, які проходять маршрути, поточна
дата і час, температура навколишнього середовища. Міський наземний
електричний транспорт Харкова повністю обладнаний системою GPS-навігації.
Емпіричні дані, отримані в ході дослідження, підтвердили доцільність
інтенсифікації розвитку нашого суспільства у напрямку цифрової економіки,
що забезпечить зростання цінності транспортних послуг для споживачів.
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЙ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Інтернет на даному етапі відіграє роль глобального мозку та є всебічно
розвиненою мережею спостереження та управління інформацією. З розвитком
Інтернету спостерігаються зміни і в маркетингу (табл. 1).
Таблиця 1 – Еволюція концепції інтернет-маркетингу
Назва концепції
Інтернет-маркетинг
1.0
Інтернет-маркетинг
2.0

Основна стратегія
Присутність в
Інтернеті
Позиції в рейтингах

Інтернет-маркетинг
3.0

Орієнтація на
завдання і цілі
клієнта

Інтернет-маркетинг
4.0

Боротьба за
споживача

Методика визначення ефективності
Кількісні показники
Позиції в рейтингах, якісні показники,
орієнтація на клієнта
Досягнення маркетингових цілей, орієнтація
на задоволення не тільки власних, а й
суспільних потреб
Розвиток Інтернет –технологій, соціальних
мереж, індивідуальний підхід, використання
чат ботів, забезпечення цінності не тільки для
себе, а й для всього оточуючого середовища

Концепція інтернет-маркетингу 1.0 використовувалася на етапі
становлення Інтернету. Основним завданням було присутність в Інтернеті, тобто
маркетингова стратегія обмежувалася розробкою веб-сайту (в основному
обмежувалися створенням сайту-візитки). Головним був підрахунок кількісних
показників, таких як кількість відвідувань, кількість переглядів сторінок,
середній час, який провели користувачі на сайті.
Концепція інтернет-маркетингу 2.0 (розвиток інтернет-маркетингу,
орієнтованого на взаємодію з існуючими та потенційними клієнтами)
використовувалася більшістю комерційних організацій. На цьому етапі велася
розробка як простих корпоративних веб-сайтів, так і великих тематичних
порталів. Стратегія орієнтована на охоплення аудиторії з метою, наприклад,
зайняти перші позиції в пошукових системах за пріоритетними пошуковими
запитами, залучаючи максимальну кількість цільової аудиторії. Визначення
ефективності, в даному випадку, було пов’язано з поєднанням позицій в
рейтингах (пошукові системи, рейтингові портали і тематичні каталоги) і
кількісних показників залученої аудиторії.
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Концепція інтернет-маркетингу 3.0 (передача влади управління клієнтами
в руки власників компаній, топ-менеджменту, маркетологів, а не залучених
фахівців або сисадмінів) відрізняється орієнтацією на клієнта. Головна мета
полягає у вирішенні завдання користувача, з якою він відвідує веб-сайт, а
кількісні показники і позиції в рейтингах відходять на другий план. Виробники
відстежують кількість досягнень цілей (здійснення покупок, отримання
інформації, завантаження інформації та ін.), визначають економічну
ефективність (повернення інвестицій, вартість залучення одного потенційного
покупця або рентабельність продажів). Особливу увагу звертають на
ергономічність інтерфейсу і зручність структури інтернет-ресурсу.
З цього приводу Майкл Портер зазначає, що інформаційні технології
змінюють спосіб здійснення діяльності компаній. Вони впливають на весь
процес виробництва і розповсюдження продукції. Більш того, вони змінюють
форму самої продукції, тобто фізичну сутність товарів, послуг і інформації, що
надаються компанією з метою створення споживчої цінності. Інформаційні
технології змінюють способи виконання цінних видів діяльності і характер
зв'язків між ними, а також впливають на масштаби конкуренції. Ці ключові
моменти пояснюють, чому інформаційні технології мають настільки важливе
стратегічне значення і чим вони відрізняються від інших технологій, які
використовуються в бізнесі [1].
Концепція
інтернет-маркетингу
4.0.
Четверта
за
рахунком
індустріалізація є сьогодні актуальною темою для обговорення всього
прогресивного світу. Йдеться про нову промислової революції, яка приведе до
автоматизації і роботизації виробництва: машини більше не потребуватимуть
людського контролю для того, щоб «спілкуватися» один з одним. Їх сполучення
здійснюватиметься за допомогою спеціальних кіберфізичних систем і
«інтернету речей».
Технології збору та аналізу даних вийдуть на новий рівень: з’явиться
можливість обробляти помітно більший обсяг інформації, що принесе
виробникам нові можливості для розуміння портрета своєї цільової аудиторії. У
світі фінансів все більше стане актуальним використання криптовалюти і
технології blockchain, що призведе до зменшення витрат при здійсненні
багатьох економічних операцій.
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МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЯ – ПАРАДИГМА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1.
Однією із вагомих сфер випробувань маркетингу являється сфера
комунікації підприємства з ринком. Тому, що проблематика маркетингової
комунікації тісно поєднується з глибокими та динамічними змінами,
революцією в технологіях суспільної комунікації, в технічній інфраструктурі
комунікації компаній, установ з ринком у ХХІ столітті, столітті, яке напевне
стає «століттям комунікації». Виникнення глобальної мережі зв’язку –
Інтернету, поширення цифрового запису та технологій запису інформації на
глобальний масштаб, постійні, динамічні зміни в секторі інформаційних
технологій, виникнення і розвиток суспільства мережі – інформаційного
суспільства, помітно змінюють дотеперішні, традиційні інструменти та методи
зв’язку підприємства і ринку. Глибина цих змін, їх масштаб і обсяг дозволяють
навіть формулювати тезу про «трансфер» маркетингової комунікації до
середовища мережі, до Інтернету [1, 4]. Вона не здається повністю правильною
та властивою. Аргументи відносно того становища відомі і безсумнівні [2, 7].
2.
Передумови виникнення маркетингової комунікації в умовах
віртуалізації економіки поєднуються з революційними змінами в технічних
засобах зв’язку, обробки даних і комунікації та створенням Інтернету.
Гіпермедійне комп’ютерне середовище створює нову якість маркетингової
комунікації. Колишня модель трансмісії інформації заміщає модель
Д.Гоффман, Т. Новака – комунікації «багатьох-до-багатьох» [5, с. 50–68].
3.
Розвиток цифрової технології має багато передумов та складних, ще
не зовсім ідентифікованих наслідків. Зміни технології стосуються системи
збирання, обробки інформації та її поширення. Трансформації в системі
інженерії інформації являються суттю революції в інформаційнокомунікаційних технологіях (ІКТ).
4.
Інформаційні технології мають права, які стосуються як техніки,
так і людини, ширше – суспільства. Основи суспільства мережі точно виражає
парадигма цифрових або інформаційних технологій [3, с. 79–84]. Її основні
елементи, важливі для маркетингової комунікації, це:
– інформація зв’язує всіх і всі області суспільного життя («сировина
парадигми» за M. Кастельсом);
– вплив нових технологій та нового медіум – Інтернету – всюдисущий;
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– кожна соціальна і економічна система, кожне підприємство мають
«мережну логіку». Категорія «логіки мережі» виражає складеність відносин та
взаємодій у всіх процесах і організаціях, та визначає їх випадковий характер;
– технології та мережі інформації та комунікації є еластичними:
«організації та установи, всі процеси також можуть модифікуватися, а
навіть змінюватися шляхом реконфігурації їх елементів. Характерна для
порядку нової технологічної парадигми саме її здатність реконфігурації, а
також постійні зміни та організаційна текучість» [3, с. 80]. Мережі – як
підкреслює М. Кастельс, покликаючись на Дж. Мульґана – дозволяють не
тільки зв’язуватися глобально, але також здобувати інформаційну перевагу. Це
є передумовою інформаційної присутності в віртуальному просторі;
5.
Окремі складові цифрової технології інтегровані в цілісну, густу
інформаційну систему. Технологічна конвергенція веде до ще густішої,
взаємної залежності в кожній сфері суспільного та економічного життя в
міжнародному та глобальному вимірі.
6.
Парадигму цифрової технології виражає відкрита система у виді
багатогранної мережі. Ця система «могутня, пластична і відкрита в своєму
історичному розвитку. Її головні риси – всебічність, складеність та мереже
вість» [3, с. 81]. Можна доповнити її двома рисами: гіпермедійністю та
інтерактивністю зв’язку. Всі виміри революції інформаційної технології, які
склали «цифровий спосіб життя» [6, с. 472] формують кшталти та методи
маркетингової комунікації за умови революції ІКТ.
Зрозуміння логіки мережі та парадигми цифрової технології являється
ключем для зрозуміння механізму дії маркетингової комунікації в
гіпермедійному середовищі маркетингової комунікації [7, с. 248–299].
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МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ
Великі можливості мобільних пристроїв відкривають можливості для
розвитку мобільного маркетингу. Смартфонами користується 45 % населення
нашої країни, що майже вдвічі більше, ніж ще три року тому (у 2015 році
користувачів смартфонами було 25 %), і більш, ніж у три рази більше як у 2013
році (14 % користувачів). Причому, серед осіб віком до 50 років зростання
склало з 41% до 69%. Відповідно до результатів дослідження, серед української
молоді (осіб віком до 30 років) 85% користуються смартфонами, найменше –
серед осіб літнього віку (60+ років) – 6%. Якщо ж змалювати типового
користувача смартфона в Україні, то з невеликим відривом переважають жінки
(53%). Найбільш активні з вікових груп – це 18-29 років та група 30-39 років.
Що особливо важливо, понад 90% власників мобільних пристроїв
використовують їх щодня не лише для дзвінків та текстових повідомлень, а й
для доступу до інтернет-мережі, користування мобільними додатками [1].
За даними глобального дослідження, проведеного компанією KANTAR
TNS на замовлення Google, яке присвячено особливостям поведінки інтернеткористувачів [2], сьогодні на одного українця припадає 1,4 підключеного до
Інтернету пристрою (порівняно з 1,2 пристрою у 2016 році). При цьому на
одного українського користувача віком від 16 до 44 років припадає вже 2 і
більше пристроїв з доступом до мережі. Українці використовують усе більше
пристроїв, що надають доступ до Інтернету: так, 41% користуються
смартфонами (минулого року ця цифра становила 35%), 34% – ноутбуками,
близько 7% – смарт ТБ. Крім того, українці користуються нетбуками,
хромкастами, електронними книгами, смарт-годинниками і трекерами, які
також надають доступ до Інтернету. Усе більше українців обирають смартфон
для користування Інтернетом. Так, у 2017 році 18% користувачів однаково часто
використовували як комп'ютер/планшет, так і смартфон для виходу в Інтернет, а
для 28% пристроєм, якому надається перевага для виходу в мережу, є смартфон.
Мобільний телефон – це прямий ефективний двосторонній канал
комунікації з кінцевим споживачем товарів і послуг. Тут мають місце:
інтерактивність; персоналізація; мультимедійність; режим 24x7.
З точки зору потенціалу зростання одним з найновіших і найбільш
перспективних напрямів серед мобільних послуг є використання сервісів, які
базуються на знанні місця знаходження користувача мобільного телефону (з
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англ. Location Based Services, LBS). Серед переваг послуг Location-based
services можна виділити те, що вони надають можливість дізнатися все про
уподобання клієнтів, їхні звички. Через мобільні сервіси потенційні клієнти
будуть поінформовані про діяльність компанії, а постійні покупці отримують
звістки про нові акції і продукти, знижки та розпродажі. При високій
ефективності цей вид маркетингу приваблює ще й своєю дешевизною.
Примітним є те, що LBS не має якихось галузевих обмежень. До недоліків
можна віднести недоступність аудиторії віком від 35 років до акцій компаній,
обмеженість покриття мобільних мереж в деяких регіонах нашої країни.
Згідно з результатами досліджень, проведених у 58 країнах ведучою
дослідницькою компанією TNS [3,4], майже одна п’ята (19%) з 6 мільярдів
користувачів мобільних телефонів у всьому світі вже користуються сервісами
LBS, і майже втричі більше людей (62%) хотіли б використовувати дану
послугу в майбутньому. Більшість людей у світі тепер усвідомлюють вигоду від
повідомлення свого місця знаходження з метою максимального використання
широкого діапазону надаваних послуг. В Україні послугами LBS користуються
16% власників мобільних телефонів. Найпривабливіші можливості для них – це
навігація і GPS (46%) та можливість знайти цікаві місця поблизу (47%). Серед
користувачів LBS в Україні також зростає кількість бажаючих розширити своє
спілкування: 36% використовує сервіси, щоб знайти людей поблизу; 30%
використовує технології позиціонування для того, щоб знайти кафе чи
розважальні заклади; 33% за допомогою LBS замовляє таксі, 26% використовує
LBS як альтернативі навігаційній системі в автомобілі. Досвідчені українські
користувачі LBS зрозуміли, що, коли відомо їх місцезнаходження брендам та
роздрібним торгівцям, то зростає можливість отримання певних вигод: 19%
повідомляє про своє місцезнаходження в обмін на знижки чи акційні пропозиції
(цей показний в Україні навіть вищий, ніж середній у світі, який складає 12,5%)
[4]. Так, 41% українців, що вже користуються чи бажають скористатись
купонами чи спеціальними пропозиціями зі свого мобільного телефону.
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СУЧАСНІ ЗМІНИ У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ
Сучасні зміни – як літак. Якщо ви встигнете на нього – будете на висоті.
Маркетинг з-поміж інших дисциплін підприємницького характеру
найбільш пов’язаний із змінами у нашому житті, включаючи усі макро- і
мікрофактори. Будь-якій компанії потрібні фахівці освічені, здатні до змін та
самовдосконалення, оскільки ми живимо в епоху змін. Знання та навички є
ключовими у формуванні конкурентоспроможних фахівців, з яких складається
прогресивна соціально-відповідальна компанія. 80% успіху ефективного
навчання складає прийняття нових моделей поведінки в діяльності компанії.
В контексті якості кадрового складу організації ключовим є заохочення та
стимулювання, введення практик лідерства, без остраху гнучко застосувати
нові маркетингові інструменти. Як казав Філіп Уілбер: «Справжні витрати не
там, де перенавчають персонал, а там , де його не перенавчають».
Відомо, що маркетинг, окрім традиційних інструментів має у своєму
складі багато сучасних складових. Електронна комерція (Інтернет-торгівля),
виходить на перший план, еклектичність споживачів висуває небувалі раніше
вимоги до маркетингу зараз. Аналіз пропозицій вакансій, пов’язаних з роботою
маркетингового характеру, свідчить, що найбільшим попитом користуються
маркетингові спеціалізації, пов’язані саме з цифровим маркетингом (digital
marketing): SMM, контент-менеджер, веб-аналітик, інтернет-маркетолог,
діяльність яких пов’язана із аналітикою, CRM, просуванням в соціальних
мережах.
Проте багато digital-інструментів вже втрачають свою актуальність. На
другий план виходять: e-mail маркетинг (в Україні й досі працює чудово для
окремих категорій товарів), банерна реклама (ефект т.з. банерної сліпоти).
Нового змісту набувають виставкові заходи, які органічно поєднують онлайн та
офлайн форми (наприклад, шоу-руми). Підприємства у сфері промислового
маркетингу (B2B та B2G) глобально переходять в інтернет-торгівлю (з 30% у
2014 до 56% у 2017) [1].
З’являється новий коефіцієнт вимірювання ROPO (Research Online,
Purchase Offline – тобто «вивчення онлайн, покупка офлайн»), який свідчить
про те, скільки відвідувачів web-сайту інтернет-магазину не здійснило купівлю
в ньому за причини використання цього сайту тільки як джерела ознайомчої
інформації з товаром/послугою [2].
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Активно здійснюється кастомізація сайтів до кожного клієнта, видозміна
терміну цільова аудиторія. Основними критеріями будуть не загальновизнані
демографічні: вік, стать, національність, тощо, а психографічні якості.
Впровадження А.І. у STP-маркетинг дозволило, наприклад, американській
компанії Netflix відмовитись від сегментації за географічним принципом і
сегментувати своїх клієнтів, яких нараховується 93 млн по всьому світу, за
вподобаннями на 1300 спільнот.
Відбувається стрімкий розвиток маркетплейсів. Наприклад, Alibaba зараз
забезпечує 80% всієї онлайн торгівлі у Китаї; Amazon Business об’єднує більше
30000 продавців та забезпечив обсяг продаж у $1 млрд за перший рік існування
і цей показник має приріст у 20% щомісяця. Поряд із цим збільшується контент
відеореклами онлайн, вона стає все дорожче внаслідок посилення конкуренції
за онлайн простір та можливість домінувати в ньому. Також змінюються
пошукові алгоритми Google, Facebook, Bing.
У цифровому середовищі все більше з’являється smart пристроїв та
«розумного» одягу. За останні роки ми бачили Apple iWatch, Moto 360, Google
Glass та багато інших девайсів, які можна вдягнути та підключитися до
цифрового світу. Фахівці в галузі цифрового маркетингу націлені на потенціал
розумного одягу, який може нівелювати різницю між «реальним» та «онлайн»
маркетингом [3].
Конверсійний маркетинг (CRO) починає застосовуватись на веб-сайтах та
та лендінг сторінках у вигляді стеження за діями потенційних клієнтів та
ідентифікації тих елементів, які можуть привести до конверсії. Замість
витрачання великих рекламних бюджетів, маркетинг менеджери застосовують
CRO для збільшення продаж.
Проте, існують чималі загрози у цифровому світі у вигляді збільшення
хакерських атак, вдосконалення технологій злому та викрадення
конфіденційних даних і взагалі нанесення шкоди будь-яким суб’єктам
підприємницької та некомерційної сфер діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКИ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ КЛІЄНТІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Поведінка індивідуальних клієнтів банківських установ є результатом дії
складного комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників. Специфічним і
небезпечним чинником поведінки індивідуальних клієнтів-вкладників банку є
паніка на фінансових ринках. Паніка породжується чутками на тлі
несприятливої макроекономічної ситуації в країні, загострення кризових явищ в
економіці, недовіри до банківської системи, затримками у сплаті процентних
доходів клієнтам, необережною поведінкою банківського персоналу.
Поведінка індивідуальних клієнтів комерційних банків в Україні
обумовлена також низьким, у порівнянні з європейськими країнами, рівнем
доходів значної частини населення. Низький рівень доходів породжує невисоку
схильність до заощадження і певних настроїв жити у борг. Така ситуація
звужує коло клієнтів-вкладників і одночасно породжує необхідність жорстко
контролювати банківські ризики при кредитуванні клієнтів-фізичних осіб.
Комерційні банки належать до сфери послуг. Банківські послуги – це
товари нематеріальні й унікальні. Не зважаючи на те, що надання послуг
регламентується
технологічними
картами,
стандартами
якості,
внутрішньобанківськими положеннями, якість послуг залежить від часу їх
надання, фахової підготовленості й вмотивованості банківських працівників,
від психологічної сумісності працівника банку й клієнта, від інтенсивності
праці.
Прагнення банківських установ до економії по фонду заробітної плати, в
тому числі шляхом суміщення посад, до інтенсифікації праці, призводить до
погіршення якості обслуговування клієнтів. Контактний персонал через
завантаженість поточною роботою не має можливості якісно побудувати
комунікації з клієнтом, одержати цінну зворотну інформацію [1].
Оцінити якість послуг можна лише тоді, коли процес надання послуги
вже розпочався. Тому залучення клієнтів, їх перетворення з потенційних на
реальних залежить від іміджу, репутації конкретної банківської установи як
фінансово стійкої, надійної та високоприбуткової. Імідж і репутація банку
впливають на залучення й подальшу поведінку індивідуальних клієнтів.
Важливим завданням контактного банківського персоналу є оцінити
тренди поведінки індивідуальних клієнтів, вплинути на цю поведінку. Для
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цього необхідно чітко розуміти мотиви поведінки клієнтів – раціональні,
емоційні й моральні. До раціональних мотивів належать прагнення клієнта
одержати певну корисність від банківської послуги. Серед емоційних мотивів
важливими є реалізація вторинних потреб – потреб у повазі та любові, у
самореалізації.
Дуже важливим при спілкуванні з клієнтом в режимі «оффлайн» є щира
зацікавленість клієнтом, доброзичливість і розуміння його проблем на фоні
стриманості, поваги й ненав’язливості. Дуже шкідливим є створення у клієнта
відчуття щодо його другорядності. Серед моральних мотивів клієнта дуже
важливим є прагнення до порядності банківського бізнесу. Деякі банківські
установи, реалізуючи агресивну маркетингову політику, вважають за
допустиме не надавати клієнту повну інформацію про параметри банківської
послуги. В результаті, одержавши в короткостроковому періоді певні додаткові
доходи, банк втрачає довіру клієнта, самого клієнта й отримує джерело
негативної інформації про себе.
При обслуговуванні клієнтів в режимі «онлайн» (інтернет-банкінг,
мобільний банкінг) банківська установа одержує додаткові інструменти
дослідження поведінки клієнта. При цьому є можливість не навантажувати
клієнта додатковою зайвою для нього інформацією [2].
Роздратування з боку клієнта недоречними зверненнями з боку
банківської установи, потоком зайвої інформації вважаємо одним з чинників,
що впливають на поведінку клієнта. При обслуговуванні в режимі «оффлайн» у
філіях, відділеннях банківських установ доречним вважаємо мінімізувати час
очікування з боку клієнта своєї черги на обслуговування, щоб у клієнтів не
виникало роздратування з приводу «крадіжки» їх часу і відношення до клієнта
як до безликої сірої маси, як до «ресурсу» банківського бізнесу. Відомо, що
успішні люди прагнуть до самоактуалізації, і підкреслення їх значущості може
сприяти розвитку партнерських відносин з комерційним банком.
Література
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РОЛЬ КОНТЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА БРЕНДА
Маркетинг стал неотъемлемой частью жизни. Ежедневно мы
сталкиваемся с десятками продающих сообщений в самых различных формах.
Способы продвижения продуктов и услуг все время эволюционируют, а
реклама становится не прямой, а нативной, то есть завуалированной.
Огромный бюджет, потраченный на один из классических каналов
продвижения рискует попасть «маркетинговую топку», просто потому что все
устали от рекламных сообщений и всё меньше обращают на них внимание.
Заходя в социальные сети или на страницы развлекательных или
информационных медиа, пользователи, как правило, знают, что хотят найти.
Новости, юмор, статьи – вот основные категории информации, интересующей
читателей. И они пытаются как можно быстрее преодолеть все возможные
препятствия на пути ней. На выручку приходят даже встроенные в браузер
расширения блокировки рекламы.
С каждым годом условия игры в маркетинговой сфере становятся все
более сложными. Для того чтобы достичь успеха необходимо быть очень
гибкими. Необходимо не только меняться, но и менять. И даже не отдельные
правила, а в целом концепцию игры. Цель классических рекламных каналов
заключалась в том, чтобы привлечь внимание клиента и поведать ему о
преимуществах продукта или бренда. Но обязательно ли привлекать внимание?
Как достичь того, что клиент сам проявит интерес к вашей рекламе или даже
станет ее искать? Ответ: нужно превратить рекламные сообщения в контент.
Эффективность контента напрямую зависит от его уникальности,
актуальности и оригинальности. Результат будет положительным только в том
случае, если целевая аудитория заинтересована увиденным и прочитанным. Не
существует математического алгоритма, которым сможет дать оценку
увлекательности материала. При этом не следует считать, что контентмаркетинг лишен научного целеполагания. В основе успешной контентстратегии не интуиция, а аналитика. На первичном этапе анализируются
интересы аудитории, а по итогам публикации контента оценивается его
эффективность при помощи измеримых показателей, таких как органический
охват и целевые действия. Нельзя сказать, что контент-маркетинг требует
больших или меньших стартовых бюджетов сравнительно с другими способами
продвижения. Многое зависит от масштабов и качества.
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Среди особенностей контент-маркетинга можно выделить разнообразие
форм. Основные формы – юмористический, образовательный, имиджевый. Как
и в других направлениях маркетинга, в контенте наилучшего результата можно
достичь, не отдавая предпочтение одной из форм, а используя их комбинацию.
Самое главное – правильно подобрать сочетание и пропорцию.
Юмористический контент чаще используется в B2C сфере, где компании
стараются максимально сократить дистанцию между брендом и клиентом. В
этом случае ключевую роль играет ситуативность. Контент-менеджер с
юмором обыгрывает наиболее актуальные события в мире или конкретной
сфере. За счет повышенного внимания к событию в поле зрения целевой
аудитории попадает и контент бренда.
Образовательный контент используется как в B2C, так и в B2B сфере. Для
его создания используются темы, которые помогают представителям целевой
аудитории найти ответы на вопросы, которые их интересуют о конкретном
продукте и смежных тематиках.
Имиджевый контент заключается в присваивании набора качеств бренду
и формировании конкретного образа в глазах потенциальных клиентов. Он
хорошо подходит для B2B сферы, в которой на принятие решения большее
влияние имеют рациональные аргументы.
Существуют эффективные примеры форм, которые сочетают несколько
типов контента. К таким можно отнести создание корпоративных изданий на
основе новостей и аналитики сферы, познавательных и развлекательных
материалов. Генерация такого объемного контента требует вовлеченности
целой группы специалистов: контент-менеджера, копирайтера, дизайнера,
переводчика, редактора. Фактически компания сталкивается с необходимостью
создания штатной редакции проектного типа. Ресурсоемкость выпуска
корпоративного издания вполне обосновывается положительным эффектом,
которое оно способно произвести на целевую аудиторию. Компания выступает
в роли ментора и лидера мнений, поскольку такой формат подсознательно
вызывает большее доверие, чем публикация в сети или статья в блоге.
Появление контент-маркетинга продиктовано естественными процессами
рынка рекламы. Основным требованием становится – увлекательность и
полезность, а не запоминаемость или назойливость. Это возвышает контент над
другими формами рекламных сообщений и позволяет в полной мере считать
его новой ступенью эволюции рекламы.
Литература
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ТЕНДЕНЦІЇ ПОЗИЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БРЕНДІВ
Сучасна автомобільна парадигма значно змінилася і внутрішнє
середовище автомобілебудівних брендів зазнало вагомих змін. Тому
пропозиція цінностей брендів має бути вдосконаленою з урахуванням факторів
зовнішнього та внутрішнього впливу для корегування маркетингової стратегії
та розробки ефективних рекламних кампаній. Нові риси, що притаманні
автомобільній індустрії – це, по-перше електрифікація, автономні автомобілі,
нові бізнес моделі та нові гравці в IT/CE індустрії. Пристосовуючись до змін,
автомобілебудівні компанії, в свою чергу готуються до майбутнього та
прагнуть зберегти інноваційний імідж [1].
Корпорація Mercedes Benz використовують так звану «Case» Strategy, що
включає чотири складові: «Connected» – Підключений; «Autonomous» –
Автономний; «Shared and Service» – Спільне використання та сервіс; «Electric
drive» – Електропривід.
Корпорація Ford розробила програму Next Mobility Provider. Toyota
назвала свою стратегію – Efficiency – Smart. Компанія Volvo змістила акцент на
безпеку, їхня стратегія має напрям: Safety + Style.
Корпорація Hyundai в узгодженні з автомобільною індустрією та
напрямком своєї внутрішньої стратегії обрал рух у напрямі Smart and Stylish, де
Stylish втілює в життя еволюцію ідентичності Hyundai і посилення лідерства в
дизайні, Smart – втілення технологій майбутнього в продукти бренду.
На рис. 1 зображена карті позиціонування, де наглядно зображені
напрямки стратегій адаптації автомобільних брендів до нової парадигми
автомобільної індустрії.
Реалізація стратегії 2018 компанії Hyundai в Україні за напрямками
Stylish and Smart включає:
За напрямком Stylish: реалізацію проектів з топовими глянцевими
виданнями; співробітництво з лідерами думок та блогерами; реалізацію
нативних фото і відео проектів; креативні матеріали для рекламних кампаній,
що підкреслюють сучасність та стиль моделей автомобілів.
За напрямком Smart: використання потенціалу моделі електрокара
Hyundai Ioniq та активний PR напрямку електромобілів; IT форуми та виставки;
демонстрація опцій та технологій в комунікаціях; використання ресурсу «N»
бренду та раллі WRC.
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Рисунок 1. Позиціонування автомобільних компаній в рамках нової парадигми
ринку
Компанія Hyundai планує 4 медіа-компанії по просуванню найбільш
популярних моделей, таких як: Тucson та його нової рестайлінгової модифікації
Тucson Restyle, а також моделей Elantra, SantaFe та Accent та 4 кампанії по
виводу нових моделей, таких як Kone, що очікується у березні 2018 в Україні та
буде представлена в тому числі з електродвигуном, Veloster та Veloster Turbo та
вищезазначені SantaFe та Тucson у новій модифікації [2].
Підвищення ефективності функціонування автомобільної галузі можливе
за
рахунок
створення
в
Україні
конкурентоздатного
легкового
автомобілебудування, залучення світового досвіду розвитку автомобільної
галузі, в тому числі екомобілів на альтернативних джерелах енергії для
покриття внутрішнього попиту та у майбутньому реалізації перспективи
експорту [3]. Важливо для залучення і збільшення попиту проводити
маркетингові дослідження споживчої поведінки, застосовувати інноваційні
маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів, удосконалювати
маркетингові стратегії автомобілебудівних підприємств.
Література
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Інтернет є масовим джерелом інформації. Його використовують мільйони
людей у всьому світі. Інтернет становить фізичну основу для розміщення
величезної кількості інформаційних ресурсів і послуг. Це глобальний
інформаційний простір, який включає в себе величезну базу даних і знань, де
можна знайти будь-яку інформацію. Саме тому значення інтернету в процесі
освіти є важливим.
В сфері дошкільної освіти інтернет є потужним технічним засобом
навчання дітей. Використання комп’ютера дозволило розширити можливості
вихователя, створило базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних
програм. На сьогоднішній день комп’ютерні програми, ігри, завдання у своїй
роботі застосовують всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники,
психологи, методисти. Всі матеріали підбираються з урахуванням віку дітей та
навчальних напрямків роботи з ними. Застосування комп’ютерів, мультимедіа
та інформаційних технологій у якості дидактичних засобів використовується
для підвищення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих
здібностей дітей та для створення благополучного емоційного фону.
Використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі
інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких
процесів як увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття
кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному та
моральному розвитку дітей [1, с. 10]. Також, більшість дошкільних закладів
мають свій власний сайт. На сайтах створюються електронні бібліотеки, де
кожен педагог може подивитися конспекти, сценарії свят у педагогічних
скарбничках, підібрати різні види дидактичних ігор і вправ для занять.
Інтернет є дуже корисним інструментом для підготовки шкільних
проектів. Учень може знайти буквально всю інформацію по питанню, що його
цікавить, включаючи навіть науково-дослідні роботи і статистичну інформацію.
Пошук в інформаційній мережі швидший, ніж читання книг на цю тему.
Інтернет полегшує домашню роботу, що також є важливою перевагою
комп'ютерів і мережі в базовій середній освіті.
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Інформатизація вищої освіти в даний час є пріоритетом української
освіти. Основним завданням вищих навчальних закладів, що існують в
сучасному суспільстві, є підготовка випускників до можливості орієнтуватися в
інформаційному просторі і опановування інформаційної культури.
Інтернет-технології можуть використовуватися як в самому освітньому
процесі, так і в системі управління навчальним закладом та його структурними
підрозділами. Їх використання в управлінській роботі вищого навчального
закладу дозволяє створити єдину управлінську інфраструктуру.
Інтернет-технології в сучасній освіті надають можливість отримувати
інформаційні ресурси для особистої самоосвіти студентів. У сучасному
суспільстві від студента, професіонала будь-якої сфери діяльності вимагається
не стільки вміння користуватися набутими знаннями у вирішенні проблем, а
можливість самостійно здобувати нові знання та вміння, а також
використовувати раніше отримані знання в реальній і конкретній господарській
ситуації [2, с. 65].
В закордонних джерелах наголошується на тому, що між поняттями
дистанційне та онлайн-навчанням є певні відмінності. Дистанційне навчання
розглядається як «традиційний» курс самонавчання. Матеріали та навчальні
ресурси надсилаються студентам через повідомлення або електронну пошту, і
вони повинні виконати задані завдання відповідно до графіку курсу.
Можливість не відвідувати лекції або іспити у визначений час робить курси
дистанційного навчання ідеальними для сімейних або працюючих студентів.
Тим не менше, ці типи курсів вимагають значної мотивації, оскільки студенти
повинні керувати своїм часом і дотримуватись термінів, отримуючи дуже мало
зовнішньої підтримки. При онлайн-навчанні слухачі окрім того мають
можливість обговорювати питання та спілкуватися зі своїми колегами через
Інтернет-дискусійні форуми, що створює мережу підтримки та зворотного
зв'язку. Викладачі також регулярно проводять онлайн-лекції, в яких
передбачено можливість спілкування у режимі реального часу [3].
Література
1. Інформаційні технології у дошкільній освіті. – Матеріали конкурсу-захисту на кращу
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м. Харкова – Харків, 2010. – 63 с.
2. Сікора Я.Б. Інформаційні технології у формуванні професійної компетентності
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доступу:
https://online.essex.ac.uk/blog/whats-the-difference-between-online-and-distancelearning.
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

70

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

Дейнега О.В.
кандидат економічних наук, доцент
проректор з наукової роботи
Рівненський державний гуманітарний університет

Савчук Є.В.
студент
Рівненський державний гуманітарний університет

ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ПОТЕНЦІАЛУ
На сьогоднішній день життя людей тісно пов’язане із сучасними
технологіями: інтернетом, телефонами, комп’ютерами, планшетами та іншими
новітніми девайсами. В цій глобальній мережі вони купують усе: їжу, одяг,
квитки на потяг, оплачують комунальні послуги та задовольняють інші
потреби. Згідно з дослідженнями веб-дизайн компанії «Go-Gulf», люди провели
в режимі «онлайн» вже 4 мільйони років. Понад 50% населення планети є
користувачами Інтернету. Причому у Великобританії інтернетом користуються
85% людей, а в Індії – всього 7,5 % [1]. Можна відмітити, що інтенсивність
використання інтернет-технологій населенням певної країни тісно пов’язана із
її економічним розвитком та рівнем платоспроможності населення.
92% користувачів використовують Інтернет для відправки електронної
пошти і для використання пошукових систем, 80% – для отримання більш
детальної інформації, пов’язаної зі здоров’ям або хобі, 71% – для отримання
інформації про погоду, 82% – для отримання інформації про нові продукти,
76% – для читання новин, 72% – для розваги і 86% – для покупок в інтернетмагазинах [2]. Дані свідчать про те, що інтернет як засіб ринкової комунікації
між споживачами та підприємствами широко застосовується в світі.
Маркетологи давно відзначили, що цифрові технології – це значний
ресурс для залучення нових потенційних клієнтів, збільшення обсягів збуту та
підвищення конкурентоздатності підприємств. Це спричинило появу та
розвиток цифрового маркетингу, головною метою якого стало «просування
бренду і збільшення збуту за допомогою різних методик: мобільних технологій,
телебачення, радіо і інтернет як основного комунікаційного посередника» [2].
На розвиток онлайн торгівлі вплинули такі основні фактори: лояльна
цінова політика; зручність; мобільність; можливість використання декількох
видів платежів. Протягом кількох років цей вид маркетингу розвивався поряд із
розвитком технологій і набував різних форм та видів. На сьогоднішній день
торгівля в інтернеті представлена у вигляді інтернет-магазинів, дедінгу або
сторінок-вітрин, продажу в соціальних мережах, сайтів оголошень.
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Найпопулярнішим способом вести бізнес в інтернеті є Інтернет-магазини,
використання яких має ряд переваг: відсутність потреби в орендній площі,
покупці можуть відвідувати його у будь-який час, велика аудиторія
потенційних клієнтів. Основним недоліком є підвищені вимоги до якості
контенту сайту, що, в свою чергу, потребує багато часу і коштів. На
сьогоднішній день вартість години роботи фахівця з веб-дизайну становить у
середньому від 15 до 25 доларів у Європі середня ціна становить близько 35 у.о,
а у Сполучених Штатах від 150 до 200 доларів [3].
Ледінг або сторінка-вітрина – це сайт, що містить лише одну сторінку, що
часто також створюється з метою торгівлі. Landing page найкраще підходять
для продажу якого-небудь конкретного товару або нового продукту. Вони
використовуються як доповнення до інтернет-магазинів [4]. Основною
відмінністю сторінки-вітрини від інтернет-магазину є відсутність механізму
online-замовлення товарів. Така форма торгівлі часто використовується в
умовах інтенсивної конкуренції на ринку, оскільки ціни на товари найчастіше
закриті, або доступною є загальна інформація, зрозуміла лише певному колу
користувачів. Відмінністю також є те, що на противагу інтернет-магазинам в
оптових інтернет-вітринах основна увага зосереджена на логістичних питаннях:
умовах постачання, термінах, оформленню документів.
Протягом останніх років почав активно розвиватися продаж у соціальних
мережах. Недоліками такої торгівлі є: обмежені можливості в плані
налаштувань і зовнішнього вигляду, складність набору аудиторії і залежність
від платформи. До переваг варто віднести: безкоштовне використання,
можливість оцінити попит на товар і його майбутні ринкові перспективи.
Сайти оголошень використовуються як в якості основного джерела
генерації продажів, так і додаткового, особливо на етапі розвитку бізнесу.
Основним таким сервісом в Україні є OLX.ua. Їх перевагами є –
безкоштовність, досить широке охоплення, недоліками – залежність від
платформи, висока активність з боку інших продавців і обмежені можливості.
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INFLUENCER-МАРКЕТИНГ ЯК НОВИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ
МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
В Україні з’являється новий інструмент впливу на цільову аудиторію,
який вже завоював популярність у західному світі – це influencer-маркетинг
(маркетинг впливу). У США вже понад 5 років використовується цей вид
маркетингу, при цьому за різними оцінками 60-70% середнього і великого
бізнесу в США закладають influencer-маркетинг в маркетинговий бюджет.
Протягом найближчих 3-4 років Європа дійде до поточного рівня США. Щодо
України, то цей вид інтернет-маркетингу знаходиться у стадії зародження.
Проте, незважаючи на це, використовуючи не лише вітчизняні джерела
літератури, подаємо деякі базові дефініції концепції «influencer-маркетингу»
(influencer marketing) та «маркетингу впливу» (marketing of influence) (табл. 1).
Таблиця 1 – Базові дефініції концепції «influencer-маркетингу»
Джерело
Визначення
Посилання
Матвєєва А., Євсейцева О. Маркетинг впливу – це стратегія, яка http://er.knutd.com.ua
Маркетинг
впливу.
Як передбачає, що обрані люди нададуть /bitstream/123456789
знайти найкращих агентів бажане повідомлення обраній аудиторії
/4181/1/Konf2016110
впливу?
4_IV_P044-045.pdf
Wikipedia, UK
Influencer-маркетинг
–
це
форма https://en.wikipedia.o
маркетингу, в якій акцент робиться на rg/wiki/Influencer_m
впливових людей, а не на цільовий ринок в arketing
цілому. Він визначає осіб, які впливають на
потенційних покупців, та спрямовує
маркетингову діяльність навколо цих
інфлуенсерів
Business Dictionary
Інфлуенсери – це особи, які мають http://www.businessd
повноваження впливати на рішення про ictionary.com/definiti
покупку інших людей через свій (реальний on/influencers.html
чи сприйнятний) авторитет, знання,
становище або відносини
Каневська Р. Що таке
Influencer-маркетинг – це спосіб промоції http://www.advertolo
Influencer Marketing?
товарів та послуг за допомогою лідерів gy.ru/article137495.ht
думок
m
Джерело: власна розробка
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Отже, як бачимо, немає базової наукової платформи, на яку можна
опиратися, вивчаючи проблеми influencer-маркетингу.
Популярність influencer-маркетингу визначається основними світовими
маркетинговими тенденціями у сфері факторів прийняття рішень про купівлю.
За дослідженнями компанії Nielsen щодо довіри респондентів до реклами,
найбільш надійними є органічні та активні медіа-формати. У той же час серед
форматів органічної реклами для 83% споживачів найважливішими є поради
знайомих людей, а для 66% - думка споживачів, опублікована в Інтернеті.
Виділяють такі основні переваги використання influencer-маркетингу:
збільшення охоплення цільової; підвищення рівня поінформованості про бренд;
покращення SEO; здобуття довіри; економія коштів; невисокий рівень
технічного обслуговування процесу; компанія знаходиться поза зоною уваги;
незалежність або взаємозалежність інфлуенсерів; заощадження часу та праці;
звуження фокусу на вибраній цільовій аудиторії.
Однією з проблем у застосуванні influencer-маркетингу є пошук
відповідних каналів для розповсюдження інформації – сьогодні найбільш
актуальними є Інтернет-технології, наприклад Instagram, Twitter, LiveJournal,
Facebook, YouTube.
Розрізняють наступні 4 стадії пошуку каналів для реалізації стратегії
influencer-маркетингу:
1) вибір цілі;
2) проведення власного дослідження;
3) вибір каналів за принципом «неважливий розмір каналу – важливий
можливий вплив на аудиторію»;
4) розвиток відносин з власником каналу.
Робота з інфлуенсерами на даному етапі суспільно-економічного
розвитку є одним з перспективних напрямків маркетингової комунікаційної
політики, який є можливим завдяки активному розвитку цифрових технологій.
Література
1. Бойків О. Так це тренд! Influencer marketing показав двократне зростання популярності за
рік // Режим доступу: https://rb.ru/opinion/da-eto-influence-trend.
2. Матвєєва А., Євсейцева О. Маркетинг впливу. Як знайти найкращих агентів впливу? //
Режим доступу: http://er.knutd.com.ua/bitstream/123456789/4181/1/Konf20161104_IV_P044045.pdf.
3. Wikipedia, UK // Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Influencer_marketing.
4. Business Dictionary // Режим доступу: http://www.businessdictionary.com/definition/
influencers.html.
5. Каневська Р. Що таке Influencer Marketing? // Режим доступу: http://www.advertology.ru/
article 137495.htm.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ
БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Інтернет все більше набуває статусу ще одного виміру життя, де
проходить обмін інформацією, досвідом, які в значній мірі впливають на
формування потреби в товарах та послугах, прийняття рішення про їх
купівлю. Розвиток та поширення мережевих технологій створюють нові
можливості для просування продукції та залучення нових покупців, вони
змінюють структуру витрат та вимагають нових підходів до організації бізнесу.
Використати такі можливості будівельні підприємства можуть через побудову
системи Інтернет-маркетингу.
Питання Інтернет-маркетингу є предметом дослідження таких відомих
дослідників як Ф. Котлер, У. Хенсон, Х. Анн, Р. Уілсон, Д. Філліпс, Р. Фрост.
Інтернет-маркетинг є перспективним напрямом розвитку як окремих
підприємств, так і країни в цілому. Він розглядається як процес просування
бізнесу або торгової марки, продукції або послуг через Інтернет за допомогою
інструментів, які допомагають привернути потенційних клієнтів і сприяти
продажу. Інтернет-маркетинг є досить широким поняттям, який охоплює цілий
ряд маркетингових тактик і стратегій - включаючи контент, електронну пошту,
пошук, медіа та інше.
Основними перевагами, які обґрунтовують доцільність використання
Інтернет-маркетингу будівельними підприємствами є:
– глобальність – доступність для підприємств, незалежно від їх розмірів,
матеріально-технічної бази,
фінансової
спроможності.
Створюються
можливості доступу до інформаційних ресурсів та потенційних покупців, що
знаходяться у будь-якій точці світу;
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– зниження витрат підприємства, зокрема на презентацію, просування
продукції, її зберігання;
– зручність доступу для покупців – необмеженість у часі і просторі;
– доступність оперативної інформації для проведення маркетингових
досліджень; спрощений обмін інформацією;
– підвищення рівня адаптації до змін у навколишньому середовищі;
– підвищення рівня оперативності комунікацій з партнерами по бізнесу.
Проте будівельним підприємствам також доцільно звернути увагу і на
можливі обмеження у використанні Інтернет-маркетингу, зокрема це
підвищення рівня конкуренції, можливість виникнення проблем щодо оплати та
доставки товарів, шахрайства тощо. Окрім того зауважимо, що не всі товари
покупці можуть бути згодні купувати без попереднього випробування та
індивідуального ознайомлення з ними.
Систему Інтернет-маркетингу для будівельного підприємства (з точки
зору комплексу спеціальних методів та заходів для ефективного просування і
продажу товарів і послуг за допомогою новітніх інтернет-технологій) доцільно
розглядати як сукупність таких складових елементів:
– маркетингові дослідження в мережі Інтрернет, що включають
дослідження самого ринку, а також конкурентів і споживачів;
– товарна політика – створення нових товарів, формування системи їх
сервісного обслуговування;
– розробка гнучкої і адаптивної системи ціноутворення;
– формування політики розподілу, зокрема організація реалізації товарів
через мережу Інтернет, а також проведення оплати через Інтернет;
– розробка комунікативної політики – формування системи
стимулювання збуту, рекламної кампанії, системи Інтернет-комунікацій;
створення та просування інтернет-брендів.
Зважаючи на великі масиви інформації, яка доступна потенційним
покупцям в мережі Інтернет доцільним також є використання підходів контентмаркетингу. Останній розглядається як стратегічний маркетинговий підхід,
орієнтований на створення і поширення цінного, релевантного і узгодженого
контенту для залучення і збереження чітко визначеної аудиторії і, як результат,
виявлення «прибуткових» дій клієнтів. Контент-маркетинг передбачає
використання методів, які дозволяють за допомогою корисних та/ або
розважальних матеріалів привертати увагу нових споживачів, спонукати
покупців на стадії вибору і утримувати їх. Для цього можуть використовувати:
– експертні повідомлення і статті в блогах – можуть містити інформацію
про компанію, її товари (послуги). Такі статті і повідомлення доцільно подавати
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за схемою «стовбура дерева», де кожне з них – «гілка», яка описує певні
характеристики, властивості, особливості підприємства, його товару (послуги);
– інфографіка – візуальні способи подання цінної інформації у вигляді
діаграм, графіків, малюнків та ілюстрацій для пояснення понять. Така
інформація легко засвоюється і запам’ятовується;
– приклади використання (тематичне дослідження) – це ще одна
популярна і ефективна форма подачі інформації, яка дозволяє
продемонструвати результати, які може отримати клієнт при використанні
товару (послуги) та їх значення для успіху (добробуту) того, хто їх використав;
– навчальні відеоролики, інструкції для індивідуального використання (в
побутових умовах, для новачків) – доцільні для товарів, що можуть
використовуватися безпосередньо споживачами без залучення сторонніх
організацій. Наприклад майстер-класи з монтажу обладнання, проведення
ремонтних робіт з використанням будівельних матеріалів підприємства;
– відео-ролики та короткі фільми, що розповідають про процеси
створення товарів, особливості їх використання, їх цінність та важливість для
потенційного споживача. Такі відео спрямовані на формування позитивного
іміджу товару (послуги) та підвищення рівня довіри покупців. Для будівельних
підприємств доцільним є використання он-лайн відео, де демонструється,
наприклад, процес зведення об’єкту, стан його готовності, якісні параметри
виконання робіт.
Узагальнюючи вищезазначене відмітимо, що Інтернет-маркетинг є
перспективним напрямом для будівельних підприємств, реалізація якого
створить можливості для ефективного ведення бізнесу з використанням переваг
мережі Інтернет.
Література
1. What is Internet Marketing? Your Guide to Today’s Online Marketing. Електронний ресурс. –
Режим доступу: https://www.searchenginejournal.com/internet-marketing.
2. Ляшенко Г. П. Інтернет-маркетинг та його інструменти / Г. П. Ляшенко, Р. В.
Моткалюк. Електронний ресурс. – Режим доступу: file:///D:/Users/OS/Downloads/Nvnudpsu_
2013_3_9.pdf.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В ЕПОХУ ЗМІНИ ПОКОЛІНЬ
В умовах надзвичайно високої конкуренції використання сучасних
цифрових технологій стає актуальним. По-перше, саме цифрові технології
надають можливості створення нових видів взаємодії з цільовою аудиторією.
По-друге, цільова аудиторія закладів вищої освіти – це нове покоління Z
«центеніали», яке складають особи, народжені на початку 2000-х років. Їх
головні відмінності від попереднього покоління «міленіалів» – невідривність
реального та цифрового світу, надання переваги спілкуванню в соціальних
мережах, ніж особистому; краще розуміння інформації, яку вони вміють
знаходити та активно діляться нею. По-третє, за умов обмеженості фінансових
ресурсів саме інструменти інтернет-маркетингу є найбільш привабливими.
Отже сучасні інформаційно-комунікаційні технології дозволяють закладам
вищої освіти використовувати малобюджетний маркетинг.
Пріоритетність використання сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій закладами вищої освіти для просування продуктів та комунікацій із
цільовою аудиторією зумовлено високим рівнем інтернетизації молоді. За
даними дослідження «Молодь України-2015», проведеного ІП «ГФК
ЮКРЕЙН» у 2015 році на замовлення Міністерства молоді та спорту України за
підтримки системи ООН в Україні >1@ 82% молоді у віці 14-35 років щодня
мали доступ до Інтернет, при цьому 86% з них – декілька разів на день.
Ураховуючи, що 77% використовують домашній комп’ютер чи ноутбук, 46% –
смартфон; 24% – планшет, відбуваються процеси гаджетизації, відповідно до
яких збільшується кількість та різноманітність персональних електронних
пристроїв із доступом до Інтернет. Розподіл відповідей щодо мети
використання Інтернет показав, що 63% молоді знайомляться з новинами та
поточною інформацією,
по
43%
–
шукають
інформацію для
навчання/підвищення кваліфікації та користуються електронною поштою; 42%
– шукають тематичну інформацію; 39 та 36% – спілкуються у чатах та
соціальних мережах, відповідно; 11% – беруть участь у конференціях. Cаме
цифрові технології стають засобом діалогу і взаємодії із цільовою аудиторією
закладу вищої освіти.
У відповідь на зміни у сфері цифрових технологій вітчизняні заклади
вищої освіти традиційно використовують офіційні сайти, ведення груп у
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соціальних мережах, масові розсилки через соціальні мережі та електрону
пошту, але очікуваних високих результатів робота у наведених напрямках поки
не дає. Основними причинами цього є недостатність досвіду та фахівців з
інтернет-маркетингу в сфері вищої освіти; безсистемність дій; відсутність
взаємозв’язку між структурними підрозділами у контексті стратегії просування
закладу та його продуктів засобами інтернет-маркетингу; недостатнє
урахування інтересів та ціннісних орієнтирів нового покоління.
Слід зауважити, що змінилося ставлення молодих людей до освіти. Якщо
для «міленіалів» одержання вищої освіти було неодмінним і ставилося за
пріоритет, що зумовило процеси її масовизації, то значна частка «центеніалів»
не планують вступати до ЗВО, а планують знайти роботу та самонавчатися й
здобувати досвід на практиці або у кращому випадку – закінчити
короткотермінові курси. На підтвердження цього висновку за результатами
дослідження «Молодь України-2015» 25% молоді відзначили відсутність часу
на навчання, надавши пріоритет заробітку грошей. При цьому 48%
респондентів з числа молоді України відповіли, що мають постійну роботу, ще
12% мають тимчасову роботу, а лише 21% навчаються. Серед пріоритетів на
найближчі роки тільки 15% відзначили здобуття освіти. Зміна поколінь – одна
із найбільш значущих стратегічних змін, до яких закладам вищої освіти
необхідно не просто підлаштовуватися, а діяти проактивно, на випередження
шляхом пропонування нових освітніх продуктів, використання активних та
інноваційних методів навчання, цифрових комунікаційних технологій. Саме за
рахунок проактивності та інноваційних підходів до просування та комунікацій
заклад зможе забезпечувати конкурентні переваги і приваблювати абітурієнтів.
В якості одного із інструментів комунікацій із потенційними
абітурієнтами пропонується не просто ведення офіційної сторінки закладу,
факультету чи кафедри в соціальних мережах, а створення сторінки
рекомендаційної спільноти. Для цього потрібним є мотивування та залучення
найбільш активних представників закладу, які виконуватимуть роль «адвокатів
бренду». Рекомендаційну спільноту слід розглядати як характерну групу
студентів, молодих вчених та викладачів, випускників, система цінностей,
норм, ритуалів і традицій яких, пов’язана із здобуванням освіти у даному
закладі. Мета спільноти – формування інтересу до закладу та його освітніх
продуктів шляхом розповсюдження цікавого контенту на сторінці соціальної
мережі про заклад, події у ньому; студентське життя, а також розміщення
відгуків і порад для абітурієнтів щодо вибору закладу та спеціальностей.
Література
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МАРКЕТИНГОВІ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ НА РИНКУ
НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
В наш час для ефективного просування на ринку науково-освітніх послуг
вітчизняні і зарубіжні ВНЗ активно застосовують інструменти і методи
інтернет-маркетингу, зокрема технології інтернет-комунікацій. Це дозволяє
охопити величезні цільові аудиторії, швидко і з незначними витратами
проникнути на самі віддалені ринки, забезпечити адресність комунікаційного
впливу, просувати науково-освітні послуги на національних і світових ринках.
Проте проведений аналіз свідчить, що у переважній більшості вітчизняних ВНЗ
методи і інструменти маркетингових інтернет-комунікацій застосовуються
безсистемно, що не дозволяє повною мірою використовувати їх потенціал.
Враховуючи викладене, автором було виконано комплекс досліджень з метою
систематизації інструментів і методів інтернет-комунікацій, а також
розроблення на цій основі рекомендацій щодо їх застосування.
Основними задачами маркетингових інтернет комунікацій ВНЗ на ринку
науково-освітніх послуг є [1]: формування і стимулювання попиту на освітні
послугу, а також наукові розробки; підтримання двосторонніх контактів з
суб’єктами ринку (абітурієнтами та їх батьками; вчителями шкіл, коледжів;
студентами та їх батьками; випускниками ВНЗ; роботодавцями; колегами з
інших ВНЗ та наукових установ; бізнес-структурами; органами влади; ЗМІ);
управління іміджем ВНЗ у цілому, їх підрозділів, освітніх програм, наукових
лабораторій та шкіл.
Автором систематизовано основні засоби маркетингових інтернеткомунікацій (наукових і освітніх послуг):
1. На ринку наукових послуг: сайти наукових журналів; репозитарії
наукових публікацій; сайти конференцій, міжнародних наукових проектів;
відповідні сторінки сайтів ВНЗ та їх підрозділів; сторінки (групи) у соціальних
мережах [2]; інтернет-біржі об’єктів інтелектуальної власності; інтернет-фонди
патентної документації; інформація на інтернет-ресурсах про виставки, наукові
звіти тощо; списки адресної розсилки e-mail; прямий інтернет-маркетинг тощо.
2. На ринку освітніх послуг: рейтинги ВНЗ (Шанхайський, QS,
Webomerix та ін.); участь у міжнародних освітніх програмах; репозитарії
науково-освітніх закладів; інтернет-довідники і сайти ВНЗ та їх підрозділів,
середніх шкіл, закладів професійної підготовки; сторінки у соціальних
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мережах; інтернет-презентації; розміщення на інтернет-ресурсах відомостей
про освітні програми; дистанційні навчальні курси.
Для управління іміджем ВНЗ та його підрозділів на ринку науковоосвітніх доцільно використовувати наступні заходи: формування web-культури
[2]; електронні енциклопедії, наприклад, Wikipedia; репозитарії та ін.
електронні ресурси відкритого доступу; сайти ВНЗ та їх підрозділів; сторінки у
соціальних мережах; подійний інтернет-маркетинг; новинні ресурси ВНЗ та їх
підрозділів, а також регулярне подання інформації на сторонні новинні
ресурси; списки адресної розсилки e-mail; прямий інтернет-маркетинг.
Окрім перерахованих специфічних заходів, необхідно також застосувати
стандартні інструменти маркетингових інтернет-комунікацій [3]: електронні
дошки об’яв (BBS), контекстну (пошукову) реклама, медійну (банерну)
рекламу, відео (цифрову) рекламу, фонову рекламу, Rich media, лідогенерацію,
спонсорство сайтів, таргетинг, пошуковий маркетинг (SEM), пошукову
оптимізацію (SEO), оптимізацію сайту під соціальні мережі, соціальний медіамаркетинг, вірусний інтернет-маркетинг, прямий інтернет-маркетинг. Які з
окреслених вище інструментів і методів маркетингових інтернет-комунікацій і
у яких комбінаціях застосовувати – залежить від специфіки діяльності ВНЗ, а
також ринків на яких він здійснює науково-освітню діяльність.
Слід зазначити, що ефективне управління комунікаційною політикою
ВНЗ на ринку науково-освітніх послуг передбачає аналіз її ефективності і
внесення відповідних коректив. Для цього доцільно застосовувати програмні
засоби Google Analytics, Yandex Metrics та ін., а також зіставляти фактичні
результати комунікаційної політики з запланованими. Подальші дослідження
повинні бути спрямованими на накопичення, систематизацію та аналіз
статистичних даних, що характеризують маркетингову комунікаційну політику
в інтернет вітчизняних та зарубіжних науково-освітніх установ. Їх результати
дозволять підвищити ефективність управління маркетинговою комунікаційною
політикою і маркетингом науково-освітніх закладів в інтернет просторі.
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РОЗРОБКА ФУНКЦІОНУЮЧОГО ДОДАТКУ З ТРЕКІНГОМ МАРШРУТНИХ ТАКСІ
МІСТА СУМИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ НАЯВНИХ ПРОБЛЕМ
Кожне з міст України має визначні місця, але на противагу, їм також
присутні проблеми. Згадуючи про Суми думаєш про якість перевезень у
маршрутних таксі. Вирішити дану проблему допоможе розроблення додатка,
який за допомогою встановлених в маршрутних таксі трекерах (рис. 1) та
комплексу інших функцій допоможе відстежувати розташування маршрутного
таксі.

Рисунок 1 – Головна сторінку сервісу CPS-моніторингу маршрутних таксі [1]
Основні можливості додатку:
 виявлення місцезнаходження маршрутного таксі за допомогою
відстежування трекерів (на мапі показані пересування маршрутних таксі);
 розрахунок часу за який користувачу додатку треба вийти до зупинки
(шляхом введення поточних координат місцезнаходження, додаток розрахує о
котрій годині людина зі середньостатистичною швидкістю руху має вийти, щоб
дійти до зупинки за 5 хвилин до прибуття маршрутного таксі, постійний
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

82

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

користувач може підбити налаштування спеціально під швидкість руху чи
інший час прибуття на зупинку);
 спеціальні нагадування – користувач додатку буде мати можливість
заздалегідь додати деталі маршруту, тоді у визначений час йому прийде
нагадування, що через 5-10 хвилин (встановлюється користувачем) він має
розпочати шлях до зупинки маршрутних таксі, також є можливість прив’язати
час виходу до будильнику (у розрахований у додатку час буде спрацьовувати
сигнал будильнику на мобільному телефоні);
 функція «місце зустрічі (попутники)» – користувач може надіслати
сповіщення для іншого користувача зі списку контактів (за наявності у
користувача додатку) зі своїм маршрутом, тоді інший користувач за допомогою
додатку зможе прорахувати час за який потрібно вийти до зупинки, щоб
дістатися за неї за 5 хвилин (інший встановлений час) до прибуття необхідного
маршрутного таксі (щоб зустріти або підсісти в теж маршрутне таксі);
– онлайн сповіщення – користувач має можливість залишати сповіщення
в мережі: описувати скарги та пропозиції до перевізників, залишати побажання
для інших, також має можливість відмітити в окремих графах рівень
завантаження під час поїздки та виставити оцінку за поїздку (на базі цих даних
будуть розраховані рівень завантаження залежно від часу дня та кожному
маршрутному таксі буде виставлена оцінка якості від 0 до 5 зірок);
– при погодженні власника маршрутних таксі, за допомогою додатка у
користувачів буде змога переглядати ситуацію онлайн через підключення до
встановлених у маршрутці камер, так користувач матиме змогу оцінити
завантаження та поточну ситуацію у маршрутному таксі.
Після запуску додатку жителі міста будуть мати очевидну вигоду,
виявленою більшою мірою у поінформованості. Оскільки маршрутні таксі
знаходяться у власності приватних перевізників, то можливе виникнення
заперечення про участь у проекті з їх сторони. Але вони матимуть змогу
отримувати інформацію про проблеми наявні в маршрутних таксі та оцінювати
якість послуг надаваних найманим водієм або віднайти корисну пораду.
Наведений функціонал додатку можливо розширити або підлаштувати під
поточні запити та вимоги майбутніх користувачів та автоперевізників.
Впровадження додатку дозволить організувати безперебійну систему
пасажироперевезення у місті.
Література
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МАРКЕТИНГ В СФЕРІ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Нагальним питанням для підприємств України в сучасний період є
енергозбереження та енергоефективність. За допомогою новітніх технологій,
спрямованих на підвищення енергоефективності, на виробництві можливі
позитивні зміни, які в комплексі вирішують енергетичні, економічні та
екологічні проблеми. Прикладами позитивних змін можуть бути зростання
обсягів
виробництва,
скорочення
енергоспоживання,
підвищення
конкурентоспроможності, можливість випускати якісну продукцію та
створювати нові робочі місця.
Відповідно до Національного плану дій з енергоефективності до 2020
року в Україні використання енергоресурсів у цій сфері має бути зменшено на
25%. Крім цього, у 2016 році Україна приєдналась до Паризької угоди та взяла
на себе підвищені зобов’язання щодо зменшення викидів парникових газів в
атмосферу [1]. Актуальною є потреба вдосконалення системи маркетингу
енергозбереження, яка б враховувала специфічність такого продукту та була
адаптована до сучасних потреб країни.
Відзначено, що маркетинг енергозбереження на промислових
підприємствах має ряд особливостей. Так, керівництво підприємства перед
впровадженням заходів з енергоефективності повинно дослідити доцільність
таких операцій з економічної та екологічної точки зору. Розширення
виробничих потужностей майже завжди потребує значно більше інвестицій,
ніж заходи з енергозбереження. Однак енергозберігаючі технології не завжди
здійснюються, навіть якщо вони ефективні. Розбіжність між реальним обсягом
ринку і фактом є потенціалом для впровадження заходів з енергозбереження,
основою для розробки маркетингових заходів. Також необхідно враховувати,
що цьому ринку притаманна незрілість потреб споживачів.
Маркетинг визначає ринкову спрямованість суб’єкта господарювання;
тип продукту, що необхідно випускати на даний ринок; рівень планованого
прибутку; встановлює види і джерела необхідних ресурсів; забезпечує
суспільне визнання його діяльності в більш широкому соціумі [4].
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

84

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

За допомогою маркетингу організації створюють цінність для клієнтів та
формують міцні відносини типу «виробник-користувач». Сучасний маркетинг
втілюється не тільки в рекламних заходах, а й у формуванні потреб
користувачів, управлінні попитом. При проведенні маркетингових досліджень в
сфері енергозбереження необхідно враховувати, що користувачі такої продукції
не тільки виробничі підприємства, а й суб’єкти будь-якої підприємницької
діяльності, ОСМД, комунальні підприємства, пересічні громадяни. Навіть
кожну групу споживачів можна поділити на підгрупи у залежності від мотивів
– зекономити, проявити себе особистістю, що піклується про навколишнє
середовище, реальне прагнення до енергозбереження та бажання вдосконалити
суспільство, очікування підвищення вимог до класу енергозбереження у
майбутньому. Ці мотиви можуть комбінуватися. Таким чином, слід
використовувати різні види маркетингу до різних груп користувачів з
урахуванням специфіки та особливостей кожної групи.
Ефективність маркетингової діяльності виробничих підприємств
залежить від зосередження уваги на скороченні енергозатратності виробництва
та/або споживання продукції, тому, що саме це є вагомим для споживача.
Основні аспекти комунікаційній діяльності, на які слід звернути увагу,
передбачають пропаганду енергозбереження поряд з забезпеченням загальної
екологічності підприємства та його продукції безпосередньо, що буде
спрямовано на раціональні мотиви споживачів [5] та діяльність з
енергозбереження, яка не пов’язана з основною діяльністю підприємства та
його продукцією, тобто є піар заходом, спрямованим на суспільно свідомі
групи споживачів. Використання цих підходів має розширити ринки збуту за
збільшити лояльність споживачів.
Література
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ВИМОГИ РИНКУ ДО ПІДГОТОВКИ МАРКЕТОЛОГІВ В ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Використання
інструментів
цифрового
маркетингу
сучасними
підприємствами є важливим елементом розвитку бізнесу та успішного
функціонування на ринку. Тому актуальним є підготовка вищими навчальними
закладами магістрів та бакалаврів з маркетингу, які не тільки володіють такими
інструментами, а також націлені на постійне навчання та отримання нових
навичок у сфері digital-маркетингу, адже цей напрямок швидко розвивається.
Інтернет-діяльність і, в частковості, використання маркетологами
інформаційних
технологій,
є
важливою
частиною
підвищення
конкурентоспроможності та життєздатності суб’єктів господарювання.
Значення та розвиток цифрового маркетингу досліджувалось у працях
вітчизняних вчених М.А. Окландера, О.І. Яшкіної, С.М. Ілляшенко, О.К.
Шафалюк, С.І. Гриценко та ін. Нові технології змінюють наш світ, надаючи
багато можливостей. Підприємства, які вміють їх використовувати,
забезпечують собі стійкий розвиток.
Епоха цифрових технологій призвела до трансформації бізнесу та змінила
побут людини, залишила в минулому традиційний маркетинг та внесла в
сучасний обов’язкову digital-складову. Адже все більш часу споживачі
проводять в Інтернет-просторі. За даними дослідження компанії KANTAR TNS
на замовлення Google у 2017 р. 66% українців використовували Інтернет для
особистих цілей. На одного користувача припадає 1,4 підключеного до мережі
пристрою. Якщо розглядати вікову групу від 16 до 44 років, то це вже 2 і
більше пристроїв з доступом до Інтернет. Хоча б один раз на місяць українці
шукають інформацію про товари й послуги (55% користувачів), а також
здійснюють покупки в Інтернеті (28% користувачів) [1] Треба усвідомити
динамізм, мінливість цієї сфери, потребу відстеження нових тенденцій в
завойовуванні споживачів, просуванні продукції та послуг, підвищенні
конкурентоспроможності компаній.
Цифровий маркетинг вже не розглядають як окремий вид маркетингової
діяльності, адже остання у сучасний час не можлива без використання digitalтехнологій. Онлайн та оффлайн маркетингові заходи використовуються
водночас. А невеликі фірми часто можуть виділити свій бюджет взагалі тільки
на використання цифрових технологій. [2, с. 5–6].
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В свою чергу, сучасні тенденції бізнесу вимагають пристосування
освітніх програм до випуску кваліфікованих кадрів, які будуть затребувані на
ринку праці. Це стосується і підготовці маркетологів, які є важливим кадровим
ресурсом підприємств різних галузей та напрямків діяльності. На ринку праці
вже не перший рік до одних із затребуваних напрямків пошуку фахівців є сфера
маркетингу. По кількості представлених вакансій вона займає третє місце.
Серед найбільш необхідних – «PR, маркетингові комунікації» (34%),
«Менеджер по роботі з клієнтами» (32%) та «Інтернет-маркетинг» (30%) [3].
Інноваційна активність в інформаційному просторі знаходить
відображення у змінах в роботі спеціалістів з маркетингу. Вимагає від них
професійного розвитку, слідкування за тенденціями у цифровому маркетингу,
вміння швидко пристосовуватися до мінливого зовнішнього середовища. Це
потребує нового підходу в навчанні майбутніх маркетологів. В частковості,
налаштуванні їх на постійне намагання бути попереду змін, активному пошуку
використання нових ефективних інформаційних інструментів та технологій,
відстеження сучасних трендів в цій сфері.
За даними дослідження міжнародного кадрового порталу hh.ua сфера
цифрового маркетингу активно розвивається в Україні останні шість років. При
при пошуку маркетологів підприємства все більше роблять акцент на залученні
спеціалістів вузького профілю – SEO, SMM, PPC. А так як для вітчизняного
ринку це відносно молодий напрямок, то від кадрів не очікують значного
досвіду роботи. У 64 % вакансій роботодавці готові прийняти спеціалістів, що
працювали у інтернет-маркетингу до 3 років, а у 19% вакансій – навіть взагалі
без такого досвіду [4].
Таким чином, ринок вимагає наявності кваліфікованих маркетологів, які
мають відповідні знання та навички використання інструментів digitalмаркетингу. І головним завданням вищих навчальних закладів стає розроблення
сучасної системи навчання, подання якісного матеріалу та його постійне
оновлення з урахуванням тенденцій розвитку digital-маркетингу.
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА
Контент-маркетинг – совокупность маркетинговых приёмов, основанных
на создании и/или распространении полезной для потребителя информации с
целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов.
Преимущества контент-маркетинга состоят в том, что он эффективно
привлекает внимание аудитории, помогает завоевать доверие и ненавязчиво
продвигает товар или услугу на рынке.
Контент-маркетинг несет полезность и ненавязчиво продвигает товар.
Если с полезностью ситуация более-менее понятна, то вопрос, каким образом
можно «ненавязчиво продвигать товар или услугу» остается открытым.
Ошибка выжившего. Первая ассоциация о «систематической ошибке
выжившего» – это пример с дельфинами. Иногда они выносят на берег
потерпевших кораблекрушение. На самом деле дельфины просто любят толкать
предметы носом. В этом и заключается «ошибка выжившего» – из-за того, что
нам доступна только часть информации, мы делаем неправильные выводы.
Маркетологи всегда начинают с выявления потребностей и пожеланий
целевой аудитории. Примером может быть опрос на сайте об
удовлетворенности сервисом с открытым вопросом: «Какую статью вы хотели
бы увидеть в нашем блоге?». Допустим, половина из опрошенных написала, что
ждет рассказ о новом продукте. Интуитивно кажется, что ответившие
представляют собой хорошую выборку среди всех, кто так или иначе
взаимодействовал с вашим опросом. И если половина высказалась за одну тему,
то можно утверждать, что аудитория ждет этот материал. А в итоге статья
воспринимается прохладно. Почему так?
Половина ответивших – это не половина клиентов. Респонденты – это те
самые «выжившие». Совсем не случайная выборка, а конкретные люди,
которые не поленились что-то написать. Это может быть одна десятая или даже
одна сотая. В итоге мы делаем материал для очень маленькой части аудитории.
Более достоверную информацию можно получить методами, в которые
будет вовлечена большая часть клиентов. Подойдут кнопки «лайк-дизлайк» в
опросах – большинству проще кликнуть мышкой, чем писать комментарий.
Нужно только соотнести количество проголосовавших с общей клиентской
базой, чтобы сделать правильные выводы.
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Трафик. Это ловушка создания контента, который интересует аудиторию,
но не позволяет конвертировать трафик в клиентов. Опасность заключается в
том, что рост веб-трафика становится ложным сигналом. Это выглядит как
положительный знак, но количество лидов не увеличивается.
Маркетинговая индустрия много говорит о предоставлении ценности
читателям, но, если она не сбалансирована с интересами вашего бизнеса, –
результат вас не обрадует. Например, вы создаете уникальный полезный
контент для блога, который решает проблемы ваших клиентов. Тем не менее,
рост доходов очень незначительный, и трафик почему-то не увеличивает
количество покупок с сайта. А вы пробовали упомянуть продукт при этом? Или
все еще считаете, что «это будет слишком продавать».
Очень здорово, когда аудитория интересуется содержанием ваших
постов. Но она никогда не станет вашими клиентами, если единственный
способ для посетителей узнать о новых продуктах или услугах – это случайное
нажатие на объявление в нижнем левом углу. Начните с вплетения в текст
призывов к действию – это шаг для контентной политики компании.
Реклама. Это другая крайность, когда вы создаете постоянный шквал
рекламного контента, который не удовлетворяет потребности вашей аудитории.
Опасность заключается в том, что он интересен только вам, и имеет совсем
низкое значение для клиентов. Факты и статистика могут быть важны и
интересны читателям. При этом, если ваш контент, помимо аналитики, не
содержит больше ничего, воспринимать его сложно. Это не приведет к
генерации трафика и конверсии. Если вы создаете контент только потому, что
это легко, вы останетесь разочарованы результатами. Если вы создаете только
тот контент, который полезен вашим пользователям без привязки к продукту, –
вы также останетесь разочарованы.
Концентрируйтесь на главном – бизнесе. Что вы хотите, чтобы клиент
сделал после прочтения вашей статьи или электронной книги? Ваш контент
ведет клиента к нужному целевому действию? Создавайте интересные и
персонализированные истории, но сосредоточьтесь на том, чтобы история
совпадала с целями бизнеса. Двойная ценность основного содержимого – это
ядро контента, которое может избежать ошибок и начать продавать.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В БЕЛАРУСИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Развитие цифровых технологий, предоставивших возможность ведения
бухгалтерского учета в удалении от места совершения хозяйственных операций,
обусловило развитие аутсорсинга бухгалтерских услуг во многих развитых
странах мира [1]. Вместе с тем в постсоветских странах [2], в том числе в
Беларуси, аутсорсинг находится в начальной стадии становления.
Основными причинами являются: наличие значительного количества
крупных предприятий с превалирующей долей государства в уставном
капитале; отсутствие законодательной базы; деятельность субъектов
хозяйствования имеет отраслевой характер, в связи с чем не каждая
аутсорсинговая компания может справиться с ведением учета; учредители и
руководство в стремлении минимизировать расходы используют незаконные
или сомнительные способы учета, в то время как при ведении учета
аутсорсинговой компанией такие способы исключены; работа «со своей
бухгалтерией» позволяет обеспечить большую оперативность в работе.
Руководство компании при оценке возможности работы с аутсорсинговой
компанией испытывает опасения в части: потери оперативного финансового
контроля за денежными потоками; возможности получения от аутсорсера
информации для проведения оперативного анализа результативности работы
организации с целью принятия эффективных управленческих решений;
соблюдения со стороны аутсорсера конфиденциальности, сохранности
передаваемой
документации;
возможности
возмещения
аутсорсером
финансовых потерь, обусловленных его непрофессиональными действиями;
возможности банкротства аутсорсера и потери информационной базы по
организации, имеющейся у аутсорсера.
Опасения руководства коммерческих организаций передать бухгалтерию
на аутсорсинг небеспочвенны. Нередко аутсорсинговые компании страдают
недостатком профессиональных бухгалтеров. Чтобы привлечь профессионалов
аутсорсинговые компании идут на то, чтобы их специалисты обслуживали
больше клиентов. Говорить о качестве услуг в таком случае сложно. В итоге –
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отказ от услуг аутсорсера и поиск нового либо возврат к ведению учета
собственными силами.
В договорах клиентов с аутсорсером, как правило, оговаривается, что
последний берет на себя обязательства по возмещению ущерба, обусловленного
неуплатой налогов и неналоговых платежей, некачественным оказанием
аутсорсинговых услуг. Вместе с тем постановка аутсорсинговых услуг «на
поток», отсутствие профессиональных кадров, постоянные изменения
законодательства по учету и налогообложению делают аутсорсинговую
деятельность рисковой, с реальными перспективами банкротства аутсорсеров.
Выполненный в ходе исследования анализ показал:
- в настоящее время для Беларуси аутсорсинг может использоваться в
качестве действенного инструмента организации и ведения бухгалтерского
учета только в отношении микроорганизаций, а также малых и в отдельных
случаях средних предприятий. Для крупных предприятий аутсорсинг еще в
течение длительного времени применяться не будет, поскольку для таких
компаний
характерны
сложные
бизнес-процессы,
многопрофильная
деятельность, большие документопотоки;
- полагаем, что в Беларуси, как и в развитых странах, наибольшее
распространение получит аутсорсинг торговых организаций, составляющих
основу малого бизнеса с относительно однородными хозяйственными
операциями, а также предприятий с иностранными участниками;
- с учетом необходимости обеспечения высокого качества аутсорсинговых
услуг их концентрация, по нашему мнению, будет не в специализированных
аутсорсинговых фирмах, а прежде всего в аудиторских компаниях,
испытывающих проблемы с объемами работ, обусловленными существенным
сокращением в Беларуси с 01.01.2014 года объемов обязательного аудита;
- определенные перспективы имеет «кустовой аутсорсинг», суть которого
заключается в создании для «куста» предприятий«домашней» аутсорсинговой
компании, которая бы в интересах собственников не только вела бухгалтерский
учет организаций группы, но и составляла их финансовую отчетность;
- развитие аутсорсинга аудиторских услуг возможно только при активном
развитии digital-маркетинга таких услуг.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Каждая экономическая категория имеет свои принципы формирования и
использования. Сделаем попытку выявить и обосновать такие принципы и для
интеллектуально-инновационных технологий (ИИТ). Определенные наработки
в этой сфере по отношению к традиционным, инновационных и
интеллектуальных технологий в это время уже обсуждаются на страницах
научных изданий, но они еще требуют более детального научного осмысления,
развития и систематизации. Как отмечают некоторые ученые, искусственно
создаваемые интеллектуальные технологии является результатом деятельности
человека, сформированные на основе специальных подходов и по иерархии
структурируются в концепции, методы, алгоритмы. Принципы их создания и
потребления позволяют разрабатывать соответствующие технологии на базе
философского фундамента как наиболее общей основы решения этой
проблемы. Исходя из этих посылок, предлагаем научно-практического
использования систему принципов формирования и использования ИИТ,
которая может быть представлена в следующем виде.
Принцип системности определяет целостный, совокупный рассмотрение
существующей проблемы, решению которой предназначена технология,
создается. При этом нет важных или неважных составляющих, игнорирование
даже второстепенных факторов может в итоге привести к научному фиаско
исследователя.
Принцип идентификации предусматривает точное описание всех видов
научно-технологических продуктов, которые были использованы при
интеллектуальных технологий, которые были использованы при разработке
данного технологического продукта.
Принцип алгоритмичности отвечает за представление технологии в виде
определенной совокупности операций (этапов, стадий, шагов), что
соответствует классическим требованиям к алгоритмам общего типа;
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Принцип регламентации, который обеспечивает независимость
потребления технологии от конкретного исполнителя (например, разработчика,
автора) идентифицированных интеллектуальных технологий учатся, что
собственно и является наиболее эффективным процессом обучения.
Принцип защищенности прав предполагает независимость владения и
потребления технологии, права на объект (объекты) интеллектуальной
собственности, на базе которого она создана, надежно охраняются.
Принцип генерации новых интеллектуально-инновационных технологий
для создания новых результатов творческой деятельности. Принцип
предполагает передачу идентифицированного базиса созданных технологий,
который может быть использован при создании других технологий путем
необходимого расширения базиса.
Принцип преемственности обеспечивает многоплановую вариативную
реализацию интеллектуальных технологий, что позволяет сформировать ее
потребления на различных информационных, технических и коммерческих
базах, освещая проблемы идентификации технологий с разных позиций науки.
Принцип невещественности характеризует нематериальную природу
технологии и применения в отношении него всех положений, которые
используются для нематериальных объектов производственных процессов.
Предложены и рассмотрены выше принципы не являются
исчерпывающими. Их состав является открытым для развития и дополнения.
Вместе с тем, если при их использовании, появляется возможность реализовать
известное высказывание Ж.Л.ДьАламбера о том, что «каждое открытие
прекрасно само по себе, но еще более прекрасный метод (технология), которым
оно получено», то это означает, что поставленная задача по теоретическом
обосновании разработки и потребления ИИТ нами выполнена.
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ВИКОРИСТАННЯ ЧАТ-БОТІВ У МАРКЕТИНГУ ТА
ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІЗНЕСУ
Ера віртуальних помічників вже почалася. Удосконалення технології
штучного інтелекту і популярність месенджерів впливають на цей зростаючий
тренд. Ці програми використовують месенджери як інтерфейс для виконання
різних завдань, таких як планування зустрічей, надання відомостей про погоду,
управління рахунком або здійснення покупки. Світовий ринок чат-ботів все ще
перебуває в стадії зародження, тому моделі монетизації цієї технології до кінця
не опрацьовані. На сьогоднішній день існує ряд стратегій, що доводять
ефективність ботів для бізнесу. Чат-боти стають для брендів сервісами доданої
вартості, які безпосередньо не генерують прибуток, але допомагають компаніям
краще обслуговувати клієнтів і досягати своїх цілей, а також підвищують
продуктивність. До таких, у першу чергу належать боти, які використовуються
для дослідження, пошуку клієнтів та їх обслуговування. Штучний інтелект
частково замінив працю людей та суттєво зменшив витрати багатьох
підприємців. Даний сервіс поступово витісняє звичайний комунікативний
маркетинг, SMM, SEO, а також email-маркетинг.
Метою докладу є розкриття сутності чат-бота, його видів та функцій, а
також аналіз використання чат-ботів у маркетингу та дослідження їх впливу на
ефективність бізнесу.
За дослідженнями Genius Marketing, чат-бот – це сервіс для спілкування з
клієнтами. Щоб більш детально розглянути це питання, Genius Marketing
виділяють функції, які виконує робот: проведення опитувань відвідувачів;
консультація потенційних покупців; прийом заявок при проведенні конкурсів;
отримання зворотного зв’язку або відгуків; оперативне надання інформації при
проведенні заходів та конференцій; запис відвідувачів на прийом (наприклад,
до юриста, лікаря, працівника банку); організація up-sell і cross-sell;
післяпродажна підтримка клієнта.
Чат-боти бувають різні, зокрема виділяють такі їх види:
1. Персональний асистент – цей вид роботів допомагає організовувати
зустрічі, збирати статистику, контролювати роботу рекламних кампаній та
збирати потрібну інформацію. Ці чат-боти не продають і не спілкуються з
клієнтами, але допомагають фірмі працювати ефективно.
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2. Технічна підтримка – це боти, які є помічниками клієнт-сервісу.
Головне завдання цих ботів – дати оперативну відповідь клієнтам в будь-який
час дня і ночі. Ці чат-боти дають консультації клієнтам з приводу товарів,
відстеження статусу замовлення та коригування персональних даних.
3. Пошук і створення контенту – цей вид ботів є незамінним помічником
в контент-маркетингу, він не здійснює продажі, але натомість постачає клієнтів
корисною інформацією за запитом користувача або у режимі розсилки. За
допомогою контенту клієнт «підігрівається» і підвищується рівень продажів.
Можна створити серію повідомлень, яка буде приходити протягом декількох
днів. Або надсилати 3-5 статей на вибір в одному повідомленні. А потім,
аналізуючи кількість натискань користувачем по кожній з посилань, генерувати
наступний контент.
4. Продаж товарів і надання послуг. Цей чат-бот приносить гроші
компанії, адже є можливість приймати оплату за продукт безпосередньо в
месенджері. Крім цього, робот консультує покупців, допомагає підібрати
потрібний товар або послугу, повідомляє про статус замовлення, організовує
up-sell і cross-sell.
5. Розваги та ігри. Один з найкращих способів привернути клієнта.
Розваги люблять всі, навіть більше, ніж свіжий корисний контент. Це можуть
бути прості онлайн-ігри, щоденні смішні фото, гіфки, відео або анекдоти.
Таким чином, бренд (якщо додається в іконку бота логотип компанії) часто
мелькає перед очима потенційного покупця. При цьому компанія не
нав’язується потенційним споживачам постійними пропозиціями про покупку.
Тому коли відвідувач бачить вашу рекламу, він до неї ставиться більш лояльно
[1].
Отже, можна зробити висновок, що чат-бот – це помічник, який за
допомогою фіксованої інформаційної бази даних, запрограмованої на
обмежений діапазон сценаріїв поведінки, допомагає клієнтам знайти відповідь
на те, що їх цікавить.
Із наведених видів чат-ботів виникає необхідність визначити чому їх
почали використовувати компанії.
Повзик Р. навів 7 причин, чому чат-боти потрібно застосовувати: 1) це
дешево (базового фунціонала вистачає для простого чат-бота, а для більшого
функціонала використовують платні версії); 2) це працівник, який працює 24/7;
3) чат-бот створює компанії просунутий образ (впровадивши такий крок,
компанія автоматично створює образ структури, яка слідкує за сучасними
технологіями); 4) це можливість постійно навчати і вдосконалювати технічну
підтримку (онлайн-середовище постійно змінюється, тому можна самому
визначати, що робитиме і говоритиме чат-бот, також є можливість постійно
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дописувати його, отримуючи нові дані та бачити досвід спілкування з ним
користувачів); 5) це зручно для користувача (клієнти все менше хочуть
переходити на сайти, тому бізнес має не чекати лояльних користувачів, а
самому йти туди, де клієнту зручно); 6) це не вимагає складних знань з
програмування (достатньо визначити у якому месенджері необхідно створити
бота, що він має робити, тоді подивитися на програмні середовища для цього і
пошукати відповідні відеоуроки); 7) це ще одна сходинка до використання
технологій штучного інтелекту (чат-бот – ще не штучний інтелект, хоча деякі
компанії і створюють ботів, які можуть самостійно навчатися на отриманому
досвіді) [2].
Для того, щоб довести, що чат-боти є майбутнім маркетингу, виникає
необхідність навести чотири докази, що віртуальні співрозмовники істотно
поліпшують призначений для користувача досвід.
Доказ 1: чат-боти можуть виконувати кілька дій одночасно. Віртуальний
співрозмовник адаптує контент під кожного користувача, підбираючи слова і
тон бесіди, прийнятний для співрозмовника. Крім того, він висилає
персоналізовану добірку інформації, ґрунтуючись на інтересах користувача.
Доказ 2: чат-боти приносять величезну користь бізнесу. Завдяки роботам
користувачі можуть спілкуватися безпосередньо з компаніями, що підвищує їх
лояльність до бренду. Крім того, за допомогою ботів можна робити масові
розсилки про нові продукти, знижки, акції і т. д.
Доказ 3: бот – це конкурентна перевага. Приклад – компанія Megamobile,
що використовує ботів на платформах Facebook і Viber для поліпшення свого
сервісу і більш тісного спілкування з клієнтами. Сьогодні Megamobile є
місцевим лідером в області обслуговування клієнтів та маркетингу.
Доказ 4: боти допомагають економити ресурси. Компанії можуть
забезпечити якісне клієнтське обслуговування і безліч нових сервісів без
додаткових співробітників і витрат. Досить впровадити чат-ботів в популярні
месенджери [3].
У табл. 1 та табл. 2 наведені приклади воронки продажів до
впровадження чат-ботів та після їх впровадження.
Таблиця 1 – Воронка продажів до впровадження чат-ботів
Етапи продажів
1. Обізнаність. Використання рекламних каналів. Спеціалісти з маркетингу
генерують контент для залучення цільової аудиторії
2. Зацікавленість. Унікальна товарна пропозиція. Email-маркетинг
3. Бажання. Конвертація потенційних клієнтів в клієнтів.
-обробка потенційного клієнта в клієнта компанії менеджером з продажів
4. Продажі. Успішне закриття угоди менеджером з продажів
Джерело [розроблено автором]
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Таблиця 2 – Воронка продажів після впровадження чат-ботів
Етапи продажів
1. Обізнаність. Використання рекламних каналів. На цьому етапі для
залучення аудиторії здебільшого використовуються такі канали як: реклама в
інтернеті, реклама на телебаченні, реклама на бордах
2. Зацікавленість. Унікальна товарна пропозиція. Бот адаптує контент під
кожного користувача та висилає персоналізовану добірку інформації,
ґрунтуючись на інтересах користувача
3.
Бажання. Конвертація потенційних клієнтів в клієнтів.
Боти роблять масові розсилки про нові продукти, знижки, акції
4. Продажі. Робот консультує покупців, допомагає підібрати потрібний

Кількість клієнтів
2000

1000

200
100

товар або послугу, повідомляє про статус замовлення, організовує up-sell
і cross-sell
5. Повернення клієнтів. Бот просить поставити оцінку компанії, написати
відгук, підписатися на новини у соц. мережах для того, щоб не втрачати
контакт з аудиторією
Джерело [розроблено автором]
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У табл. 2 чат-боти замінюють менеджерів з продажу та на деяких етапах і спеціалістів з
інтернет-маркетингу та email-маркетологів. Боти підігрівають аудиторію на кожному етапі воронки,
підвищуючи інтерес до компанії та самого продукту. Результатом впровадження ботів є збільшення
клієнтської бази, та продажів продукції. Але крім переваг даних роботів не потрібно забувати, що
чат-боти містять недоліки. Наприклад, вони погано розуміють сарказм; мають погану імпровізацію
(розробники можуть передбачити не всі ситуації); підходять не для всіх видів бізнесу (для деяких
видів бізнесу існує необхідність давати більш ґрунтові консультації, щоб завоювати клієнтів).

Чат-бот — це корисна і затребувана технологія, спрямована на полегшення взаємодії
компаній і клієнтів. На даний момент у чат-ботів є багато переваг, але існують і недоліки, які
потрібно обов’язково враховувати, щоб не допустити помилок та не втратити клієнтів.
Боти- це перспективна галузь, яка постійно вдосконалюється, щоб працювати ще краще та
розширюючи свої можливості. Чат-боти це- майбутнє не тільки маркетингу, але й усього
бізнесу. Тільки з використанням чат-ботів маркетинг стане ще ефективнішим, а бізнес стане
ще автоматизованішим.
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ПОНЯТТЯ БРЕНДУ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ
За останні десятиліття поняття бренд та бренд-менеджмент стали
невід’ємною частиною маркетингу на підприємстві, а деякі з підприємств
сконцентрували усі ресурси та зусилля на побудову сильного бренду. Сильна
конкуренція та інновації призводять до потреби пізнаваності компанії, товару
чи послуги серед споживачів. Саме це і передбачає бренд-менеджмент.
Бренд – це репутація компанії, її обличчя, ідея та принципи, що їх
дотримується підприємство. Успішна побудова та управління брендом гарантує
постійний прибуток, а ігнорування брендингу чи недієве його використання
може призвести до серйозних фінансових втрат.
Бренд-менеджмент, як термін, зародився в 1931 році. Цьому посприяв
Нейл МакЕлрой, що в той час був одним із співробітників Procter & Gamble.
Його пропозицією було введення нової посади під назвою «бренд-мен».
Визначень поняття «бренд-менеджмент» є велика кількість, але сутність
поняття залишається незмінною. Бренд-менеджмент – це використання
маркетингового інструментарію до певного продукту чи компанії з метою
підвищення його значимості у сприйнятті споживачем. Марті Ньюмейер дає
наступне визначення бренду: «Бренд – це інтуїтивне почуття людини, що
виникає у ньому по відношенню до якого-небудь продукту, послуги чи
компанії в цілому. Це не ваші слова, а те, що інші кажуть про вас». Важливим є
не те, як ви представляєте свій продукт чи компанію, а як її представляють
інші.
Для чого взагалі потрібен бренд? Виділяють декілька головних причин, а
саме: для того, щоб викликати у споживача інтерес до товару; завоювати довіру
споживача; підтримувати ціни; управляти попитом; отримувати більший
прибуток; створити платформу для росту.
Поняття бренду включає декілька складових, що в комплексі і дають
бажаний ефект, а саме пізнаваність продукту чи компанії, лояльність
споживачів та, як результат, фінансову вигоду.
Виділяють три головні компоненти бренду:
1. Визначники: назва, логотип, колір, форма – все, що спонукає покупця
згадати компанію, товар чи послугу.
2. Атрибути: все, про що думає споживач у відповідь на визначник.
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3. Асоціації: зв’язок між визначниками та атрибутами, що виникає в
свідомості споживача.
Визначники в основному включають ім’я та логотип, але також це
можуть бути смак, аромат, форма упаковки товари, колір чи їх поєднання і т.д.
В першу чергу визначники потрібні для того, щоб споживач знав виробника
товару та міг відокремити його від інших товарів-аналогів. Візуальна складова
бренду має відповідати наступним критеріям: простота, запам’ятовуваність,
довговічність, універсальність, відповідність сфері діяльності компанії,
унікальність. Постійність визначників також важлива. Кардинальна зміна назви
та логотипу компанії повинна мати серйозні підстави, такі як зміна напрямку
діяльності чи зміна брендової позиції. Успішні на ринку бренди лише час від
часу коригують свою айдентику, залишаючи при цьому основні графічні
елементи незмінними.
Атрибути бренду – це все, що представляє споживач при зіткненні з
одним із визначників бренду. Товар, послуга чи компанія мають асоціюватись з
вигодою чи потребою, що її може задовольнити продукт. Бренд може
викликати у споживача зв’язок товару з його характеристиками, особливо якщо
такими характеристиками наділений товар лише одного певного виробника.
Асоціації представляють собою зв’язок між першими двома
компонентами бренду – визначниками та атрибутами. Побудова сильних
асоціацій з брендом – процес довгостроковий та ресурсоємний. Його основа –
позиціонування та диференціація. Більшість виробників вважать за необхідне
доносити до споживача все переваги товару чи послуги, але для брендингу є
важливою концентрація на максимум трьох асоціаціях, адже споживачі просто
не зможуть запам’ятати усю надану їм інформацію, а позиція бренду стає для
них незрозумілою. Вищенаведені компоненти дають результат лише в тому
випадку, коли застосовуються в комплексі. Один компонент не може існувати
без іншого. Їх цілісність та взаємозв’язок у поєднанні з ефективним
комплексом комунікацій – запорука успішного та пізнаваного бренду.
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ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОКАНАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ПІДПРИЄМСТВ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Складовою маркетингової діяльності підприємства є політика розподілу.
З метою широкого охоплення ринку підприємства використовують
багатоканальний розподіл із залученням гуртових та роздрібних посередників,
використанням багатьох форм прямого маркетингу.
З метою збільшення обсягів реалізації товарів роздрібні посередники в
Україні використовують продаж через Інтернет та мобільні телефони. Це
узгоджується із загальноєвропейськими тенденціями, оскільки у ЄС частка
онлайн-торгівлі складає 15% обсягів роздрібної реалізації товарів на
споживчому ринку. 29% роздрібних посередників у Європі використовують 2–3
канали для реалізації товарів, а 50 % – три і більше каналів [1].
Проблеми розвитку багатоканального розподілу з використанням
Інтернету та мобільних телефонів пов’язані з безпекою проведення платежів,
збереженням конфіденційної інформації про покупців, організацією
багатоканального просування товарів, належного технологічного оснащення
Інтернет-магазинів, вчасною доставкою товарів та можливістю їх повернення.
Проте продаж товарів з використанням Інтернету забезпечує для продавців
економію витрат на збут та просування товарів, доступ до ринків у різних
регіонах протягом доби, неможливість розкрадання товару, підтримку
споживачів у режимі он-лайн [2, С. 74], а для покупців – економію часу на
здійснення закупівлі, можливість легко порівняти різні варіанти товару, купити
товар за нижчою ціною. Саме цими перевагами користуються і українські
споживачі. Адже результати дослідження свідчать, що жителі України купують
товари онлайн частіше, ніж жителі інших країн Східної Європи, таких як
Польщі та Румунії; більше 90% товарів купують з використанням комп’ютера, а
частка мобільних телефонів є меншою 10%; 76% користувачів Інтернету
порівнюють між собою товари різних виробників, а 70% читають рекомендації
стосовно вибору товарів [3].
Формування прямого каналу розподілу з використанням Інтернету може
бути здійснено через [4, С. 47]:
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– Web-вітрини, які дозволяють ознайомитися із товарами, здійснити вибір
та оформити заявку. Перевагами такого рішення є невисокі витрати на
організацію, а недоліками – не забезпечує повного циклу продажів;
– Інтернет-магазини, які охоплюють всі основні бізнес-процеси торгового
підприємства. Перевагами такої форми є більші обсяги збуту товарів, а
недоліками – вищі витрати на створення;
– торгові Інтернет-системи, в яких інтегровані торгові процеси оф-лайн і
он-лайн бізнесу підприємства. Перевагами таких систем є автоматизація
більшості процесів, а недоліками – значні витрати.
Формування непрямого каналу розподілу у мережі Інтернет може бути
здійснено через [4, С. 47–48]:
– торгові ряди, які призначені для надання продавцям можливості
виставляти свій товар. Перевагами в цьому випадку є невисокі витрати, а
недоліками – складність пошуку товарів для споживачів та конкуренція серед
учасників;
– аукціони, що забезпечують інфраструктуру для продажу товарів за
моделлю аукціону, коли ціна установлюється на основі попиту. До переваг
цього каналу можна віднести можливість продати товар за вищою ціною, до
недоліків – наявність конкурентів;
– торгові майданчики, які дозволяють здійснювати операції одночасно
багатьом продавцям. Переважно використовуються для моделі В2В.
Перевагами таких майданчиків є можливість збувати великі партії товару, до
недоліків можна віднести наявність конкуренції.
Можливости цифрових технологій дозволять покращити імідж,
підвищити інформаційну підтримку, використовувати гнучке ціноутворення,
що забезпечить підвищення конкурентоспроможності продукції.
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ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЧЕРЕЗ ПРЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРИБЫЛИ
Проблема
устойчивого
развития
сельского
хозяйства
и
агропромышленного комплекса недостаточно разработана в теоретическом
плане. Но, опираясь на научные труды, можно так определить устойчивость
развития аграрного сектора: она характеризуется последовательным
возрастанием его возможностей воспроизводить в каждом производственном
цикле постоянные резко не меняющиеся результаты хозяйственной
деятельности и условия для их последующего улучшения. [1, С. 134]
Исследования, проведенные на предприятиях, функционирующих на
территории Республики Молдова, находящихся в кризисной ситуации,
обнаружили комплекс причин, из-за которых предприятие попадает в кризис.
Их можно разделить на две группы:
– внешние причины, которые не зависят от предприятия или на которые
предприятие может повлиять в незначительной степени;
– внутренние причины кризиса, которые возникли в результате
деятельности самого предприятия.
Задачей
антикризисного
управления
является
недопущение
разрушительных кризисов, а в случае их возникновения – восстановление
платежеспособности предприятия и его способности к развитию. Выполнение
этой задачи на практике сталкивается с большими сложностями. Хорошо
известно, что подавляющая часть процессов антикризисного управления
завершается не восстановлением платежеспособности, а банкротством и
ликвидацией предприятий.
Например, в сложившейся ситуации на SA «Конгазчик» рациональным
путем увеличения прибыли предприятия является снижение себестоимости
продукции: как переменных, так и постоянных затрат.
Необходимо отметить что, SA «Конгазчик» является одним из 90
фактически
состоявшихся
сельхозпредприятий
Гагаузии.
Поэтому,
нижеприведенное исследование отражает результаты типичного коллективного
хозяйства региона.
Тогда основная цель предпринимательской деятельности, то есть
стремление получать максимум прибыли, может быть представлено в виде
функции:
(1)
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Применение предельного подхода дает следующее соотношение:
(2)

(3)

где

– предельный доход,

– предельные издержки.
Зависимость между ценой продукта и его количеством в динамике можно
представить в виде функции:

(4)
Также зависимость между себестоимостью продукта и его количеством в
динамике можно представить в виде функции:
(5)
C = a0+a1*Q
По методу наименьших квадратов определяем параметры и имеем:
(6)
где: 7,5225 - обозначает рассчитанный неизвестный параметр а0
0,000192308 – обозначает рассчитанный неизвестный параметр а1
Рассчитанные параметры а0 и а1 основаны на данных таблицы 1,
согласно формуле 5.
Аналогично находим и функцию издержек. Имеем:
(7)
где: 1428 – обозначает рассчитанный неизвестный параметр а0
6,181634615- обозначает рассчитанный неизвестный параметр а1
Рассчитанные параметры а0 и а1 основаны на данных таблицы 1,
согласно формуле 10
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Приравнивая их к друг другу, найдем величину оптимального выпуска
продукции:
(8)

(9)

(10)
Приравнивая предельные издержки и предельный доход (формула 9 и 10),
получаем:
(11)
то есть дал.
Выводы: Применение предельного анализа показывает, что у
предприятия имеются возможности увеличить прибыль на 93,5 тыс. лей,
несмотря на уменьшение выручки от реализации на 4473,19 тыс. лей, за счет
уменьшения объемов производства и увеличения цены реализации продукции
на 0,14 лей. При этом затраты предприятия сократятся на 4566,69 тыс. лей.
Оптимальная цена составит 6,85 тыс. лей за один дал.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАРКЕТИНГА КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Туризм вошел в XXI век как самый стабильно развивающийся сектор
экономики, став одной из крупнейших и динамичных отраслей международной
торговли услугами. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных
поступлений активно влияют на различные секторы экономики. В настоящее
время туризм представляет собой одну из важнейших движущих сил экономики
и один из главных источников занятости. Он способствует улучшению условий
жизни миллионов людей по всему миру. Согласно последним данным UNWTO
World Tourism Barometer, показатели международной туристической
деятельности за 2017 год самые высокие за последние 7 лет. Так, число
международных туристских прибытий в 2017 году выросло на 7% и достигло в
общей сложности 1322 миллионов. Ожидается, что этот сильный импульс
продолжится в 2018 году со скоростью 4%–5% [1].
Республика Молдова, согласно Индексу конкурентоспособности в сфере
путешествий и туризма за 2017 год, составленному экспертами Всемирного
экономического форума (ВЭФ) на основании результатов анализа ситуации в
136 государствах мира, заняла 117 место. При составлении рейтинга
учитывались такие факторы, как безопасность, инфраструктура, культурное и
природное разнообразие, открытость, цены. При этом Украина занимает в
рейтинге 88 место, Россия – 43, Румыния – 68 [2].
Не лучшим образом оценивается ситуация в Молдове по уровню
обслуживания туристов – республика занимает 105 место. Отрадно отметить
высокие показатели уровня молдавского здравоохранения и санитарных
стандартов (34 место), а также приемлемый уровень цен – 32 позиция [2].
Из рис. 1 видно, что основную массу туристического потока Молдовы
составляют молдавские граждане выезжающие за границу – более 150 тыс.
человек в год. Через туристические агентства и туроператоров в 2017 году за
границу выехало 229,3 тыс. туристов, что на 29,4% больше, чем в 2016 году.
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Рис. 1 – Динамика туристического потока в Республике Молдова
за период 2010-2017гг.
Источник: Национальное Бюро Статистики Республики Молдова/Банк статистических
данных http://statbank.statistica.md

С появление интернет-технологий интерактивность позволила создать
новое измерение связей между участниками рынка. Основной причиной успеха
цифрового маркетинга по сравнению с традиционным, является тот факт, что
первый позволяет отслеживать поведение потребителей в режиме реального
времени. Кампания, запущенная в цифровом виде, может быть отслежена с
точки зрения ее охвата, участия и конверсии. Это дает новый смысл
маркетинговым исследованиям в области изучения потребностей клиентов.
Туристической отрасли Республики Молдова можно рекомендовать
использовать следующие инструменты цифрового маркетинга: 1. Цифровые
презентации на Web-сайтах Агентства Туризма Республики Молдова, Главного
Управления Культуры и Туризма (АТО Гагаузия), туристических операторов и
др. 2. Разработку мобильных приложений. 3. Рассылка эксклюзивных
предложений по электронной почте и посредством социальных сетей.
Литература
1. Стратегия развития туризма «Туризм-2020». Приложение № 1 к Постановлению
Правительства РМ № 338 от 19 мая 2014г.
2. https://monitorul.fisc.md/mic/mezhdunarodnye-eksperty-moldova-stala-menee-privlekatelnoydlya-turistov.html.
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

107

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

Легкий О.А.
кандидат економічних наук
викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Тернопільський національний економічний університет

Братко О.C.
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
Однією з особливостей розмежовування значення понять «цифровий
маркетинг» та «Інтернет-маркетинг» є віднесення до складових цифрового
маркетингу інтеракцій за допомогою мобільних пристроїв; окрім власне
телефонів, сюди відносяться і планшети, і ігрові консолі, і смарт-ТВ [1, С. 6–7].
Сайт і контент маркетинг теж наразі синергічно використовуються з виміром
«мобайл». Проте, важливість мобільного маркетингу інколи може бути
недооцінена, тому варто звернутися до статистики: на глобальному ринку
електронної комерції, мобільний сегмент займає 34 % усіх транзакції у всьому
світі (станом на кінець 2016 року); 73% людей у всьому світі завжди носять з
собою свої мобільні пристрої (станом на кінець 2015 року); у 2014 році
кількість користувачів мобільних пристроїв перше перевищала кількість
користувачів стаціонарних ПК та ноутбуків (1,8 млрд. проти 1,7 млрд. станом
на кінець 2014 року); у 2016 році кількість користувачів мобільних пристроїв
сягнула 4,8 млрд. осіб; у 2015 році 15% усіх пошукових запитів надійшло з
мобільних пристроїв; у 2016 році витрати на мобільну рекламу перевищили
витрати на рекламу для десктопів, сягнувши 70 млрд. дол. США у світі [2].
А станом на січень 2017 року 3,448 млрд. осіб (48% населення планети) є
користувачами мобільного Інтернету [3]. При чому, досить часто напрацьовані
практики загального цифрового маркетингу, досвід та стратегії можуть і не
спрацювати в мобільному сегменті, особливостями якого будуть виступати:
– наявність додатків, а не лише браузера, відкриває нові можливості,
проте, також додає роботи, адже доведеться задовольнити інтереси власників
пристроїв на різних платформах: Windows Mobile, Android, Symbian, iOS;
– диференціація каналів реклами (за допомогою Google Adwords можна
розмістити контекстну рекламу тільки для мобільних пристроїв, а рекламні
мережі з’являються і всередині самих додатків (iAd, Admob), що піднімає
питання можливості використання додатку як рекламної площі, із вибором
рекламодавців, релевантності показів);
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– своєрідний пошук інформації, що має вигляд пошукових підказок, які
користуються навіть більшою популярністю, ніж результати пошуку, голосовий
пошук Google та інші модні новинки;
– пошуковий маркетинг на 70%-80% складався з мобільного пошукового
маркетингу, то класичне SEO стає повністю другорядним, тобто, зміняться
способи і шаблони для створення веб-сайтів, цільових сторінок;
– популярні сайти та ресурси, специфіка партнерських програм.
В мобільному маркетингу доводиться враховувати швидкість Інтернету,
особливості пристроїв, підтримку різних технологій (пристрої Apple не
підтримують Flash). Мобільна реклама теж використовує банери та контекст, а
SMS-розсилки для учасників рикну є добре знаним каналом персональної
комунікації, який з розвитком мобільного маркетингу. Окремою рисою, із
сфери теорії медіа та соціокультурних змін в контексті Четвертої промислової
революції стає феномен «іМедіа». За допомогою цифрових технологій кожна
людина з доступом до мережі Інтернет і відповідним апаратним забезпеченням
тяжіє до функціонування як продуцента контенту, медіа у собі, відрізняючись
лише каналами та рівнями залучення аудиторії в цифровому комунікаційному
середовищі. Мобільні пристрої виводять цей феномен на якісно новий рівень.
Якщо розглядати наявні успіхи в мобільній електронній комерції на вебпросторі Східної Європи, то варто зазначити, що навігація і сервіс найкраще
реалізовані в Інтернет-магазинах комп’ютерної техніки, проте у них повністю
відсутні промо-елементи і зображення. Основним розділом сайту стає «Пошук»
[4]. Найбільш допрацьованими для мобільних користувачів виявилися Інтернетмагазини побутової техніки та електроніки. Це власне пояснює найбільші
мобільні продажі в цьому сегменті в порівнянні з іншими галузями.
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МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЦИФРОВОГО
ПОРТРЕТУ СПОЖИВАЧА
Ефективний бізнес у B2C-сегменті починається із визначення цільової
аудиторії та формування портрету клієнта. Портрет клієнта – це збірний образ
потенційного споживача, який базується на наступних характеристиках:
x
демографічні: вік, стать, середній дохід;
x
поведінкові: пріоритети, хобі, рід занять;
x
географічні: регіони і міста;
x
мотиви покупки: проблеми чи потреби;
x
сімейний статус (за необхідності).
З розвитком соціальних мереж потреба в традиційних способах збору
інформації через опитування та інтерв’ю знизилася. Достатньо зайти на
сторінку клієнта у соцмережі, отримати повний спектр інформації та
сформувати достовірний цифровий портрет [1]. Основне призначення портрету
клієнта – розробити комплекс маркетингу, який максимально відповідає
потребам цільової аудиторії.
Перед тим як приступити до створення портрету клієнта необхідно
відповісти на такі питання [2]. Яку проблему вирішує продукт? Хто є
потенційним покупцем? Де перебувають потенційні клієнти у віртуальному
просторі? Це можуть бути професійні або тематичні сайти, спеціалізовані
форуми або групи в соціальних мережах, сайти спеціалізованої преси,
професійні організації. Такі майданчики можна використовувати для
розміщення прес-релізів, банерів, реклами, промо-анонсів, гостьових
публікацій. Відповідь на запитання «з якими проблемами/питаннями регулярно
стикається клієнт?» дає можливість привернути увагу, акцентуючи у
комерційних пропозиціях на виявленні та вирішенні проблем клієнта. На основі
аналізу проблем складається коректний контент-план, що слугує базою для
застосування контент-маркетингу.
Основні проблеми та питання потенційних клієнтів доцільно згрупувати.
Отримані групи якраз і становитимуть основні рубрики контент-плану. Один з
обов’язкових пунктів у портреті клієнта – географічна ідентифікація цільового
ринку. Інформація про географію клієнтів спрощує планування маркетингової
діяльності. Можна враховувати різницю в часі, менталітет? специфіку регіону,
рівень доходів. Географія клієнтів також дозволяє більш точно планувати
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рекламні кампанії в інтернеті (особливо, контекстну і таргетовану рекламу), а
також SEO-просування [3]. Для фізичних бізнесів географія клієнтів дозволяє
знайти оптимальне місце для відкриття офісу – в місцях концентрації цільової
аудиторії. Отримавши відповіді на 4 ключові питання і визначивши найбільш
важливі елементи портрету клієнта, можна переходити до його реалізації.
Інструкція ефективного портрету клієнта виглядає наступним чином:
1. Аналіз клієнтських профілів в соціальних мережах. Визначення віку,
статі і географії.
2. Аналіз цільових груп, учасником яких є потенційні клієнти та цільові
сторінки, на які вони підписані.
3. Визначення переліку тематичних сайтів, які регулярно відвідують
клієнти.
4. Ідентифікація сфери діяльності, посади та місця праці.
5. Аналіз питань/проблем, з якими найчастіше стикається клієнт.
6. Формування узагальненого портрету клієнта на підставі отриманих
даних.
В результаті покрокової реалізації алгоритму підприємець отримує
портрет потенційного клієнта з інформацією про стать, середній вік, сферу
діяльності та посаду, а також про основні ресурси, які потенційний споживач
регулярно відвідує. На підставі отриманих даних, а також завдяки розумінню
ключових проблем клієнта, з’являється можливість передбачити його фобії,
виявити бажання, життєві цілі. Отримана інформація допоможе ідентифікувати
логіку процесу і критерії прийняття рішень, якими керується клієнт перед
укладенням угоди або здійсненням покупки. А також грамотно визначити набір
вигод для комерційних пропозицій та реклами. Оперативно реагуючи на
бажання та потреби своїх потенційних покупців, маючи уявлення про їх
цінності та можливості, підприємець отримує важелі впливу на підвищення
ефективності маркетингової кампанії.
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКУ СПОЖИВАЧІВ
Нейромаркетинг є відносно новим видом маркетингу, що розвивається
досить швидкими темпами. У 1990 р. концепцію нейромаркетингу розробили
психологи Гарвардського університету, згідно з якою основна частина
осмисленої діяльності людини (90 %) знаходиться на підсвідомому рівні,
зокрема і емоції. Адже у мозку людини функціонує дві системи: система 1
(«емоційна») – приймає рішення швидко, інтуїтивно, вони підсвідомі; система 2
(«раціональна») – приймає рішення повільно, на основі аналізу та порівняння.
Рішення про покупку споживач приймає системою 1, адже він бачить товар і
відразу його або хоче, або ні. Нейромаркетинг допомагає впливати на систему
1, зачіпати ті ділянки мозку, які миттєво приймають рішення про покупку. Це
можливо, якщо знати, як впливає на мозок колір, планування приміщення,
контекст, в якому знаходиться споживач, і всі ті деталі, які оточують процес
покупки. В цьому ключова цінність нейромаркетингу – впливати не на логіку
споживача, а напряму на його емоції і викликати бажання.
Предметом нейромаркетингу є вивчення неусвідомлених сенсомоторних,
когнітивних і емоційних реакцій споживача на зовнішні стимули (бренд,
поєднання кольорів, звуки, запахи, символи) та їх інтерпретація. Для їх
реєстрації використовується спеціальна апаратура – електроенцефалографи,
магніторезонансні томографи, системи спостереження за зіницями. Найбільш
поширеними інструментальними методами нейромаркетингових досліджень є:
– еye tracking – система реєстрації положення очей і напрямку погляду
(компанія «Skoda» використувала айтрекер при дослідженні ефективності
відеореклами «CarBakers») [2, с. 60];
– електронейроміографія – дослідження нервової системи через
дослідження електричної активності м’язів у відповідь на певні стимули;
– електроенцефалографія – дослідження загальної біоелектричної
активності головного мозку ( «Microsoft» використовує для розуміння причин
виникнення задоволення, розчарування споживачів);
– метод викликаних потенціалів – дослідження електричної активності
нейронів мозку у відповідь на подразник;
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– магнітоенцефалографія – вимірювання і візуалізація магнітних полів,
що виникають внаслідок діяльності мозку;
– функціональна магнітно-резонансна томографія – дає змогу складати
карту головного мозку для визначення особливостей областей головного мозку,
які відповідають за мову, рухи, зір, пам'ять тощо [3, с. 366].
Серед соціально-психологічних методів нейромаркетингових досліджень
найбільш поширеним є метод ЗМЕТ (метод «вилучення метафор Залтмана»).
Цей метод передбачає виявлення в підсвідомості метафоричних образів, які
впливають на сприйняття та розуміння інформації, що поступає в головний
мозок. Такі метафори дають змогу ефективніше налагоджувати комунікації та
точніше формувати рекламні ролики, що стимулюватимуть покупки [1].
Систематизувавши нейромаркетингові інструменти впливу на поведінку
споживачів, можна виділити такі види нейромаркетингу:
– аромамаркетинг – вивчає вплив запахів на поведінку споживачів
(«Тchibo» використовує автомати, що поширюють запах свіжозмеленої кави,
встановлення яких призвело до зростання кількості відвідувачів магазинів на 50
%; компанії «Ford» i «BMW» використовують у салонах запах штучної шкіри,
«Mersedes Benz» – запах чоловічих парфумів, з метою стимулювання до
здійснення покупок заможних чоловіків; у м. Рівне на вході у супермаркет
«Spar» можна відчути унікальний приємний аромат, розроблений спеціально
для мережі супермаркетів, з метою активізації продажів);
– візуальний мерчандайзинг – вивчає вплив на поведінку споживачів за
допомогою кольору (червоний колір символізує силу волі, активність, дає змогу
швидко привернути до себе увагу; рожевий асоціюється з жіночністю;
– аудіомаркетинг – грунтується на здійсненні впливу на настрій та
активність споживачів за допомогою звукового фону.
Таким чином, нейромаркетинг є актуальною багатогранною технологією
впливу на поведінку споживачів, що за допомогою ефективного використання
інструментальних, соціально-психологічних методів досліджень, звукових,
візуальних та ароматичних засобів дозволяє активізувати продажі підприємств і
підвищити рівень їх конкурентоспроможності на ринку.
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ КОРМІВ ДЛЯ ДОМАШНІХ ТВАРИН НА
ОСНОВІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Маркетинг є одним із найбільш прогресивних інструментів, що викликає
у суспільстві зміну трендів завдяки силі переконання. Особливої актуальності
маркетингові інструменти набувають в сучасних умовах розвитку економічної
системи України, яка адаптуючись до нових ринкових викликів потребує
ґрунтовного дослідження різних ринкових сегментів і пошуку можливостей для
розвитку нових для української економіки ринків і товарів. До таких ринків і
продуктів можна віднести бізнес, який охоплює діяльність пов’язану з
утриманням домашніх тварин, а саме кішок і собак. І хоча зообізнес є відносно
новою галуззю української економіки, проте ринок зоотоварів в Україні, за
свідченням аналітиків компанії Euromonitor Internetional досить швидко
розвивається і має перспективи до суттєвого зростання в майбутньому [1], при
цьому слід відзначити домінування на українському ринку кормів для тварин
іноземних компаній з Німеччини, Угорщини, Росії, США, Франції і ін.,які
пропонують українським покупцям відомі бренди Mars (Pedigree Patfoods,
Royal Canin, Nutro) і Nestle (Carnation, Spillers Petfood, Ralston Purina).
Серед вітчизняних виробників, які зарекомендували свою успішну
діяльність на цьому ринку можна виокремити компанію «Кормотех», яка
почавши функціонування лише в 2003 році стала потужним гравцем і на
сьогодні завоювала 92% українського ринку кормів для домашніх тварин.
З метою виявлення основних тенденцій розвитку даного ринку,
визначення проблем його формування і можливостей активізації українськими
виробниками маркетингових інструментів для досягнення конкурентних
переваг, було проведено дослідження потреб покупців кормових продуктів для
домашніх тварин методом опитування. Опитування проводилося в інтернет
мережі на спеціальній платформі Google Form за посиланням [2]. Як показало
дослідження, вибираючи спосіб харчування домашніх тварин, 47% опитаних
надають перевагу купівлі корму в магазинах, що свідчать про необізнаність
респондентів з культурою харчування домашніх тварин. В українських
покупців існує брак інформації при оцінці найпопулярніших брендів кормів і
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через низький рівень довіри до вітчизняних товарів, були першочергово
відзначені іноземні ТМ «Royal Canin» (34%) і ТМ «Purina» (21%). І оскільки
українську ТМ «Club4Paws» позитивно оцінили 26% опитуваних, тому
доцільно активізувати маркетингові інструменти, зокрема комунікаційні засоби
з метою переконання власників тварин в тому, що вітчизняний продукт є не
менш якісний, проте дешевший за іноземний аналог. Це особливо важливо,
якщо врахувати обмеженість у грошових коштах українських покупців, коли
33% респондентів може витратити на потреби своїх домашніх тварин до 200
грн. і 39% - від 200 грн. до 500 грн. Це дозволяє пропонувати їм вітчизняні ТМ
«Club4Paws» та ТМ «Optimeal», які за якістю не поступаються іноземним, але
за ціною є більш доступні.
Комунікаційна політика повинна базуватись на переконанні власників
тварин перейти на корм, який має всі необхідні елементи для того, щоби
тварина була здоровою. Серед факторів, які впливають на вибір покупця,
домінує інформація про склад продукту, адже 69% опитаних вказали, що склад
продукту є основною умовою здійснення покупки, тому важливо налагодити
співпрацю з власниками торгових підприємств та їх продавцями, які є прямими
комунікаторами з кінцевим покупцем шляхом проведення тренінгів, на яких
професійні спікери доступною комунікацією допоможуть продавцеві кормів
стати експертами у своїй роботі і в подальшому при спілкуванні із покупцями
довести основні переваги вітчизняної продукції, зокрема, компанії «Кормотех».
В результаті проведення зазначених тренінгів можна донести до
власників домашніх тварин меседж про те, що вітчизняний продукт є якіснішим
і дешевшим за аналогічний іноземний продукт. При цьому важливо брати до
уваги і комунікаційні носії, які мають найбільший інформаційний вплив на
покупців. Як свідчать дані опитування, основним джерелом інформації, через
який покупці найчастіше дізнаються про корм для домашніх тварин є
телебачення (30% респондентів), рекомендації ветеринара (27%), реклама в
місцях продажу корму (23%). Таким чином, в плануванні комунікаційної
політики необхідно обов’язково передбачити інформаційну присутність в
рекламі на телебачення та у друкованих матеріалах, через які покупці
найбільше дізнаються про брендову продукцію.
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ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ В СИСТЕМІ PROZORRO:
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Система публічних закупівель ProZorro за час існування показала
позитивні результати. Так, через систему було ініційовано 1,72 млн. процедур
закупівлі з боку 31,35 тисяч організаторів, що використовують кошти платників
податків. В торгах прийняло участь 158,23 тисяч учасників з середнім рівнем
пропозицій на торги – 2,35. Економія склала 43,60 млрд. грн. (табл. 1).
Таблиця 1 – Результати роботи ProZorro за січень-лютий 2016-2018 рр. [1]
Показники
Кількість процедур, тис.
Економія, млрд. грн.
Кількість організаторів, тис.
Очікувальна вартість, млрд. грн.
Кількість учасників, тис.

2016
19,48
0,49
2,09
6,18
6,53

2017
153,72
6,21
16,42
142,85
38,61

2018
208,72
3,16
19,11
151,14
49,20

Майже всі показники показали позитивний напрямок руху, за винятком
суми економії. При порівнянні необхідно враховувати, що система стала
обов'язковою для всіх державних підприємств тільки з 1 серпня 2016 року, а до
того часу вона перебувала в пілотній експлуатації. Також використання
ProZorro є добровільним для допорогових закупівель (вартістю до 200 тис. грн.
на товари і послуги і до 1,5 млн. грн. на роботи), але інформація про закупівлі
на суму вище 50 тис. грн. в будь-якому випадку повинна бути оприлюднена в
системі в формі звіту [2].
Ймовірною причиною зниження суми економії в 2018 році в
співвідношенні з 2017 роком є підвищення професіоналізму замовників. Видно,
що кількість учасників електронних аукціонів зростає, що є необхідною
передумовою пожвавлення конкуренції.
За думкою генерального директору ДП ПРОЗОРРО В. Задворного,
головними результатами збільшення конкуренції є пряма грошова вигода для
держави та призупинення різного роду корупційних схем та зловживань. За
його словами, «конкуренція – це головний двигун реформи публічних
закупівель. Чим більша кількість учасників, тим більша економія бюджетних
коштів для держави. Окрім того, провести корупційні «схеми», якщо на торги
прийшло 10, а то й більше постачальників, значно складніше» [3].
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Важливо, що система публічних закупівель ProZorro відкрила можливості
щодо участі в електронних закупівлях підприємствам малого та середнього
бізнесу (МСБ). Здебільшого такі підприємства приймають участь в
допорогових закупівлях. По-перше, вони потребують меншу кількість
документації та до них ставляться не такі жорсткі умови. По-друге, великі
тендери потребують резервацію великих сум на доставку товару (200-300 тис.
грн.), що є тягарем для дрібних підприємств. Тому допорогові закупівлі досить
популярні серед підприємств МСБ – наразі в системі оголошується 1000-1300
допорогових закупівель на день [4].
Для багатьох підприємств МСБ участь в державних закупівлях стала
одним з основних шляхів отримання доходу. Деякі підприємства створили
спеціальні служби для роботи з електронними аукціонами. Так, компанія
«Потужність Лтд» створила відділ, який за час роботи з ProZorro збільшився з
двох до шести менеджерів. Компанія готує документи, цінову пропозицію та
бере участь приблизно в 15-ти тендерах на день.
Важливо, що участю в аукціонах з боку компанії «Потужність Лтд»
займається один менеджер, оскільки ця діяльність потребує спеціальних знань
та навичок. Він здобув достатню кваліфікацію, щоб одночасно приймати участь
в трьох аукціонах. Обороти компанії почали зростати за рахунок великої
кількості дрібних державних замовлень. Компанія виграє близько половини
тендерів, в яких бере участь. Більш того, якщо до начала роботи з ProZorro
бізнес-модель компанії базувалась на персональному контакті з клієнтами і
доставки здійснювались лише по Києву та Київській області, то завдяки торгам
через систему ProZorro компанія відкрила для себе всю Україну [4].
Література
1.
Показники
[Електронний
ресурс]
//
2018
–
Режим
доступу:
https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/
analysis.
2. Закон України «Про публічні закупівлі» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної
Ради. – 2016. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran2#n2.
3. Штучний інтелект буде прогнозувати конкуренцію на тендерах ProZorro [Електронний
ресурс]
//
Prozorro.
Публічні
закупівлі.
–
2018.
–
Режим
доступу:
https://prozorro.gov.ua/news/shtuchnij-intelekt-bude-prognozuvati-konkurenciyu-na-tenderahprozorro.
4. Історії успіху ProZorro: чому 10 дрібних тендерів краще за один великий [Електронний
закупівлі.
–
2018.
–
Режим
доступу:
ресурс]
//
Prozorro.
Публічні
https://prozorro.gov.ua/news/istoriyi-uspihu-prozorro-chomu-10-dribnih-tenderiv-krashe-za-odinvelikij?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=daydzhest_prozorro_za_si
chen&utm_term=2018-02-07.
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

117

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

Мерлян C.В.
SEO та PPC спеціаліст
Група компаній Infomir

SEO ТА PPC – НЕРОЗЛУЧНИЙ ДУЕТ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Життя сучасної людини важко уявити без інтернету. За даними сайту
https://www.internetworldstats.com на кінець 2017 року кількість користувачів
мережі Інтернет перевищила 4 млрд. осіб.
За даними сайту http://www.internetlivestats.com кількість пошукових
запитів в Google тільки у 2017-му році становила 1,2 трлн. запитів на рік, 3,5
млрд. запитів в день або 40 тисяч запитів в секунду. Інтернет дає можливість
знайти необхідну інформацію за кілька секунд. Що і стало причиною
виникнення інтернет-маркетингу, як напрямку класичного маркетингу.
Кількість web-сайтів сягає 1,5 млрд., і ця цифра зростає. Завдання
бізнесу в інтернеті – грамотно представити товар або послуги, зацікавити
потенційного покупця і перетворити його в постійного клієнта.
Інтернет-маркетинг розвивається. Незмінними «китами» інтернетмаркетингу залишаються два канали: SEO (пошукова оптимізація) і PPC
(контекстна реклама), які відносяться до просування в пошукових системах.
За даними маркетингового агентства WebpageFX в 2017-му році 93%
взаємодій з сайтами починалися з пошуку інформації, 70% переходів на сайти
було здійснено з пошукових систем, 65% з яких були переходами через
рекламні оголошення. Так само в звіті зазначено, що оголошення в пошукових
системах підвищують впізнаваність бренду на 80%. Саме з цих причин
пошуковому просуванню і приділяється так багато уваги.
Search Engine Optimization (SEO) – це пошукова оптимізація –
ефективний інструмент, кінцевою метою якого є доведення сайту до ідеалу, як з
технічної точки зору, так і з точки зору подання інформації. Грамотна
оптимізація дозволяє збільшити видимість сайту пошуковими системами, а,
отже, і користувачами, а також просуває сайт в пошуковій видачі.
SEO складається з чотирьох основних напрямків: аналіз ринку і
конкурентів, внутрішня і зовнішня оптимізація інтернет-ресурсу і аналітика.
Аналіз ринку і конкурентів необхідний для того, щоб розуміти потребу
цільової аудиторії в товарі, те, яким чином користувачі шукають пропоновані
послуги і які інструменти для просування використовують основні конкуренти.
Внутрішня оптимізація – це приведення сайту до вимог пошукових
систем. Це найбільш важлива частина SEO, так як якість сайту – це основний
фактор, що впливає на позиції в пошуковій видачі. До внутрішньої оптимізації
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відноситься робота зі списком цільових запитів, побудова оптимальної
структури подачі інформації, оптимізація коду сайту та швидкості його роботи,
адаптація сайту для перегляду на мобільних пристроях.
Зовнішня оптимізація – це робота з поданням сайту в інтернеті. Навіть
якщо сайт існує і відповідає всім вимогам пошукових систем, це не означає, що
про нього знають усі бажаючі. Саме тому необхідно, щоб про ваш сайт
згадували в мережі: на форумах, соціальних мережах, новинних ресурсах.
Впізнаваність сайту, кількість посилань ресурсів та відстеження репутації в
інтернеті і є метою зовнішньої оптимізації.
Аналітика – це дослідження того, яким чином певні дії та застосування
інструментів просування впливають на роботу сайту і його видимість в
пошукових системах. Інакше кажучи – це дослідження внутрішніх і зовнішніх
процесів компанії, на основі яких вибудовується подальша стратегія
просування продукту в інтернеті.
Основні переваги SEO – більш низька вартість у порівнянні з рекламою,
а також довговічний результат.
Pay Per Click (PPC) – це контекстна реклама, тобто реклама, яку бачать
користувача, вводячи відповідний пошуковий запит.
Існують наступні види PPC: пошукова та тематична реклама.
Пошукова реклама – демонструється виключно в рамках пошукової
системи в разі відповідності заданого запиту ключові слова.
Тематична реклама орієнтується на інтерес, який проявляється
користувачем до сайту, чи послуг, і буває трьох видів: текстова, банерна
(статичне, динамічне або інтерактивне зображення) і відеореклама.
Основні переваги PPC – миттєвий приріст цільового трафіку, більш чіткі
і вимірні результати в порівнянні з SEO.
Обидва інструменти мають одну спільну мету: залучення цільової
аудиторії на сайт і як підсумок – підвищення продажів, але області
застосування у каналів відрізняються. Саме тому найкращого результату для
просування продукту в інтернеті можна досягти тільки, використовуючи весь
комплекс доступних інструментів.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОСТІР ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
Глобалізація світової економіки, яка характеризується посиленням
конкуренції, швидким старінням унікальних продуктів та технологій, виявляє
все більший вплив на функціонування підприємств України. Ці тенденції
змушують їх здійснювати перебудову діяльності, інтенсивно розвиватися та
впроваджувати нові інформаційні та цифрові технології. Проникнення
комунікаційних технологій створюють світ глобальної конкуренції, де швидкі
зміни відбуваються постійно, а інновації стають більш важливими ніж масові
продукти.
Стрімкий розвиток електронного обміну даними та мережі Інтернет
радикально змінюють способи здійснення маркетингової діяльності.
Електронний простір пропонує новий інструмент маркетингу та середовище
для ведення бізнесу, засіб зниження витрат на комунікації з клієнтами. Останні
отримали нове інформаційне джерело про товари та послуги, нові шляхи
задоволення потреб, а також новий ефективний засіб комунікації, як з
виробниками, так і між собою.
Використання Інтернет-ресурсів у маркетингу зумовлене високою
ефективністю маркетингових комунікацій, можливістю залучення додаткових
клієнтів та покращенням відносин із існуючими клієнтами.
Застосування цифрового маркетингу визначається на трьох рівнях:
– І рівень: проста присутність в Інтернеті (поштова скринька, сторінка в
соціальній мережі);
– ІІ рівень: взаємодія між постачальниками і споживачами на основі
використання можливостей Інтернету;
– ІІІ рівень: трансформація бізнес-процесів в результаті якої основна
частина маркетингових заходів, прийомів чи дій здійснюється за допомогою
Інтернет-технологій [1].
Загалом, функції та типи впливу маркетингових комунікацій тісно
взаємодіють із моделюю AIDA(S). Тому, також доцільно окреслити основні
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характеристики класичної моделі використання маркетингових комунікацій –
AIDA(S), у форматі DIGITAL AIDA(S) (табл. 1).
Таблиця 1 – Зміна в процесі прийняття рішення щодо купівлі в контексті
трансформації показників AIDA(S)-DIGITALAIDA(S) [2]
AIDA(S)
А – Attention (Увага)
I – Interest (Зацікавлення)
D – Desire (Бажання)
A – Action (Дія)
S – Satisfaction (Задоволення
+ лояльність)

DIGITAL AIDA(S)
Увага
Цікавість
Моніторинг
Порівняння
Перевірка
Вибір
Поширення
Рекомендації
Повернення

KPI – Key Performance Indicators
Охоплення кампанії
Метрики спільнот
Цитування
Тональність
Показники відгуків
Купівля та/чи реєстрація
Репост
Залучення друзів
Повторні купівлі

Саме комбінація новітніх інструментів комплексу маркетингових
комунікацій та нового виміру AIDA(S) дають ширше поле точок контакту із
споживачем, відкриваючи нові синергічні комбінації сукупності каналів, місця
та часу налагодження процесу комунікацій із цільовою аудиторією
Підприємство може застосовувати різноманітні засоби та інструменти
цифрового маркетингу, в залежності від цілей їх застосування, серед яких
залучення нових клієнтів, постійне нагадування постійним клієнтам,
просування нового продукту, реклама фірми та інші. На сьогодні маркетингові
комунікації через мережу Інтернет є одним з найперспективніших напрямів
інформування та спілкування з клієнтом на сучасному етапі соціальноекономічного і техніко-технологічного розвитку, оскільки дозволяють фірмі
швидко, якісно та цілеспрямовано налагодити контакт з клієнтом.
Література
1. Бойчук І. Інтернет в маркетингу: підручник / І. Бойчук, О. Музика. – К.: Центр навч. літ.,
2010. – 512 с.
2. Сохацька О.М., Легкий О.А. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від
постановки мети до оцінювання результату / О.М. Сохацька, О.А. Легкий // Маркетинг і
цифрові технології [Електронний ресурс]. 2017. Т.1, №2. – Режим доступу: http://mdtopu.com.ua/files/download/01(02).2017.pdf.
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ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА: АНГЛОЯЗЫЧНАЯ
АББРЕВИАТУРА
Маркетологам нередко приходится сталкиваться с профессиональной
англоязычной аббревиатурой. Особенно, в аналитике цифрового маркетинга.
При этом, в литературе встречаются противоречивые трактовки. Поэтому,
думается, полезно обобщить и проанализировать наиболее используемые
понятия на основе следующего алгоритма: аббревиатура на английском языке;
расшифровка на английском и русском языках; определение; пояснение;
пример использования.
AOV (Average Order Value, Средний чек) – общая сумма купленных в
магазине товаров разделенная на количество покупателей (заказов, чеков) за
единицу времени (день, месяц и т.д.).
EPC (Earnings Per Click, Средний доход от клика) – отношение дохода,
полученного от пользователей, перешедших на сайт и совершивших покупку к
количеству кликов на рекламные объявления данного товара.
CPA (Cost per acquisition, Плата за действие) – оплата за совершенное
действие. Отношение затрат на привлечение пользователя к количеству
целевых совершенных действий на сайте. Целевым действием может быть
оставленная заявка с контактами потенциального клиента, подписка,
регистрация на сайте, покупка и т.д. Целевое действие определяет
рекламодатель перед запуском рекламной кампании. Показатель CPA отражает
сколько стоило одно данное целевое действие.
CPC (Cost per Click, Цена за клик) – модель оплаты рекламных кампаний,
при которой рекламодатель платит только за каждый клик по объявлению.
Оплата производится владельцу сайта, на котором размещено объявление.
CPI (Cost Per Install, Затраты на установку) – это отношение суммы
расходов на привлечение трафика к количеству установленных приложений.
Позволяет понять размер рекламных расходов на привлечение одного
пользователя приложения.
CPL (Cost Per Lead, Затраты на привлечение одного клиента) – это
показатель стоимости привлечения одного клиента (лида). Рассчитывается как
отношение рекламного бюджета к количеству привлеченных лидов.
Демонстрирует во сколько компании обошлось привлечение одного лида.
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CPM (Cost per mile, Цена за 1000 показов) – модель оплаты рекламных
кампаний, при которой рекламодатель платит за каждые 1000 показов своего
объявления.
CPO (Cost per order, Стоимость одной покупки) – это показатель
обозначающий сумму рекламных вложений на единицу реализованной
продукции. Представляет отношение бюджета рекламы к количеству
приобретенного рекламируемого товара.
CPS (Cost per sale, Плата за продажу) – это оплата за совершенный акт
купли-продажи. Рассчитывается как отношение затрат на привлечение
пользователей к сумме продаж, совершенных пользователями, привлеченными
с помощью данных инструментов.
CR (Conversion Rate, Коэффициент конверсии) – отношение числа
конверсий достигнутых на сайте к числу кликов (переходов на данный сайт).
CTR (Click Through Rate, Коэффициент кликабельности) – отношение
количества кликов к количеству показов рекламного объявления.
LTV, LCV (Lifetime Value, Lifetime Customer Value, Жизненная ценность
клиента) – совокупный доход, полученный от клиента компании за все время
совершения им покупок.
PPI (Pay Per Impression, Цена за показ) – это модель оплаты за рекламу
при которой с рекламодателя взымается плата за каждый просмотр рекламного
объявления (изображение, видео).
PPS (Pay Per Subscription, Стоимость одной подписки) – это показатель
отражающий сумму средств, потраченную на привлечение одного подписчика.
Рассчитывается как отношение суммы затраченной на привлечение трафика к
количеству подписок на сайте.
ROI (Return on Investment, Окупаемость инвестиций) – показатель
окупаемости инвестиций. Соотношение доходов, полученных от деятельности
компании к расходам. Расчет производится по формуле: валовая прибыль –
расходы/ расходы * 100%.
ROMI (Return on Marketing Investment, Окупаемость маркетинговых
инвестиций) – показатель окупаемости вложений в маркетинг. Рассчитывается
по формуле: ROMI = (прибыль от продукции, реализованной с помощью
маркетинговых мероприятий – затраты на маркетинг /затраты на маркетинг) *
100%.
UGC (User generated content, Пользовательский контент) – контент
(текст, изображения, видео и т.д.), создаваемый и размещаемый пользователем
самостоятельно в среде блогов, форумов, социальных сетей. Начало
использования термина характерно для эпохи Web 2.0
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: КОНТУРИ ФОРМУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
В умовах інформатизації суспільства, Інтернет та інші цифрові канали
змінюють форми і методи маркетингової діяльності, стають поштовхом для
появи нової форми маркетингової діяльності — цифрового маркетингу (англ.
digital marketing).
Термін «цифровий маркетинг» вперше був використаний в 90 р. ХХ ст. У
1993 р. вперше було використано інтерактивний баннер.
Цифровий маркетинг – це використання цифрових каналів для
просування на ринку товарів для цільових споживачів і бізнесу.
Цифровий маркетинг – це форма маркетингу масової індивідуалізації,
модель маркетингу ХХІ сторіччя.
Цифровий маркетинг – це форма імплементації маркетингової діяльності
з використанням цифрових каналів: Інтернет, локальні мережі, комп’ютери,
мобільні телефони, цифрове телебачення, рекламні дисплеї, інтерактивні
екрани, POS термінали.
Цифровий маркетинг – це вид маркетингової діяльності, що за
цифровими каналами цифровими методами дозволяє адресно взаємодіяти з
цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах.
Цифровий маркетинг використовує наступні основні методи, кожен з
яких має набір термінів.
1. SEO (англ. search engines optimization) – оптимізація сайту у пошукових
системах, просування сайту на першу сторінку видачі пошукових систем по
ключових запитах;
2. SMM (англ. social media marketing) – соціальний медіа маркетинг,
медійна реклама у формі статичних або анімованих картинок, що розміщуються
на сторінках сайтів з метою просування товарів;
3. SMO (англ. social media optimization) – оптимізація для соціальних
мереж, реклама в соціальних мережах: блоги, форуми, Інтернет-щоденники;
4. Технологія Big Data – дослідження масивів даних великих обсягів;
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5. Маркетинг ігор – просування ігор, в тому числі процес від створення
гри до продажу гри і отримання прибутку від гри;
6. SEM (англ. search engine marketing) – маркетингова діяльність в
пошукових системах спрямована на збільшення відвідуваності сайту;
7. Ремаркетинг (англ. retargeting) – перенацілювання, багаторазовий показ
вже переглянутої раніше Інтернет-реклами;
8. Мобільний маркетинг – маркетингова діяльність з використанням
мобільних пристроїв;
9. E-mail маркетинг – текстові повідомлення рекламного характеру
передані електронною поштою;
10. Веб-аналітика – аналітична діяльність в сфері цифрового маркетингу.
11. Контекстна реклама Google Adwords, Yandex Direct;
12. RTB (англ. real time bidding) – торги в реальному часі.
Цифровий маркетинг є еволюцією розвитку Інтернет-маркетингу. Вже
розроблені техніки, що дозволяють впливати на цільову аудиторію навіть в офлайн середовищі (додатки в телефонах, SMS/MMS, рекламні дисплеї на
вулицях). Це новітній вид маркетингу, який грунтується на використанні даних
у цифровій формі і пристроїв, які їх обробляють (комп’ютери, телефони,
смартфони). Отже, цифровий маркетинг – один з найбільш сучасних каналів
маркетингової комунікації, що використовує найновіші технології.
Головний
стратегічний
напрямок
цифровому
маркетингу
–
персоналізоване відношення до користувачів.
Основними тенденціями розвитку цифрового маркетингу є:
– діалоговий, універсальний, емоційнійний контент сайту;
– наявність якісної картинки на сайті;
– відеомаркетинг;
– геотаргетінг;
– гейміфікація;
– аналітика користувачів;
– подорожчання доступу до особистих даних.
Основними перевагами цифрового маркетингу є:
– адресність – можна безпосередньо звернутися до зацікавленого
споживача;
– точна оцінки ефективності сайту – спеціальні системи статистики
покажуть, за яким запитом, з якої пошукової системи або сайту прийшов
відвідувач, що замовив, на що звернув увагу, що прочитав на сайті, що його не
зацікавило;
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– визначення на який товар і з якими параметрами існує попит – дізнатися
про це можна на основі відслідковування в Інтернет тенденцій зміни попиту на
товари та тематики запитів користувачів;
– реактивність покупки – відвідувач сайту може моментально
відреагувати на рекламне повідомлення, перейти по посиланню на потрібний
сайт, придбати товар.
Цифровий маркетинг починає використовувати і традиційні види
реклами, виконуючи завдання залучення уваги аудиторії до заходження у
віртуальний світ. Прикладами є: QR-коди в рекламних плакатах і журналах,
прискорення темпів адаптації нових технологій, зміни в поведінковій моделі
споживачів та доступність крос-платформного контенту (комбінація кількох
майданчиків). Найчастіше використовують комбінації: «ВКонтакте» + Instagram
+ Twitter; Facebook + Foursquare + Instagram + Youtube .
Ці зміни ведуть до формування нового циклу медіа-споживання. Зростає
кількість «розумних пристроїв» (смартфонів, телевізорів, планшетів), за
допомогою яких споживається продукт цифрових медіа; а значить формуються
сприятливі умови для маркетологів. Продажі смартфонів випередили продажі
звичайних телефонів; сегмент ноутбуків розширюється за рахунок інтернетпланшетів та електронних рідерів. Зростає попит на додатки, потокове відео і
аудіо, ігри і електронні версії ЗМІ та книжок, зростає рівень проникнення
соціальних мереж і відповідної маркетингової активності.
У міру адаптації користувачів до цифрових технологій споживання і
доставки контенту зростає рівень вимог і очікувань, які пред’являються до
товарів, компаній і агенцій у сфері медіа та крос-платформних екосистем.
Каналами цифрового маркетингу є:
1) Інтернет і пристрої, що надають доступ до нього (комп’ютери,
планшети, смартфони);
2) локальні мережі підприємств або районів, які є самодостатніми
інформаційними системами. В даний момент поступово відбувається інтеграція
локальних мереж з Інтернет;
3) мобільні пристрої. Раніше виробники доносили послання через SMS
повідомлення, зараз популярними є установка брендованих додатків або
організація WOW-дзвінків на телефон (WOW-call – це платформа, яка об’єднує
Інтернет і телефонію);
4) цифрове телебачення, з кожним роком все більше витісняє аналогове і
поступово інтегрується з Інтернет-додатками. Вже зараз можна за допомогою
телевізора зайти на власну сторінку в Facebook, подивитися ролик на відео,
дізнатися свіжі новини;
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5) інтерактивні екрани, POS-термінали, що розташовуються в магазинах,
на вулицях, у вагонах метро. Поступово витісняють стандартну зовнішню
рекламу, адже дозволяють тісніше взаємодіяти з споживачем, донести
повідомлення чи допомогти в здійсненні покупок через POS-термінал;
6) тачскріни (планшети), рідери, інші пристрої – спеціальні програми для
них дозволяють користувачеві читати, грати, дивитися фільми, виходити в
Інтернет;
7) цифрове мистецтво – це вид мистецтва, в якому комп’ютер
використовується для створення або відтворення художньої роботи: малюнка,
звуку, анімації, відео, ігор, веб-сайту, перфомансу, інсталяції. Багато
традиційних видів мистецтва використовують цифрові технології, і як результат,
розмивається межа між традиційним і цифровим мистецтвом.
З’явилася нова форма маркетингових агенцій – Digital-агенції. На
відмінну від звичайних медійних агенцій, що надають майданчики для
розміщення реклами Digital-агенції пропонують наступні послуги:
1) створення сайтів, медійне і контекстне просування, дизайн, продакшн;
2) розробка комплексної стратегії розвитку підприємства у цифровому
оточенні (експертиза і просування);
3) робота з онлайн спільнотами (групи і сторінки в соціальних мережах,
блогах, форумах, спеціалізованих майданчиках);
4) організація event заходів в комбінації он-лайн/оф-лайн просування;
5) переведення споживача з онлайн в оф-лайн-сферу і назад (акції,
активності);
6) експериментальний маркетинг: QR-коди , геолокаційні сервіси, RFD,
WOW-дзвінки, доповнена реальність.
Більша частина медійного контенту споживається за допомогою
персональних комп’ютерів, ноутбуків, смартфонів, планшетів, топ-боксів,
підключених до Інтернету телевізорів та ігрових консолей.
Література
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ
Функціонування процесів системи електронної логістики в останні 15-20
років прямо пов’язане з розвитком глобальної системи логістичних провайдерів
– організацій, що надають комплекс послуг (транспортування, складування,
управління запасами, фізичний розподіл, ІТ-послуг) на основі аутсорсингу.
При цьому аутсорсинг інформаційних технологій (IТ-аутсорсинг) –
найбільш розвинутий вид цих послуг, що пов’язано, безумовно, зі стійкими
тенденціями до розширення сфери застосування інформаційних технологій у
всіх областях діяльності сучасних організацій. Більше того, саме передача
«третій стороні» функцій супроводження систем обробки інформації породила
в бізнес-практиці сам термін «аутсорсинг». Дотепер у тлумаченні ряду фахівців
аутсорсинг пов’язаний саме з використанням інформаційних технологій у
виробництві та управлінні.
Історично IT-аутсорсинг пов’язаний з передачею «на сторону» функцій
внутрішніх IT-підрозділів (обчислювальних центрів, відділів) і виконуваних
ними видів робіт (у тому числі, наприклад, ведення бухгалтерської
документації). Згодом з розвитком пакетів IT-послуг аутсорсеру передаються
взаємозалежні функції та супроводження фінансових бізнес-процесів повністю.
На світовому ринку електронної логістики привабливість впровадження
IT-аутсорсингу полягає у нових можливостях ведення бізнесу. Перспективи
використання послуг аутсорсерів залежать і від самих ресурсів: їх вартості,
доступності (включаючи як фізичну можливість використання, наприклад,
мережевих технологій у тих або інших регіонах, так і законодавчі можливості і
обмеження) та затребуваності. Наприклад, поряд із прагненням підвищити
віддачу від вкладених коштів за короткий проміжок часу, серед мотивів
звернення до зовнішніх організацій для супроводження IT-проектів в останні
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роки усе яскравіше проявляється необхідність використання сучасних систем
безпеки даних, які забезпечує сертифікований провайдер [2, с. 123].
Серед послуг, надаваних IT-аутсорсерами, можна виділити кілька
основних груп: підтримка технічних і програмних засобів; розробка та
інтеграція додатків; консалтинг; навчання й тренінг; управління
інформаційними системами. Три з них стають найбільш перспективними для
розвитку IT-аутсорсингу в майбутньому: консалтингові послуги, розробка
додатків і IT-менеджмент. Саме ці послуги відображають сутність і тенденції
розвитку сучасного бізнесу – прагнення до підвищення ефективності та
конкурентоспроможності.
Серед безлічі видів сервісу в області інформаційних технологій можна
виділити окремі послуги, що виявляють найбільший вплив на розвиток
організації. До аутсорсингу вдаються компанії, що спеціалізуються в
інформаційному бізнесі, які, у свою чергу, самі надають комплексні IT-послуги
клієнтам. Це компанії-виробники технічних і програмних засобів, розробники
баз даних, системні інтегратори і мережеві провайдери, що використовують
аутсорсинг як інструмент оптимізації власного бізнесу. Найбільший інтерес для
менеджменту організації представляють послуги в сфері управління
організацій, а також аутсорсинг логістичних бізнес-процесів на основі
провідних інформаційних технологій, тому що саме цей тип послуг ITаутсорсингу дозволяє зробити крок у формуванні сучасного «обличчя» бізнесу.
Аутсорсинг виробничих функцій і логістичних бізнес-процесів на основі
корпоративних інформаційних систем дозволяє використовувати новітні
досягнення і «кращі практики» сучасного менеджменту. Впровадження
корпоративних інформаційних систем лежить в основі реінжинірингу бізнеспроцесів (Business Process Reengineering, ВPR) і аутсорсингу бізнес-процесів
(Business Process Outsourcing, ВРО).
У цей час до найбільш пріоритетних відносять наступні види
корпоративних інформаційних систем: управління ресурсами підприємств
(enterprise resource planning, ERP); управління закупівлями (e-procurement);
управління ланцюгами постачання (supply chain management, SCM) [3, с. 136].
Показовими є дані, отримані AMR Research після вивчення 13 галузей
американської промисловості і 800 компаній. Метою дослідження було
з’ясування питання, на які корпоративні інформаційні системи підприємства
витрачають гроші. Результати: ERP – 43%; CRM – 17%; SCM – 13%; інші
системи – 27%. При цьому високотехнологічні компанії витрачають 28%
бюджету на корпоративні інформаційні системи, фармацевтичні – 20%, а
фінансові – 15%. Одну тільки EPR-систему SAP R/3 у світі використовує більш
60% транснаціональних корпорацій [1].
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Системи ERP — це комп’ютерні системи, створені для обробки ділових
операцій організації і сприяння комплексному і оперативному (у режимі
реального часу) плануванню, виробництву і обслуговуванню клієнтів (зокрема,
система ERP SAP R/3, у якій реалізовано більше 1000 бізнес-процесів). Систему
впроваджено в США, країнах ЄС, Японії в різних галузях: аерокосмічній та
оборонній, автомобілебудуванні, банківській справі, хімічній промисловості,
виробництві споживчих товарів, проектуванні і будівництві, охороні здоров'я,
страхуванні, ЗМІ, фармацевтиці, роздрібній торгівлі та ін.
Системи
управління
закупівлями
(е-Procurement)
дозволяють
автоматизувати проходження заявок на придбання продуктів, контроль за
цінами постачальників, процеси узгодження з керівництвом, розподілу їх на
тендерні або аукціонні майданчики в сегменті В2В, направлення постійним
постачальникам повідомлення про плани поповнення виробничих запасів. Зараз
близько 70% постачальників готові оформляти постачання через Інтернет.
Частина системи управління закупівлями, яка взаємодіє з постійними
постачальниками, може бути інтегрована в систему SCM. Інтеграція системи
управління закупівлями з ERP дає можливість здійснювати аналіз фінансових
умов, ураховувати своєчасність постачання, оптимізувати закупівельну
стратегію підприємств.
Системи SCM також дозволяють планувати загальні виробничі графіки з
метою оптимізації використання виробничих і складських потужностей і
зниження витрат. При цьому, правильно організувавши закупівлі, можна
знизити собівартість продукції на 5-50%. Тому особливого значення набувають
системи організації і проведення аукціонів і тендерів. SCM дозволяють
контролювати постачальників та координацію їх робіт з аутсорсерами.
Синтез факторів розвитку та механізмів інфраструктурного забезпечення
дозволяють визначити методологічну спрямованість особливостей формування
національного ринку електронної логістики в країнах із транзитивною
економікою, до яких відноситься і сучасна Україна.
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Нові цифрові методи обробки та використання інформації стають
основним джерелом підвищення результативності та ефективності
маркетингової діяльності. В умовах інформатизації суспільства Інтернет та інші
цифрові канали змінюють форми і методи маркетингової діяльності –
цифрового маркетингу (англ. «digital marketing»).
За інформацією міжнародного агентства «We are social», що
спеціалізується на дослідженнях у сфері медіа, в оприлюдненому звіті «Digital
in 2018» [1], у світі більше 4 млрд. осіб користуються Інтернетом, а кількість
користувачів Інтернету збільшилася на 20% у порівнянні з попереднім роком. У
2017 році понад 200 млн. осіб отримали свій перший мобільний пристрій, а дві
третини жителів світу – 7,6 млрд. – тепер мають мобільний телефон.
Понад 3 млрд. осіб у всьому світі зараз використовують соціальні мережі
щомісяця, а 9 з 10 користувачів отримують доступ до них через мобільні
пристрої.
Необхідно відзначити, що за прогнозами експертів міжнародного
агентства «We are social» у 2018 році кількість користувачів Інтернету
становитиме – 4,021 млрд. осіб, що на 7% більше, ніж у 2017 році, соціальних
мереж – 3 196 млрд. осіб, що на 13% більше, ніж у попередньому році, а
мобільних телефонів – 5,154 млрд. осіб, що на 4% більше, ніж у 2017 році.
За даними аналітичної компанії Forrester, у США витрати на цифровий
маркетинг стрімко зростають і до 2021-го року сягнуть майже 120 млрд. дол
США. Зрештою, нема чого дивуватись: щодня такі компанії як Google,
Facebook та Amazon невпинно збирають інформацію про споживачів. При
цьому близько 50% усього рекламного трафіку генерується ботами. І хоча
власники брендів вкладають величезні кошти, намагаючись охопити якомога
ширші верстви потенційних клієнтів, вони не мають жодної гарантії, що така
реклама влучить у ціль.
Але сценарій може різко змінитись, якщо бізнеси напряму виходитимуть
на своїх цільових клієнтів. Вже зараз деякі проривні технології [2] (наприклад,
блокчейн і «розумні» контракти) оновлюють індустрію цифрового маркетингу,
спонукаючи компанії відмовлятись від традиційних підходів. Отже, бізнес
може використовувати такі інновації для підвищення продуктивності свого
маркетингу.
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Нещодавно революційна технологія блокчейн успішно здійснила
потужний натиск на рекламну галузь, давши змогу зберігати та поширювати
інформацію, водночас надійно захистивши її від копіювання та змінювання.
Блокчейн являє собою децентралізовану систему, а тому дані, що зберігаються
в такий спосіб, мають високий рівень захисту. Ця технологія «підірве»
рекламну індустрію та повністю змінить засади її функціонування, бо усуне
посередників як «клас». Зараз бізнеси розміщують рекламу на платформах
Google чи Facebook, які заробляють на цьому гроші. А така компанія, як
BitClave, сфокусувавшись на приватності пошукової інформації, передала
споживачам повний контроль над своїми даними.
Пошукова платформа BitClave, використовуючи технологію Ethereum,
взагалі усунула потребу в тих, хто обслуговує рекламу, та налагодила прямий
зв'язок між споживачами і бізнесами. Власне, такою є сутність блокчейнтехнології: вона усуває необхідність присутності посередників у будь-яких
транзакціях. Користувачі можуть вибрати певний обсяг даних, які вони готові
відкрити рекламістам, а потім отримати за це компенсацію. Замість того щоб
посередники продавали ваші дані рекламістам, як це відбувається зараз, ви самі
зможете продавати їм таку інформацію напряму.
Технологія «розумних» контрактів допомагає вам обмінюватися грішми,
акціями та будь-чим іншим, що має цінність, у прозорий спосіб, котрий
виключає можливість виникнення якихось конфліктів та дозволяє обходитися
без юристів. Смарт-контракт — це програма на основі блокчейн-технології,
котра забезпечує виконання умов договору, які неможливо ані модифікувати,
ані замінити (можна лише укласти абсолютно нову угоду). Участь у диджиталкампаніях блогерів, які мають сильний персональний бренд, може дати дуже
хороші результати — але може й створити проблеми, бо немає третьої сторони,
котра б регулювала умови договору. «Розумні» контракти автоматично
змушуватимуть всі сторони виконувати свої зобов'язання, здійснюючи оплату
послуг тільки після виконання оговорених умов. Скажімо, якщо блогер не
напише статтю або не розмістить у соціальних медіа пост про бренд, він не
отримає гроші. Перейти на наступний етап процесу можна виключно тоді, коли
виконано всі попередні пункти угоди.
Компанії можуть застосовувати блокчейн, щоб показати споживачам,
кому вони продають їхні дані. Також ця технологія забезпечує наднадійне
збереження даних (цю інформацію неможливо скопіювати або змінити). Крім
усього, сама прозорість блокчейн розвіює занепокоєння споживачів на рахунок
того, що фірми маніпулюватимуть їхніми даними.
Дослідження можливостей застосування Інтернет-технологій у
маркетинговій діяльності підприємств зумовило появу такого явища, як краудОдеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
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технологїі [3] на основі crowd marketing – це технологія прихованого або
партизанського маркетингу в Інтернет, за допомогою відповідей-рекомендацій
на форумах, блогу, коментарів до продукту, послуги або відео. Краудмаркетинг, своєю чергою, являє собою метод стимулювання продажів товару
цільовій Інтернет-аудиторії на основі рекомендацій.
На сьогодні основних інструментів крауд-маркетингу декілька:
– Google – пошук питань і відгуків про товар на сайтах і форумах.
– Google Alerts і Talkwalker – сповіщення про нові відгуки і питання.
– Disqus – відстеження коментарів про товар у блогах.
– Крібрум – моніторинг соціальних мереж і форумів.
– Tagboard, LiveTweet, Tweetdeck – моніторинг соціальної мережі Twitter.
– Facebook, Google Plus, Twitter – комунікації з потенційними клієнтами.
– Google Analytics – аналіз переходів на сайт з товаром і поведінки
споживачів на цьому сайті.
Таким чином, сформулюємо загальне визначення цифрового маркетингу.
Цифровий маркетинг – це сучасний маркетинг, який використовує цифрові
канали для просування товарів (послуг) компанії та побудови ефективної
комунікації з її цільовою аудиторією у віртуальному та реальному середовищах
для забезпечення проведення ефективної комунікаційної політики.
Література
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https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018 (Accessed 17 Mar 2018).
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОНІТОРИНГУ КОН’ЮНКТУРИ ТОВАРНОГО
РИНКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Важним елементом реалізації механізму управління економічною
системою є моніторинг. Разом з тим, в багатьох галузях промисловості
методика моніторингу розроблена недостатньо і потребує подальшого
вдосконалення та розширення сфер свого використання. Моніторинг,
створений на основі безперервного порівняння ринкової та внутрішньофірмової
інформації та синтезу змінених моделей розпізнання, носить ярко виражений
адаптивний характер [1,2].
Існує значна кількість товарних ринків, які мають свої специфічні умови
формування та фактори розвитку. Для кожного з них і кожної з стадій розвитку
їх кон’юнктури характерно сполучення факторів та показників, що визначають
особливості і параметри перспективних тенденцій, їх відносну значущість,
ієрархію їх взаємодії одного з одним. Відслідковувати ці коливання та зміни, на
наше переконання, дозволяє процедура моніторингу, як одна з найбільш
важливих різновидностей маркетингових досліджень товарного ринку
конкретного підприємства. З наведеного виходить, що оцінка підприємством
стану свого ринку, кон’юнктурних зрушень на ньому, визначення на ринку
своєї позиції відносно товарів –аналогів та товарів-субститутів та визначення
можливих перспектив і напрямків
розвитку досить ефективно можна
проводити з використанням принципів і методів економічного моніторингу.
Принципи моніторингу кон’юнктури товарного ринку мають спільну
властивість – системність. Проведені дослідження дозволили віднести до
основних принципів моніторингу товарної кон’юнктури наступні:
об’єктивність, точність, деталізація, цілеспрямованість, ефективність,
економічна сутність яких представлена нами в табл. 1.
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Таблиця 1 – Економічна сутність принципів моніторингу товарної кон’юнктури
Назва
принципу
Принцип
об’єктивності
Принцип
точності
Принцип
деталізації
Принцип
цілеспрямованості
Принцип
ефективності

Економічний зміст принципу
Означає необхідність врахування всіх найбільш важливих показників кон’юнктури даного
товарного ринку і недопустимість прийняття певної точки зору до завершення аналізу
всієї зібраної інформації
Визначає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх сприйняття і
трактування, а також обґрунтований вибір інструментів дослідження або виміру
Надає можливість детального планування кожного етапу дослідження , забезпечує високу
якість виконання всіх інструментів дослідження або виміру
Передбачає розробку системи цілей, включаючи економічні, соціальні, екологічні та інші
цілі. Система цілей має свою ієрархічну структуру, у відповідності з якою досягнення
більш конкретних і в певній мірі часткових цілей є засобом реалізації більш загальних
цілей
Визначає ступінь досягнення поставленої мети. Крім загального плану включає в себе
також економічну ефективність, тобто підвищення результативності виробничопідприємницьких стратегій по досягненню ринкових (комерційних) перспектив

Побудова системи моніторингу стану товарної кон’юнктури ринку
продукції повинна вестись з використанням взаємодії поняття маркетингового
середовища та поняття маркетингового дослідження. На підставі дослідження,
визначення та обґрунтування основних факторів економічної кон’юнктури,
проведеного в попередніх дослідженнях [1, 2, 5], вищевикладених посилок та
послідовного розкриття складових процесу моніторингу можна визначити
сутність економічної кон’юнктури як предмета моніторингового дослідження.
Кон’юнктура товарного ринку в системі економічного моніторингу – це форма
прояву на конкретному ринку системи факторів (показників) і умов
відтворювання в їх постійному розвитку і взаємодії, що проявляється в певному
співвідношення попиту, пропозиції, якості та динаміки цін.
Література
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Верешне Шомоши]. – Х. : Віровець А.П. «Апостроф», 2012. – 668 с.
3. Грабченко А.И. Основы маркетинга высоких технологий : [учебное пособие] / Грабченко
А.И., Перерва П.Г., Смоловик Р.Ф. – Х. : ХГПУ, 1999. – 242 с.
4. Перерва, П. Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена [Текст] / П.Г.Перерва. – Ростов
н/Д: Феникс, 2003. – 592 с.
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ
Формування лояльності клієнта є однією з ключових задач бізнесу поряд
з підвищенням доходності компанії, підвищенням продажів, зростанням частки
ринку та ін. Клієнтська лояльність означає готовність клієнта не лише
регулярно здійснювати повторні покупки, а й рекомендувати той чи інший
товар своєму близькому оточенню, що перетворює його в певного промоутера
бренда [1].
На думку британського спеціаліста з питань лояльності Найджела Хілла,
складно уявити, що може бути цінніше, аніж клієнт.
Під час рецесії найрозумнішою стратегією утримання прибутку на
прийнятному рівні є збереження вже існуючих клієнтів. Американські вчені
дійшли висновку, що залучення нових споживачів обходиться у п’ять разів (а в
умовах економічного спаду – у 20 разів) дорожче, аніж раніше. Компанії
доводиться витрачатися на рекламу, постійне інформування потенційних
споживачів. Тому сьогодні більш важливим є співпраця з реальними
покупцями, аніж витрачання часу та коштів на залучення нових. Разом з тим,
нові клієнти, як показує практика, є менш прибутковими, аніж ті, які
користуються послугами чи товарами компанії понад трьох років [2].
Перш за все, доцільно дослідити уподобання «свого» клієнта та
зрозуміти, наскільки те, що ви йому пропонуєте, задовольняє його вимоги. Так,
для споживачів магазину середнього цінового сегмента може бути більш
важливим широта ассортименту, якість товарів, рівень обслуговування,
компетентність консультантів. При цьому рівень цін не матиме для них
особливого значення. Клієнти будуть лояльними у тому випадку, якщо
забезпечити їх основні вимоги: широкий товарний асортимент, високий рівень
сервісу. Для маркетів, зорієнтованих на низькі ціни, більш важливим є
зосередження власне на рівні цін, адже саме ціна виступатиме головним
фактором лояльності споживача. Якщо порівняти дані важливості й
задоволеності, стає зрозумілим, над чим потрібно працювати компанії з тим,
щоб підвищити рівень задоволення клієнтів. Вимірявши рівень задоволення
клієнта, можна робити дії щодо усування «вузьких місць» у системі
обслуговування. Ефективність інструмента полягає в тому, що він дозволяє
«переміщувати» клієнта по піраміді лояльності, І тоді, на вершині якої він
приносить додатковий прибуток (рис. 1).
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Рисунок 1 – Піраміда лояльності клієнтів
У піраміді лояльності розрізняють три базові рівні. Перший рівень –
споживач вперше щось придбав. Другий рівень – «повторна покупка».
Покупець залишився задоволений і сервісом, і продуктом, і дбайливістю
персоналу. Проте на другому рівні піраміди клієнт ще не є емоційно лояльним,
він знаходиться в пошуку. Третій найвищий рівень піраміди – «купівельна
прихильність». Підприємство отримує лояльного споживача, який користується
товарами або послугами даної компанії та не розглядає пропозиції інших.
Рівень задоволення і лояльності клієнтів напряму залежить від якості роботи
консультантів, зацікавленості персоналу надавати клієнтам якісний сервіс. За
даними досліджень, більшість клієнтів перестають обслуговуватися не через
високий рівень цін, а через неякісне обслуговування.
Згідно останніх досліджень у галузі маркетингу виявлено, що лише 5%
рішень споживач приймає на свідомому рівні, решта – 95% на підсвідомому.
Отже споживач купує не лише продукт, а й закладені у нього емоції [3]. Тому
емоційний вплив під час продажу товару є одним з найефективніших. При
тривалому позивному споживчому досвіді зростає емоційна компонента
(відданість) і толерантність до негативних ситуацій. Таким чином, вигоди від
лояльності споживача очевидні: стабільні доходи від багатократних повторних
покупок, безкоштовний канал залучення нових клієнтів, конструктивний
зворотній зв’язок та донесення до клієнта цінності бренда.
Література
1. Пирамида лояльности клиентов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://salesgu.ru/2016/03/15/piramida-loyalnosti-klientov.
2. Кучерявая Е.В. Сложно представить, что может быть ценнее, чем клиент // Бизнес. – 2008.
– №50. – С.58–61.
3. Белла М. В желании купить преобладают чувства // Бизнес. – 2007. – №1-2. – С.62–65.
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МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ НА РИНКУ
ДЕКОРАТИВНО ОЗДОБЛЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ
Оптова торгівля має специфічні умови просування товару, тому що попит
на товар залежить не від клієнта компанії, а від роздрібного клієнта. Необхідно
слідкувати за попитом та трендами кінцевого ринку споживача.
Існують наступні стратегії просування товарів:
1. Просування товарів, спрямоване на споживача. Таке просування
націлене на кінцевого користувача товару або послуги. Основне завдання –
надати на споживача такий вплив, щоб він був готовий до покупки товару.
Виробники італійських шпалер Emiliana Parati використовують наступні
методи: розробка спільних колекцій з іменитими дизайнерами Валентином
Юдашкіним, Roberto Cavalli, Ferre – це спонукає попит окремих мас населення,
які полюбляють дизайнерські речі. Дизайнери також рекламують колекцій
шпалер на своїх сайтах, інтерв’ю. Виробники ламінату ТМ «My Floor»
(Німеччина) розробили онлайн шоу-рум, який надає змогу кінцевому
споживачу або дизайнеру/архітектору обрати онлайн кімнату та бажаний
ламінат, тобто змоделювати свій вибір [2]. Таким чином, виробник або
імпортер створює попит і допомагає зробити вибір покупцю. Німецька фабрика
шпалер Rasch створила онлайн студію, якою користуються дизайнери для
пропозицій кінцевому споживачу оздоблення кімнати [3]. Інший вид
просування товарів – пропозиція премій (нагорода, отримана за придбання
товару або відвідування місця продажу). Іграшка в коробці Choco Pie, магніт із
зображенням кролика у банку Nesquik, стаканчик в коробці з пральним
порошком – це приклади премій. Реклама за допомогою спеціальних товарів
схожа на премії. На ринку оздоблюючих товарів це може бути допоміжні речі
для ремонту з указанням бренду, наприклад, фабрика Emiliana Parati (Італія)
пропонує як бонус до покупки безкоштовні сумки для шпалер для комфортного
транспортування покупки до машини чи дому [1].
2. Просування, спрямоване на посередника. Просування необхідне і для
того, щоб переконати посередників (оптових і роздрібних торговців) в тому, що
товар буде добре продаватися. Є кілька способів мотивації посередників.
Виробник може запропонувати додатковий приз в грошовій або натуральній
формі тому, хто замовить певний товар або певна його кількість. Премія може
виплачуватися або залежно від кількості проданих одиниць товару, або від
покупки розповсюджувачем певної кількості товару на реалізацію. Компанія
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Граффіті (імпортер) разом з ТМ «My Step» (виробництво ламінату) разом
оголосила конкурс подорож на виробництво ламінату у Польщу та Німеччину
за найбільші обсяги продажу серед клієнтів.
Оптовий товарооборот підприємств в 2016 році в порівнянні з 2015 роком
зріс на 4,9%. За даними Держстатистики, в 2016 році в порівнянні з 2015 роком
оптовий товарооборот підприємств зріс в Україні на 4,9% – до 1486,3 млрд. грн.
[4]. Дивлячись на зріст оптової торгівлі слід зауважити, що зараз на ринку
немає стратегії і моделі розвитку. Необхідно розробити системний підхід
компаній для розробки маркетингової системи підприємств декоративнооздоблюючих товарів на ринку оптової торгівлі. Тобто треба зробити упор на
оптимізацію роботи з клієнтами-дистриб’юторами, наприклад, автоматизації
роботи і надання інформації з наявності, ціни на товар, надання стендів,
рекламної продукції, бонуси. Також необхідна співпраця з клієнтами: необхідно
спонукати їх брати участь в маркетингових дослідженнях та представляти
інформацію оптовому підприємству або підприємству-виробнику про
вподобання споживачів; визначати попит і пропозицію на конкретні види
товарів. За підтримки постачальника просувати товар орієнтуючись на
кінцевого споживача.
Ринок оптової торгівлі потребує розробки системного підходу у
просуванні товару на ринок. Це стосується і роботи безпосередньо з своїми
клієнтами та кінцевим споживачем. На ринку декоративно-оздоблюючих
товарів є тенденція штучно створювати попит на свій товар завдяки розробці
онлайн сервісів для дизайнерів/архітекторів, що в свою чергу створює попит у
кінцевого споживача. Слід зазначити, що важливим моментом в просуванні
товару на ринок відіграє робота в тандемі фірма-імпортер/оптова компанія з
роздрібними компаніями. Тобто роздрібні компанії збирають інформацію про
попит на товар, вподобання кінцевого споживача, в свою чергу оптова компанія
робить правильний підбір асортименту, відслідковує тенденції ринку,
проводить своєчасне інформування клієнтів про надходження товару, його
наявність, робить доставку товару, надає рекламну підтримку, проводить
навчання/семінари для клієнтів.
Література
1.http://stud.com.ua/1150/marketing/printsipi_uspishnogo_prosuvannya_brendu.
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3. https://ecollection.rasch.de.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ЦИФРОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
На тлі розвитку ринку високотехнологічних споживчих електронних
товарів, стрімкими темпами розвивається електронний бізнес. Його сутність
полягає у прагненні максимальної заміни матеріальних продуктів і послуг
(tangible products and services) цифровими продуктами (digital products), що
надаються за допомогою цифрових послуг (digital services) через Інтернет.
Цифрові продукти і послуги характеризуються значно нижчими
витратами, коротшими термінами реалізації, необмеженою доступністю у часі,
незалежністю від географічних відстаней, великою інформаційною місткістю,
можливістю автоматичної адаптації та реакції порівняно з їхніми
матеріальними
відповідниками.
Через
таке
нагромадження
нових
характеристик управління ланцюгами поставок (electronic Supply Chain
Management – eSCM) цифрових продуктів і послуг не повинно бути обмежене
інформатизацією наявних у них бізнес-процесів, а передбачати
реструктуризацію ланцюгів – вилучення одних бізнес-процесів і впровадження
інших та оптимізацію функціонування ланцюгів за нових умов [1].
Системи eSCM уможливлюють створення динамічної конфігурації
ланцюгів поставок. Розрізняють такі види електронного управління ланцюгом
поставок eSCM: e-планування передбачає співпрацю ланок ланцюга поставок за
допомогою мережі Інтернет; e-постачання передбачає доставку товарів і послуг
з використанням електронних каталогів, що розміщені на веб-сторінках
підприємств в мережі Інтернет; e-виробництво передбачає підтримку
матеріального виробництва підприємства через аутсорсинг; доступ до
інформації усіх учасників ланцюга поставок з використанням інтегрованих
інформативних систем; e-торгівля займається презентацією продуктів, послуг і
інформації, а також їхнім продажем кінцевим споживачам через мережу
Інтернет; e-логістика займається координацією і інтеграцією дій, що
забезпечують доставку продуктів і послуг до кінцевого споживача з
використанням мережі Інтернет; e-проектування передбачає розроблення нових
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продуктів кількома партнерами з використанням мережі Інтернет, що дає змогу
пришвидшити їх впровадження на ринок.
Електронні ланцюги поставок здатні до адаптації та залучення учасників
не лише на умовах довготермінової співпраці, але й на умовах
короткотермінових, разових контактів. Електронна співпраця, тобто c-commerce
(collaborative commerce) дозволяє торговельним партнерам спільно здійснювати
планування, управління, контролювання, проводити маркетингові заходи. Ccommerce потребує застосування інформаційних систем і технологій
міжорганізаційного характеру, а також технологій, що з ними пов’язані
(екстранет, EDI). Трансформація традиційного ланцюга поставок у електронний
ланцюг полягає у заміні реальних ланок у потоці переміщення інформації
віртуальними.
Стосовно двох ланок-посередників між виробником та кінцевим
клієнтом, вищезгадана трансформація може стосуватися: гурту, роздрібу, або як
гурту, так і роздробу. Заміна гурту або роздрібу у потоці переміщення
інформації віртуальними ланками полягає у впровадженні віртуальної гуртовні
або віртуального роздрібного магазину, котрі є інформаційними системами, що
створені виробником та функціонують у мережі Інтернет. Вилучення гурту або
роздрібу з потоку переміщення продуктів полягає у заміні складування на
цьому рівні поставками безпосередньо на наступний рівень. Наприклад,
вилучення гуртовні передбачає безпосередні поставки на рівень роздрібних
магазинів, а після вилучення роздрібних магазинів – безпосередньо до
кінцевого клієнта.
Технології електронного бізнесу уможливлюють відокремлення
матеріального потоку і потоку переміщення інформації. Виробник отримує
можливість нової організації ланцюга поставок, у якій може підсилити корисну
позицію на початку потоку переміщення продуктів та змінити некорисну на
кінці потоку переміщення інформації на позицію, яка наближає його до
кінцевого споживача. Деталізуючи потенційні користі такої реструктуризації,
можна очікувати виникнення додаткових переваг як у виробника, так і клієнта
Для виробника цінності набуває оперативна інформація щодо попиту, що дасть
змогу застосувати концепцію «pull», а отже, використати позитивні ефекти.
Клієнт може очікувати підвищення якості обслуговування щодо оптимізації
витрат, часу виконання замовлення та ймовірності настання ризику.
Література
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ
Зміна темпу життя у бік його пришвидшення, підвищення мобільності та
багатозадачність ініціювало зростання активості користування різноманітними
формами он-лайн навчання. Крім того, розвиток он-лайн навчання значно
активує відсутність будь-яких кордонів та територіальних обмежень. На
теперішній час розвиток он-лайн навчання вже спроможний конкурувати із
традиційними формати навчання у форматі «face to face» і це генерує
необхідність змін у підходах до класичних форм навчання.
У світовій практиці напрацьовано досить багато форм он-лайн навчання,
починаючи від інтернет-ресурсів, де можна користуватися підручниками,
дивитися лекції, пройти он-лайн тестування, до он-лайн курсів та шкіл, де
робота із слухачами ведеться у режимі реального часу. Однозначно он-лайн
навчання має шалену перспективу розвитку, особливо у ключі того, що мережа
Інтернет, завдяки Ілону Маску, за деякий час повністю покриє земну кулю.
Отже зникне такий недолік, як залежність від доступу в Інтернет.
Проте можливостей он-лайн навчання досить багато, і вони значно
переважують його недоліки.
До ключових можливостей он-лайн навчання можна віднести у першу
чергу те, що такий формат повністю вимикає будь-які географічні перешкоди.
Навіть, якщо немає можливостей фінансових навчатися за кордоном, то онлайн навчання це нівелює. Особливо це має значення для вивчення іноземних
мов, де спілкування з носіями мови є ключовим чинником успіху [1]. Он-лайн
навчання спроможне забезпечити комфортність та особисту безпечність через
невтручання в особистий простір слухача. Як зазначається у [2], то коли
навчання відбувається в обстановці, яка приємна, звична та максимально
сприяє навчанню, то це вже 50% успіху. Поряд із свободою визначення часу на
навчання, саме он-лайн навчання формує відповідальність слухача за
дотримання графіку занять, вибір власного темпу навчання.
Таким чином, он-лайн навчання потребує значно більшої
відповідальності, оскільки спокуса забути або проігнорувати значно більша.
Слухач приймає на себе відповідальність за власний результат, або ні. Крім
того, така форма навчання формує такі якості, як: самостійність, фокусування,
характер та підвищення рівня усвідомленості того, що робиш.
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Он-лайн навчання дозволяє легко комуні кувати із лектором за
допомогою чату, пошти, форум або аудіо/відео зв’язку, що підвищує
можливість задавати питання по мірі їх виникнення, і потім отримати відповідь.
Неабияке значення має можливість он-лайн навчання економити час та кошти.
Особливо це має значення для мешканців мегаполісів. Як зазначається у [3], то
вартість он-лайн навчання нижча, у порівнянні з традиційними формами
навчання, на 10-30%. Отже, сукупність можливостей он-лайн навчання робить
його суттєвим конкурентом традиційних форм навчання, які позбавлені певної
гнучкості. Проте, слід визначити і проблеми он-лайн навчання, через які воно
дещо програє традиційним формам навчання.
По-перше, це те, що не всі дисципліни можна вивчати он-лайн.
Здебільшого це ті дисципліни, де треба практика, або де необхідним є
особистий контакт, тактильний обмін та живі емоційні реакції.
По-друге, сам формат он-лайн навчання підходить не всім слухачам в
силу особистих рис.
По-третє, слухачам може не вистачати особистого контакту із
викладачем, і особливо, з іншими слухачами он-лайн курсів.
По-четверте, щоб засвоїти матеріал та розібратися із завданнями під час
он-лайн навчання, необхідно більше часу, у тому числі й на самостійну роботу.
Крім того, суттєву проблему складає низька спроможність слухачів
зосереджуватися під час лекцій, тим більше, що завжди є спокуса подивитися у
соцмережі або просто закрити вкладку браузеру. Це, безперечно, знижує
фокусування на процесі навчання. Ще можна було б зазначити у якості
недоліків відсутність стандартів якості та контролюючих органів, проте у
навчанні є базовий критерій – або слухач засвоїв знання та навчився їх
застосовувати на практиці або ні. Це і є базовий критерій результативності онлайн навчання.
Таким чином, сучасний образ життя більшості людей ініціює бурхливий
розвиток он-лайн навчання, незважаючи не певні недоліки, здебільшого не як
альтернативу класичним формам навчання, а як вагоме доповнення, особливо у
сфері посилення фахових компетенцій та навичок.
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СУЧАСНІ ТРЕНДИ ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ
Освітній маркетинг представляє напрямок маркетингової науки і
практики, пов’язаний із просуванням на ринок освітнього продукту у вигляді
лінійки освітніх програм закладів вищої освіти та підготовлених компетентних
фахівців як результату засвоєння освітньої програми. Тенденції в розвитку
освітнього маркетингу визначаються декількома сферами: змінами на ринку
праці; в технологіях маркетингу та освітніх технологіях.
Для ринку праці характерним є швидкоплинна зміна структури робочої
сили під впливом інформаційно-комунікаційних технологій та розвитку
машинного інтелекту, так за даними досліджень UNESCO «до 2020 р. дефіцит
фахівців з вищою освітою і необхідною кваліфікацією в усьому світі складе 40
млн. осіб, а нестача працівників з більш низьким рівнем освіти – близько 95
млн. осіб» [1]. Школа Флетчера при Університеті Тафтса в партнерстві із
Mastercard HBR проаналізували 60 країн за індексом їх digital-розвитку та
виявили лідерів – це: Норвегія, Швеція, Швейцарія, Данія, Фінляндія, Сінгапур,
Південна Корея, Великобританія, Гонконг і США [2]. Але з урахуванням
сучасного темпу поширення інновацій та постійних змін, нинішній статус не
забезпечує першість у майбутньому.
Сучасна освіта має бути націлена на навчання впродовж всього життя,
формування відповідного типу компетентностей: навичок, життєвих установок
і моделей поведінки, які забезпечать потреби ринку праці та стійке й
інклюзивне економічне зростання на засадах когнітивної та зеленої економіки з
яскраво вираженою революцією поколінь. Залученість, причетність, соціальна
орієнтація, багатопрофільність й мультікомпетентність визначатимуть профіль
фахівця у найближчий перспективі – 2020 р. До 2030 р. освіта перетвориться в
ключову форму активності населення, а навчання впродовж всього життя
завдяки впливу революції поколінь та індивідуалізації навчання стане
нагальною потребою. Масовий попит на кваліфікованих працівників поступово
змінюється на персоніфікований, що зумовлює поширення проектного
навчання та моделі відкритого університету. Копіювання традиційного
лекційного формату змінюється на менторінг і коучинг, що дозволяють
побудувати персональну, гнучку траєкторію навчання та сфокусуватися на
власних пріоритетах та інтрапренерських навичках. Саме підприємливість та
креативність перетворилися в обмежений ресурс інноваційної економіки.
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Стратегічні питання, пов’язані з маркетинговою філософією розвитку бізнесу,
складно автоматизувати, тому завдання маркетингової освіти –висувати ідеї,
залучати людей і ресурси, долати перешкоди, встановлювати зв’язки та
реалізовувати мрії.
Застосування освітнього маркетингу забезпечує формування стратегії
розвитку ЗВО, сприяє підтримці іміджу, дозволяє оцінити та зміцнити позиції
закладу на ринку, сприяє задоволенню потреб всіх цільових аудиторій.
Основними напрямками маркетингової діяльності університету є маркетингові
дослідження; продуктова, цінова політика, політика просування товарів та
послуг ЗВО на ринку. Продуктова політика сучасного університету
вибудовується лінійкою освітніх програм та диференціюється за: рівнями вищої
освіти (програми бакалавра, магістра, доктора філософії; бізнес-освіта),
профілем – спеціальністю, формою навчання, використовуваними методами
навчання (сендвіч-курси, проблемне навчання, проектне навчання, дуальна
освіта, blend learning, case studies, мобільне навчання, навчання в режимі
challenge), а також за наявністю додаткових компонентів (міжнародні програми,
корпоративні програми).
Політика просування включає комунікаційну та збутову програму та
реалізується через традиційні канали комунікацій та діджитал-просування, має
на меті віддзеркалення студентського життя, інформування про якість
пропозиції освітніх послуг, донесення до цільової аудиторії цінності бренду
ЗВО. Особливістю політики просування ЗВО є поєднання іміджевої складової
університету, спеціальності (професії) та персонального іміджу викладачів.
Важливе місце в просуванні на ринок освітніх продуктів мають візуальні й
матеріальні елементи, які оцінюються абітурієнтом і є доказом якості послуги.
Сучасний освітній маркетинг, як і фундаментальний маркетинг
розвивається у напрямку реалізації концепції холістичного (цілісного) підходу,
що розгортається в прикладній площині inbound-стратегії. Інструменти inboundмаркетингу ґрунтуються на застосуванні цифрових технологій моніторингу та
аналізу досвіду споживачів освітнього продукту, створюють персональні
зв’язки, адаптуються під різні цільові аудиторії та платформи, розвивають
нативні комунікативні технології і приваблюють актуальним контентом.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОМУНІКАЦІЙ УКРАВТОДОРУ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Велике значення для регіонального розвитку має розвинена автодорожня
інфраструктура з високоякісними характеристиками, стан якої безумовно
впливає на інтенсивність і безпеку дорожнього руху, розмір транспортних
витрат та збереження вантажів, що перевозяться. Все це є факторами, яке
відображуються на розвитку виробництва товарів та їх обсягах, представлених
на ринку. Видатків із державного бюджету, спрямованих на будівництво та
ремонт автомобільних доріг, недостатньо для забезпечення необхідної кількості
якісних ремонтних робіт та відповідного рівня обслуговування автодорожньої
мережі, що доводить необхідність збільшення приватних інвестицій у цю
сферу, саме, через залучення приватного сектора. Успішний розвиток
державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної
діяльності та залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі для
держави сфери можливий лише за умови, коли буде забезпечено баланс
інтересів держави і приватного інвестора [1].
Слід зауважити, що обізнаність приватного сектору щодо можливості
вкладання інвестицій у автодорожню мережу, занадто низька, через що
приватні партнери майже не приймають участі у проектах державноприватного партнерства. Держава може впровадити певні заходи, які
сприятимуть розповсюдженню подібної інформації серед приватних
підприємців, але це також вимагає деяких витрат.
Можливим є створення структурного підрозділу у складі Укравтодору –
така структурна одиниця займатиметься забезпеченням та поширенням
інформації про можливість укладання контрактів державно-приватного
партнерства щодо об’єктів автодорожньої інфраструктури. З такою метою він
виконуватиме ряд завдань, першим серед яких є вивчення переліку об’єктів
автодорожньої мережі, відтворення та удосконалення яких можливо по
договорам державно-приватного партнерства, а також переліку потенційних
приватних партнерів.
Наступним шагом має бути розсилання обраним потенційним приватним
партнерам повної інформації по основним питанням державно-приватного
партнерства за допомогою електронної пошти. Оскільки така форма передачі
інформації на дає гарантії щодо підвищення зацікавленості приватного сектору,
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слід організувати цикл семінарів, на які будуть запрошені представники
приватного сектору.
Під час проведення семінарів державні службовці, які зайняті проектами
державно-приватного партнерства, викладатимуть не тільки основні аспекти
такої форми співробітництва держави та приватного сектору, але й більш
поглиблено розглядати окремі питання, що викличуть інтерес у учасників.
Програму таких семінарів можна поширити до більш докладної подачі сутності
та форм державно-приватного партнерства, розглядаючи конкретні приклади
різних країн, досвід яких у використанні державно-приватного партнерства
виявився найбільш позитивним, а за бажанням учасників після семінарів
надавати можливість окремих індивідуальних зустрічей по перспективному
співробітництву. Своєчасне оповіщення потенційних партнерів про успішно
реалізовані проекти державо-приватного партнерства сприятиме не тільки
підвищенню рівня їх інформаційної обізнаності, але й переконає їх у
перспективності розвитку ДПП в Україні.
Основні результати, які отримає держава, та переваги приватного сектора
від роботи запропонованого інформаційного підрозділу викладені у табл. 1.
Таблиця 1 – Результати та переваги діяльності інформаційного підрозділу
Результати
отримані державою

Переваги
приватних учасників

Створення реєстру об’єктів ДПП та розробка
бази приватних партнерів
Стимулювання приватного сектору в
ознайомленні з питаннями ДПП та зростання
рівня обізнаності приватного сектору щодо
ДПП
Активізація участі приватного сектору в
перспективних проектах
Формування зв’язків з представниками
приватного сектору

Отримання інформації без витрат часу на
здійснення пошуку

Підвищення зацікавленості приватного сектору

Можливість цілеспрямованого
ознайомлення з основами ДПП
Отримання відповідей на актуальні
питання по співпраці
Можливість обговорення конкретних
напрямів співпраці
Своєчасне отримання інформації для
перспектив співпраці

Робота запропонованого інформаційного підрозділу має метою
активізацію контактів з представниками приватного сектору. Незважаючи на те,
що на даний час спостерігається тенденція відходу від особистих зустрічей в
бік інтерактивного обміну інформацією, проведення сумісних або
індивідуальних навчальних семінарів є більш ефективним через те, що на
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початкових етапах дозволить визначити ступінь зацікавленості приватного
сектору у підвищенні рівня обізнаності та окреслити перелік питань, які є
найбільш складними стосовно отримання інформації. Крім того, індивідуальні
зустрічі свідчитимуть про увагу з боку держави до перспектив співробітництва
з приватним сектором.
У 2011-2012 роках було прийнято низку нормативних документів щодо
методик і процедур, пов’язаних із реалізацією державно-приватного
партнерства. Згідно цих документів, ще на етапі до підписання угоди
приватному партнерові потрібно пройти складні процедури узгоджень.
Водночас, він не отримує від держави необхідних гарантій щодо виконання з її
боку зобов’язань [2].
Практика індивідуальних зустрічей підтверджуватиме наміри держави
забезпечити повну підтримку приватних партнерів. В подальшому на етапі,
коли приватні партнери потребуватимуть тільки консультацій по окремим
питанням, слід надати їм змогу користуватися онлайн-консультуванням, для
чого необхідна наявність електронного ресурсу, який дозволить отримати
інформацію щодо змін у нормативно-правовій базі, ознайомлюватися із
актуальними проектами державно-приватного партнерства.
На даний час в Україні немає електронного ресурсу, повністю
присвяченого питанням державно-приватного партнерства, а низка офіційних
сайтів має у своєї структурі лише окремий блок щодо певних аспектів
державно-приватного партнерства. Якщо проаналізувати можливості пошуку
інформації про державно-приватне партнерство, можна зробити висновок, що
пошук інформації є доволі складним, немає можливості отримати максимум
інформації з одного джерела тощо. З 2016 року сайт Укравтодору було
оновлено, в результаті чого головний і регіональні веб-ресурси набули
однакової форми, однак, інформація про державно-приватне партнерство на
них подана частково у різних блоках, що також ускладнює її пошук. Необхідно
створити на сайті Укравтодору ще один напрям діяльності, який буде
відноситися виключно до питань державно-приватного партнерства та містити
інформацію у доступній формі про питання його сутності та розвитку,
нормативно-правову базу, приклади проектів у розвинених країнах та
можливість онлайн-консультування.
Для зацікавлення приватних учасників та формування економічних
відносин між ними та державою доцільно використовувати інтерактивний
маркетинг. Найбільш актуальними для веб-ресурсу Укравтодору є пошуковий
маркетинг, контент-маркетинг, прямі розсилання, контекстна реклама
безпосередньо на сайті та на інших ресурсах, що мають відношення до
державно-приватного партнерства.
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Цифровий маркетинг має бути направлений на аналіз поведінки
користувачів сайту, а саме, здійснення збору інформації про активність
відвідування веб-ресурсу користувачами, специфіку їх запитів, формування
інформаційно-категоріальних блоків відповідно до актуальності питань. В
подальшому розроблятиметься тематика розсилань, формуватиметься
контекстна реклама, для поширення якої необхідні взаємозв’язки із вебресурсами, що також поширюють інформацію про проекти державноприватного партнерства.
Окрім запропонованої зміни структури блоку «Державно-приватне
партнерство» сайту державного агентства автомобільних доріг України
обов’язковою є наявність онлайн-консультанта, який буде самостійно
пропонувати допомогу відвідувачам сторінок про державно-приватне
партнерство. Інформація, яку збиратиме такий консультант також має
оброблятися з метою формування тематики інформаційно-категоріальних
блоків.
Вказані заходи дозволять суттєво підвищити обізнаність приватного
сектору та налагодити постійні зв’язки з потенційними приватними
партнерами, що позитивно відобразиться на перспективах покращення стану
автомобільних доріг регіонів України.
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DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ
ОМНІКАНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
Теперішній час цілком доцільно назвати «Ерою клієнта». В умовах
інтенсифікації конкурентної боротьби, розвитку технологій, запорукою успіху є
розробка стратегії, в основі якої є проактивна комунікація з боку бренда і
активне залучення клієнта на всіх етапах його LTV (lifetime value).
LTV – це сукупний прибуток компанії, що отримується від одного клієнта
за весь час співпраці з ним. В літературі зустрічається визначення – довічна
вартість клієнта [1]. З появою такого показника виникла потреба в максимізації
його результатів. Одним з факторів успіху в цьому напрямку стає перехід від
мультиканального
до
омніканального
підходу.
Можливість
цього
забезпечується розвитком digital-технологій. До 2020 р., майже 85%
клієнтських взаємодій здійснюватимуться через цифрові канали. Зараз, 70%
клієнтів самостійно вивчають інформацію про продукт/сервіс, використовуючи
технології; 67% покупців використовують декілька каналів перед здійсненням
покупки [2]. Омніканальність – це багатоканальний підхід до продажів, який
здатний надати клієнту безперервний досвід взаємодії, незалежно від того, де,
як, за допомогою якого пристрою купує клієнт.
Основні причини виникнення омніканального підходу:
1) зростання необхідності забезпечити максимальне розуміння
клієнтських переваг і забезпечення безперервного процесу залучення клієнта на
всіх етапах його LTV;
2) персоналізація взаємодії з клієнтом;
3) інтегрованість (збільшення частки digital-каналів);
4) зростання значення мобільних пристроїв.
Переваги омніканального підходу:
1) зростання необхідності забезпечити максимальне розуміння
клієнтських переваг і забезпечення безперервного процесу залучення клієнта на
всіх етапах його LTV;
2) омніканальний підхід дозволяє реалізувати «розумний» клієнтський
сервіс, що повністю буде автоматизований;
3) використання омніканальних комунікацій – це можливість
відмовитися від постійного пошуку найефективнішого інструменту для
комунікацій в кожному випадку;
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4) інтенсифікація взаємодії (єдиний інтерфейс забезпечує доступність
всіх каналів і зручність їх використання, швидкість реакції на запити);
5) омніканальність омніканальність передбачає, що клієнт в пошуках
товару користується декількома пристроями).
Існують три принципи омніканальності (рис. 1).

Рисунок 1 – «Принципи омніканальності» [3]
Враховуючи те, що омніканальність – відносно новий тренд, часто його
ототожнюють з мультиканальністю. Ключова відмінність полягає в тому, яким
чином покупець взаємодіє з цими каналами. При мультиканальному підході
бізнес може мати в наявності сайт і традиційні роздрібні торгові точки. При
цьому два канали мають незначнпе проникнення один в одного, або зовсім
діють самостійно.
Омніканальний підхід базується на тому, що споживачі хочуть мати
декілька точок взаємодії з брендом/товаром. Вони хочуть залишатися на зв'язку
з улюбленою маркою всюди: в соціальних мережах, на екрані смартфона або в
роздрібній точці продажу, при цьому не відчуваючи примусу до покупки, а
навпаки, відчуваючи свободу вибору у будь-який час найбільщ зручним
способом.
Основна відмінність омніканальності в порівнянні з мультиканальністю
полягає в тому, що при омніканальності покупець може почати спілкування з
брендом в будь-якому каналі, і весь подальший клієнтський досвід
відбуватиметься в цій системі с цілковитим задоволенням потреб споживачів.
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МАРКЕТИНГОВА ЛОГІСТИКА В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Інформаційно-комунікаційні
технології
(цифрові
комп’ютерні
технології), які є основою цифрової економіки, дозволяють значно ефективніше
генерувати, зберігати, обробляти, передавати, аналізувати великі обсяги різної
за структурою та якістю інформації як в бізнесі, так і в повсякденному житті
людей. Наразі аналіз та управління великими масивами інформації може
здійснюватися в контексті концепцій «Великі Дані» та «Добування даних» з
використанням машинного навчання та когнітивних обчислень. Внаслідок
цього в епоху цифрової економіки споживач стає більш вимогливим та
обізнаним ніж раніше щодо характеристики продукції, її ціни в різних
магазинах, способів доставки та оплати тощо, а конкуренція між
підприємствами лише зростає. Вже наразі ринок збуту однаково може
формувати як продавець, так і покупець. Наприклад, створюючи мережу
офлайн-магазинів, продавець може визначити місця збуту продукції та
орієнтовно оцінити кількість потенційних покупців, проте у разі здійснення
продавцем продаж через Інтернет-магазин саме покупці будуть формувати
ринок збуту і в цьому випадку виникає проблема ефективної доставки до них
готової продукції. Вирішити ці та інші задачі можна, зокрема, в контексті
маркетингової логістики.
Різні підходи до визначення поняття маркетингової логістики досліджено,
зокрема, у роботі [1], а різні аспекти функціонування маркетингової логістики
досліджено, наприклад, у працях [2-4], проте поява нових цифрових
комп’ютерних технології потребує нових досліджень та уточнень.
В загальному випадку, маркетингова логістика – це узгоджене
скоординоване управління логістичними операціями, що застосовуються до
логістичних потоків, які протікають в логістичній системі (або ланцюгу
поставок) від джерел сировини до кінцевого споживача готової продукції, та
каналами розподілу з метою задоволення потреб споживачів та забезпечення
ефективної взаємодії між виробництвом (постачальниками сировини та
виробником готової продукції) та ринком збуту (логістичними центрами,
дистриб’юторами, мережами супермаркетів, споживачами). Маркетингова
логістика використовує засоби маркетингу та логістики для планування
виробництва, організації поставок готової продукції, втримання існуючих та
залучення нових споживачів [2].
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Складовими маркетингової логістики є: дослідження попиту та
прогнозування продаж; планування виробництва на основі даних з ринку;
обробка замовлень; зберігання готової продукції; оптимізація збутової
діяльності; поставка готової продукції споживачам; післяпродажне
обслуговування [1]. Виконання кожної із зазначених складових маркетингової
логістики стає більш ефективним в цифровій економіці завдяки застосуванню
цифрових комп’ютерних технологій та економіко-математичних моделей, які
побудовані з використанням штучного колективного інтелекту.
Під час дослідження попиту можуть бути отримані структуровані та
неструктуровані дані. В цьому випадку можна використати алгоритми
колективного штучного інтелекту (генетичний алгоритм, мурашиний та
бджолиний алгоритм, штучна імунна система, метод рою часток, алгоритм
кажанів), особливостями яких є одночасне дослідження кількох можливих
розв’язків поставленої задачі. Для неструктурованих даних можна використати
когнітивні обчислення, які частково відтворюють роботу людського мозку.
Когнітивні технології є засобом щодо прогнозування попиту без проведення
досліджень ринку із залученням великої кількості спеціалістів.
В цифровій економіці виникає нова складова маркетингової логістики –
кібербезпека. Це пов’язано з тим, що фактично уся інформація в цифровій
економіці буде в цифровому виді без паперового її відтворення, і втрата або
пошкодження навіть частини такої інформації може зумовити значні перебої у
нормальному функціонуванні логістичної системи (ланцюга поставок). Одним
із способів збереження даних наразі є технологія блокчейн (англ. Blockchain),
що представляє собою технологію інноваційної розподіленої бази даних [5].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ EVENT-МАРКЕТИНГА
Сегодня event-маркетинг проходит через волну изменений. Это
обусловлено развитием технологий, изменением способов потребления
контента, появлением новой аудитории, которая сама выбирает. Развитие eventотрасли будет обусловлено тем, насколько эффективно бренды смогут
использовать новейшие технологии. Компании начали освоение новых
инструментов вроде распознавания лиц, VR и AR, и электронные развлечения
используются все чаще.
Пока что одни из самых дорогих и менее доступных – технологии
распознавания лиц. У них есть все шансы стать нишевой системой управления
списками приглашенных на мероприятиях, где необходима высокая
защищенность, быстрая система пропуска людей. Система дистанционного
распознавания лиц применялась для обеспечения безопасности Кубка мира по
биатлону в 2017 году.
Следующей тенденцией станет использование AR и VR. С их внедрением
любой статичный борд сможет «ожить» и «рассказать» свою историю,
предлагая более живой и интересный контент. Примелькавшиеся баннеры на
выставках и конференциях перестанут быть рекламным мусором, и первое
время будут удивлять посетителей. Уже сегодня компании используют AR,
чтобы дать второй шанс печатным визиткам и буклетам. Геймификация,
использование персонажей и фото-видео фильтров сработали в 2017 году и
показали, как можно работать с поколением Z. Достаточно вспомнить
популярность масок Snapchat или игры Pokemon Go.
Вслед за AR повсеместное использование получит звук во всех его
вариациях. 2018-ый станет годом звука или годом голоса. Для нас все проще
становится общаться с Siri и Alexa, а новое поколение активно использует
управление голосом, задавая поисковые запросы в Google.
Что это будет – обычное мобильное приложение или чат-бот? Неважно,
но голос все равно будет наиболее быстрой точкой входа, чтобы запросить
необходимую информацию. Например, мобильное приложение для
международной выставки. Можно будет задать вопрос, передвигаясь между
стендами компаний и прослушать/увидеть необходимую информацию. Туда же
можно записать результаты встреч с партнерами. Именно с помощью звука
можно настроить процесс получения и передачи данных.
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Еще одним трендом event-маркетинга с использованием технологий
станут прямые трансляции [1]. Активное развитие уже началось в 2017 году.
Стрим сегодня можно провести посредством социальной сети (Instagram,
Facebook, YouTube), а это значит, что использовать эту функцию могут как
мировые выставки-гиганты вроде CES, так и местные компьютерные курсы
небольшого города в Украине. Онлайн-образование активно использует эти
технологии. В то же время требования к качеству видео растут, теперь
недостаточно просто поставить веб-камеру и наладить проводной интернет.
Достойный пример – National Theatre Live. Это реальный театр, находящийся в
Лондоне, который в 2009 году решился на непростой эксперимент, запустив
прямые трансляции своих спектаклей в мировые кинотеатры. Они используют
по меньшей мере семь камер, чтобы обеспечить опыт полного погружения для
виртуального зрителя. Надо отметить, что они также создают некую
уникальность, разрешая трансляцию только в определенных кинотеатрах. В
2017 году число кинотеатров-партнеров достигло 2500 в 57 странах мира.
Главным преимуществом прямых трансляций становится возможность для
реальных и виртуальных участников равноправно участвовать в мероприятии.
Отдельно следует выделить крауд-стриминг – когда прямая трансляция
совершается непосредственно участниками события. Все больше мероприятий
стараются использовать приложения для того, чтобы усилить вовлечение
аудитории в атмосферу события. В этом же разрезе можно рассмотреть
технологии совместного просмотра. Тенденция разделить важные события
вместе с друзьями уже давно существует. Особенно это работает с молодой
аудиторией, которая проводит уйму времени за видеоиграми или платформами
по типу Twitch. Не так давно Facebook анонсировал Oculus Rift – проект,
который ориентирован конкретно на события и предлагает дистанционное
посещение таких мероприятий, как концерты или музыкальные фестивали.
И последней, но не менее важной тенденцией event-маркетинга станет
использование технологий из категории Internet of Things. Уже сейчас на
мероприятиях находят применение RFID-метки, которые позволяют гостям
проходить регистрацию, оплачивать вход и даже связываться друг с другом.
Использование технологий повышает эффективность традиционных
инструментов маркетинга, экономит время и бюджеты, а также позволяет
собрать новые данные о целевой аудитории, которые ранее были недоступны.
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ЕЛЕКТРОННОМУ МАРКЕТИНГУ
Штучний інтелект (ШІ) який колись здавався науковою фантастикою,
стає повсякденною реальністю, що на рівні з інформаційними технологіями,
проникає в промисловість, медицину, транспорт, економіку, маркетинг, вебдизайн, SEO та всі області IT. Штучний інтелект – це розділ комп`ютерної
лінгвістики та інформатики, що формалізує завдання, які нагадують справи, що
виконує людина [1]. Тобто, комп’ютер буде робити те, що колись виконували
ми. Таке поняття ввів професор Дартмутського коледжу Джон МакКарті в 1956
році. Його наукові праці були присвячені ШІ, в них він цікавився, чи можна
навчити машину, як і дитину – абстрактним поняттям, використовувати мову і
самостійно вдосконалюватись методом спроб і помилок. Прикладів
використання ШІ стає все більше і більше [2]. Використання ШІ в
електронному маркетингу масштабується.
Сучасний штучний інтелект дає можливість спеціалістам в ІТ та
електронному маркетингу створювати більш ефективні та дружні для кінцевого
споживача сайти, використовувати чат-ботів та голосовий пошук. Штучний
інтелект використовується для підвищення конверсій та посилення UX,
оптимізації контенту, а також іноді для написання авторських текстів.
Дослідження, що проводились і проводяться, в галузі ШІ показують, що
машини (роботи) все більш змінюють Інтернет-суспільство. Спеціалісти
пов’язані з Інтернет та електронною комерцією, обговорюють можливості
інтуїтивного інтелекту у веб-дизайні, SEO та онлайн-маркетингу.
Починаючи з 2015 року в пошукову систему Google впровадили ШІ.
RankBrain Google – система штучного інтелекту (ІІ) на базі машинного
навчання, яка вважається сучасною і найбільш відома розробкою з МаунтінВью (Каліфорнія). Саме завдяки використанню цього алгоритму, сайти
автоматично пропонують людині, що зайшла на сайт, ознайомитися з
релевантною рекламою – яка, генерується на підставі попередньої поведінки та
запитів цієї людини. Але ШІ здатний набагато більше, ніж аналіз
користувацьких переваг і інтересів.
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Штучний інтелект в електронному маркетингу досяг неймовірної
прогресії. Роботи вже аналізують поведінку користувача краще маркетолога,
саме тому їх все частіше використовують для вдосконалення інтерфейсу,
розробки та оптимізації цільових сторінок, правильної перелінковки сторінок.
Щодо комунікацій, то процес комунікації між комп'ютерами та людьми ніколи
не був природним, так як роботи поки що, не розуміють емоції людини та
відповідно не можуть правильно реагувати на них. Але нові чат-боти, за
допомогою штучного інтелекту здатні ефективно спілкуватися, заміняючи
велику кількість живих онлайн-консультантів. А алгоритми їх спілкування з
кінцевим споживачем автоматично оптимізуються, не залишаючи місця для
залишених без уваги звернень та конфліктних ситуацій. Завдяки адаптації
штучного інтелекту інтернет-магазини отримують потужний інструмент
ефективних конверсій. Машини розуміють переваги людей, їх мотиви,
пропонуючи для кожного індивідуальний продукт, послугу чи підхід.
Таким чином, краще розуміння користувача в контексті певної ситуації
підвищує конверсії. А при аналізі побажань клієнта, на основі великого масиву
даних, штучний інтелект справиться з завданням краще людини. Розшифровка
намірів та побажань споживача на підставі голосових та тональних відомостей це остання межа, яка повинна бути досягнута штучним інтелектом. Яку сучасні
технології обробки людської мови дозволяють легко розшифрувати. Голосові
боти продовжують вдосконалюватись. А голосовий пошук по сайту стане
звичайною технологією, доступною і інтуїтивною.
Значну роль штучного інтелекту можна отримати в SEO, так як
ефективність бізнесу залежить від пошукового трафіку. Для отримання
першості в видачі пошукових систем, потрібно зрозуміти і прийняти нинішній
принцип SEO: контент пишеться не для машин, а для людей.
Можна стверджувати наступне:
1.
Використовувати тільки один, з великої кількості, маркетингових
інструментів електронного маркетингу стане не достатньо;
2.
Використання ШІ, а саме методика глибинного навчання спростить
роботу оптимізаторів, інтернет-маркетологів. SEO буде продовжувати ставати
виключно технічним навиком. Аналітика і навики обробки великих масивів
даних будуть вимагати спеціалістів які зможуть в цьому розбиратись і будуть
готовими для роботи в agile маркетингу.
Література
1. https://wikipedia.org.
2. https://24tv.ua/shtuchniy_intelekt_shho_tse_i_yaku_nese_nebezpeku_n914662.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРИНЯТИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЕШЕНИЙ
В современных жестких конкурентных условиях функционирования
польских предприятий необходимым является поиск и использование
эффективных путей донесение информации о товарах и услугах до конечного
потребителя. Одним из них является Интернет и возможности
позиционирования на рынке, которые он предоставляет.
С целью выявления предпочтений потребителей нового поколения,
которые используют для совершения покупок или принятия решения о товаре и
услугах возможности Интернета было проведено анкетирование, в котором
приняло участие 52 студента Опольского политехнического университета
(86,5% – женщины, 13,5% – мужчины). Опрошенные были поделены по месту
проживания в следующих пропорциях: сельская местность – 53,8%, город от
100 тыс. жителей до 500 тыс. жителей – 19,2%; город от 20 тыс. жителей до 100
тыс. жителей – 15,4%; город до 20 тыс. жителей – 11,5%.
По уровню доходов опрошенных было решено поделить на 5 ключевых
групп: 1 группа (доходы ниже 1000 злотых – 42,3%); 2 группа (от 1000 до 1999
злотых – 30,8%); 3 группа (отсутствие доходов – 17,3%); 4 группа (доходы от
2000 до 2999 злотых – 7,7%); 5 группа (доходы выше 5000 злотых – 1,9%).
Согласно проведенному анкетированию: 25,0% опрошенных ищут
информацию о товарах и услуга в сети Интернет – ежедневно; 67,3% несколько раз в месяц; 1,9% – раз в месяц. Наибольшей популярностью среди
опрошенных пользуется информация о таких товарах как «Одежда и обувь»
(75,0%) и «Развлечения» (51,92%), третье место занимает «Бытовая техника,
компьютеры и программное обеспечение» (40,38%). В большую группу товаров
и услуг, заинтересованность которыми проявляют от 30% до 40% опрошенных
входят следующие товары и услуги: «Мебель» (38,46%), «Образование» и
«Лекарства
и
косметические
средства»
(36,54%
соответственно),
«Туристические услуги» (34,62%), «Книги и аудио/видео материалы» (34,61%).
Следующей группой товаров и услуг интересуется от 10% до 20%
опрошенных: «Транспортные услуги» (19,23%), «Потребительские товары»
(17,31%), «Гостиницы и жилье» (15,38%), «Спортивное оборудование» и
«Финансовые услуги» соответственно 11,54%.
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Наименьшей популярностью пользуются товары и услуги групп
«Автомобили и аксессуары» и «Юридические услуги», к которым проявили
заинтересованность 7,69% и 1,92% соответственно. Для большинства
опрошенных решающими факторами совершения покупки при помощи
Интернета являются: экономия времени, низшая цена, удобство и легкость
поиска информации, широкий ассортимент и доступность товаров. Реклама
через Интернет, является наименее значимым фактором. По пятибалльной
шкале из 52 опрошенных оценку «5» поставил только один человек (менее 2%
опрошенных), оценку «4» поставили 7 человек (13,5% опрошенных) (табл. 1).
Таблица 1 – Оценка решающих факторов совершения покупок через Интернет
Фактор

1
0
9
1
0
2
0
0
0
12

Цена
Реклама
Мнение знакомых
Экономия времени
Мнение пользователей интернета о продукте
Марка и доверие к магазину
Удобство и легкость покупки
Доступность товаров
Итого

2
1
14
8
1
7
3
2
0
36

Оценка
3
4
9
13
21
7
20
15
9
17
14
16
12
22
3
20
4
17
92
127

5
29
1
8
25
13
15
27
31
149

На следующий вопрос «Используете ли Вы какие-либо социальные сети
для поиска информации о товарах и услугах в Интернете?» позитивно ответило
более 92% опрошенных. Наиболее популярными социальными сетями
являются Facebook (90,38% опрошенных), YouTube (28,85% опрошенных) и
Instagram, которым при принятии потребительских решений пользуются
19,23% опрошенных. Меньшей популярностью пользуются: Google+ (11,54%
опрошенных); Linkedin (5,77% опрошенных) и социальная сеть Twitter
использует 3,85% опрошенных. Дополнительными интернет-ресурсы, которые
были выделены опрашиваемыми являются: Allegro, Rockmetalshop, Świat
książki, Komputronik, AliExpress, Zafool, iherb.
Маркетинговые инструменты доступные при использовании Интернет
технологии являются активным и эффективным средством продвижения
товаров, услуг и торговой марки. Открытая и явная реклама для современного
молодого поколения потребителей, в качестве ключевого фактора
способствующего совершению покупок и поиску информации через сеть
Интернет отступает на второй план, в то время как на первый выходят
сочетание цена/качество и мнение, отзывы и рекомендации общественности.
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ІНФОМАЦІЙНА БАЗА ІНВЕСТУВАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки,
який розроблений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
передбачає, що в ці роки відбуватиметься поступовий перехід від споживчої до
інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки [1]. Проведення
структурних реформ вже сприяло покращенню позицій країни в міжнародних
рейтингах: у рейтингу Doing Business 2018 Україна піднялась на +4 пункти і
посіла 76 позицію зі 190 країн світу; у рейтингу агентства Moody's Investors
Service Україна покращила свій кредитний рейтинг (він змінився з Caa3 до
Caa2, що означає зміна прогнозу зі «стабільного» на «позитивний»); у рейтингу
Глобального індексу конкурентоспроможності 2017/2018 Україна покращила
свої позиції на 4 пункти і зайняла 81 місце серед 137 країн світу [2].
Стимулювання інвестиційної діяльності передбачає також активізацію
інвестиційних процесів на регіональному рівні. Рішення інвестора про
здійснення інвестиційного проекту повинно формуватися в результаті взаємодії
відповідних суб'єктів адміністративно-територіальних одиниць у рамках
територіальної системи інформаційного забезпечення інвестування (СІЗІ).
Первісну інформацію про привабливість здійснення вкладень на території
інвестор одержує від регіональних органів влади. Дана інформація
представлена екологічною та економічною базою даних, створення якої в
організаційному механізмі здійснюється суб'єктами регіональної системи
моніторингу навколишнього середовища та відділом інвестування
адміністративно-територіальної одиниці.
Екологічний потенціал території передбачає його оцінку як в
натуральному, так і вартісному вимірі, та включає наступні компоненти:
природно-ресурсна забезпеченість; показники стану елементів навколишнього
середовища;
соціально-оптимальний
рівень
викидів
потенційних
забруднюючих речовин; вартісній показник емісії забруднюючої речовини в
навколишнє середовище.
Економічний потенціал території доцільно визначати спеціальним
відділам інвестування в структурах місцевих органів влади за наступними
кроками: визначення соціально-економічних характеристик територіальних
складових; ранжирування територій за критерієм репресивності з подальшим
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визначенням можливих точок економічного зростання; встановлення рейтингу
привабливості видів економічної діяльності.
Якщо на рівні регіональних органів влади провадяться заходи, спрямовані
на збереження якості довкілля, то на рівні інвестора їхня кількість значною
мірою скорочується. І причиною цього часто є відсутність інтеграції знань як у
галузі економіки, так і в галузі екології. Тому в розрізі забезпечення стійкого
розвитку навколишнього середовища на певній території необхідне створення
Консультаційного центру з екологічної інформації (КЦЕІ). Метою є науковоінформаційний супровід і консультування щодо впливу екологічних факторів
на ефективність та надання рекомендацій з подальшого впровадження проекту.
При цьому основним завданням зазначеного підрозділу є організація
взаємодії наступних структур:
– органи місцевого самоврядування – зацікавлені в систематизації
вихідної інформації та встановленні параметрів природокористування,
одержанні відомостей про можливий вплив як існуючих економічних об'єктів,
так і майбутніх проектів на навколишнє середовище, а також у реальному
зниженні обсягів забруднення в результаті прийняття підприємцями рішень на
користь впровадження природоохоронних заходів;
–асоціація підприємців – у даний час існує об'єктивна потреба
підприємців у проведенні оцінки можливих екологічних збитків, обґрунтуванні
доцільності внесення платежів за забруднення навколишнього середовища,
пропозиції як альтернативи необхідних природоохоронних заходів, а також
наступному виборі вигідного варіанту на підставі розрахунку показників
ефективності декількох проектів.
Необхідним елементом СІЗІ є громадські організації, які можуть
здійснювати рекомендаційну екологічну експертизу інвестиційного проекту.
Саме вони здатні ще на передінвестиційному етапі врахувати думку соціуму
щодо впровадження проекту на певній території.
Отже, для активізації інвестиційних процесів на регіональному рівні
необхідно створення територіальної системи інформаційного забезпечення
інвестування, яка буде надавати інвестору необхідні вихідні дані екологічного
та економічного характеру та сприяти впровадженню доцільних рішень.
Література
1. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки [Електронний ресурс] /
Міністерство
економічного
розвитку
і
торгівлі
України
–
Режим
доступу:
http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=6f0c32bc-26e9-460e-8ef4-bdbe397aa159.
2. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо інвестиційного клімату в Україні за 2017 рік
[Електронний ресурс] / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – Режим доступу:
http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=09ebfb1d-0c58-490b-96dd-453a41285d4b.
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ЗАКОН ХИКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙН ИНФРФЕЙСА
Распространение получил афоризм американского программиста Алана
Купера: «Идеальный интерфейс – это отсутствие интерфейса». Напомним,
интерфейс – это взаимодействие системы и человека.
В интерфейс важную роль играет дизайн, цветовая гамма, оформление
ключевых элементов, контент, пользовательские поведенческие сценарии,
которые помогают ему совершить целевое действие.
UX/UI дизайн – проектирование пользовательских интерфейсов, в которых
важно удобство использования и внешний вид.
UI или User Interface («пользовательский интерфейс») – физические
характеристики или внешний вид интерфейса (цветовая гамма, оформление
ключевых элементов, контент).
UX или User Experience («опыт пользователя») – опыт/впечатление, которое
получает пользователь от работы с интерфейсом. Удается ли ему достичь цели и
на сколько просто или сложно это сделать.
Обязанность UX/UI дизайнера – предложить разнообразие альтернатив для
пользователя, помочь справиться с проблемой выбора, и, таким образом,
«продать» товар через созданный интерфейс.
Именно на основе работы UX/UI дизайнера пользователь принимает
решение о покупке.
Обычно считалось: широкая ассортиментная линейка должна
автоматически отражаться на росте продаж. Чем больше вариантов выбора, тем
с большей вероятностью клиенты смогут найти товар (50 альтернатив вместо 2
увеличивает шанс, что покупатели найдут то, что им нужно).
Результаты маркетингового исследования Шенны Айенгар и Марка
Леппера выполненного в 2000 году позволили сделать прямо противоположные
выводы.
В течение двух дней покупателям предлагалось продегустировать желе с
разнообразными вкусами. При этом выбор состоял из 6 или 24 вариантов. В
группе потребителей, которым на выбор предлагалось 24 вкуса желе, 60%
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соглашались принять участие в дегустации; в группе, которой предлагалось
только 6 вкусов, этот показатель снижался до 40%.
Но главный вопрос – в какой из групп был выше процент совершивших
покупку? В первой группе этот процент составил 3%, а во второй – целых 30%.
Парадокс избыточного выбора. Чем больше вариантов Вы предлагаете
клиенту, тем больше вероятность вызвать у него недоумение и замедлить
принятие решения о покупке. Процесс осмысления всей информации, оценки
вариантов, сравнения с конкурентами и принятия решения о покупке отнимает
так много умственных усилий, что самым простым вариантом становится уход
от Вас. Очевидно, что слишком большой выбор ставит человека в тупик:
предлагая сразу слишком много вариантов, Вы рискуете потерять в продажах!
Закон Хика: сколько времени нужно пользователю для выбора?
В 1952 году британский психолог Вильям Эдмунд Хик сформулировал
закон Хика, который является подтверждением Бритвы Оккама («Не следует
множить сущее без необходимости»).
Закон Хика. Решение требует временных затрат – чем сложнее решение
(чем больше выбор), тем больше времени необходимо для его принятия. Время
принятия решения возрастает в зависимости от количества вариантов выбора.
Перед тем как переместить курсор к цели или совершить другое действие
из множества вариантов, пользователь должен выбрать этот объект или
действие. Хик представил эту закономерность в виде логарифмической
функции. Когда необходимо сделать выбор из n вариантов, время на выбор
одного из них будет пропорционально логарифму по основанию 2 от числа
вариантов плюс 1, при условии, что все варианты являются равновероятными.
Время T (мс) = a + b * log_2(n+1),
где T – это общее время реакции;
a и b – константы, которые описывают индивидуальные особенности
восприятия, такие как задержка перед выполнением задания и индивидуальный
коэффициент скорости принятия решения. (Если варианты представлены
непонятным образом, значения a и b возрастают. Наличие навыков и привычек
в использовании системы снижает значение b);
n — количество равнозначных альтернативных вариантов, из которых
нужно выбрать.
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Как следствие, необходимо отметить, что чем меньше объектов – тем
быстрее и проще выбрать из них нужный. Но при увеличении количества
объектов свыше определенного числа время реакции меняется незначительно.
При проектировании интерфейсов закон Хика помогает определить
оптимальное количество объектов в однородном массиве – например, в меню.
Обычно он применяется в связке с законом Фиттса, который помогает
определить оптимальный, с позиции скорости реакции, размер элемента.
Закон Хика также тесно связан с другими принципами восприятия и
психологическими особенностями принятия решений. Его можно одинаково
эффективно рассматривать в контексте теории близости и правила «7 +/- 2», а
также других моделей поведения пользователя на сайте. Что, в свою очередь,
также помогает облегчить проблему выбора для пользователя и предложить
оптимальные пользовательские поведенческие сценарии.
Принципы закона Хика также широко используются и за пределами вебдизайна,
они
реализованы
практически
в
любом
интерфейсе,
взаимодействующим с пользователем: начиная от панели управления
микроволновкой и заканчивая расположением и количеством кнопок на пульте
управления телевизором.
Игнорировать закон Хика — все равно что стрелять с закрытыми глазами.
Попасть можно только случайно. Если подходить к проектированию
интерфейса профессионально — принцип и описывающие его формулы
помогут создать действительно эффективное «продающее» решение.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ІНТЕРНЕТСЕРЕДОВИЩІ
Динамізм ринкових процесів, на тлі зменшення результативності
застосування традиційного маркетингового інструментарію та різноманітних
ресурсних обмежень, притаманних вітчизняному економічному сьогоденню,
зумовили активне застосування інструментарію Інтернет-маркетингу в
діяльності підприємств, установ, бізнес-організацій. Фактично ключові
елементи Інтернет-маркетингу почали активно розвиватися в трьох ключових
площинах: маркетингові дослідження в Інтернет, маркетингові комунікації в
Інтернет, продаж товарів (послуг) через Інтернет [1, с. 65-66]. Розглянемо
розвиток маркетингових досліджень в Інтернет.
Витоки маркетингових досліджень в Інтернет беруть початок зі збирання
вторинної маркетингової інформації із відкритих чи напіввідкритих (платних)
Інтернет-ресурсів на основі використання пошукових систем. Доступність і
невелика вартість такої інформації надали можливість по-новому оцінити
даний напрям маркетингових досліджень. Не менш цікавим напрямом розвитку
сучасних маркетингових досліджень в Інтернет стало збирання первинної
маркетингової інформації від респондентів. На відміну від проектів
традиційних маркетингових досліджень, які здійснювалися в середовищі оффлайн і вимагали значних ресурсів, відповідні дослідження в Інтернетсередодвищі дозволили, з одного боку, пришвидшити реалізацію таких
проектів, а з іншого – здешевити їх, у т.ч. за рахунок зменшення рівня впливу
людського чинника. Маркетингові дослідження в середовищі Інтернет також
забезпечили можливість моніторингу проміжних результатів таких опитувань,
що, своєю чергою, є особливо важливим у термінах нагальності ухвалення
відповідних маркетингових управлінських рішень.
Варто також зазначити, що такі методи збирання первинної
маркетингової інформації, як Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI),
Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI) стали фундаментом для
розвитку Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), як кількісного методу
збирання первинної маркетингової інформації через Інтернет. З цього приводу
одразу виникає ключове питання для всіх маркетингових дослідницьких
проектів такого типу: як перетворити coockie-файли, які залишаються
користувачами Інтернет після відвідування відповідних ресурсів, на «людей» у
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контексті підвищення рівня репрезентативності отримуваних результатів?
Йдеться про необхідність фіксації не просто IP-адреси користувача, а
визначення його портрету як носія цікавої для маркетолога інформації.
Крупні дослідницькі компанії, як Kantar TNS, розробляють онлайн-панель
респондентів, які представляють різні соціальні верстви населення і пройшли
процедури подвійної верифікації. Така онлайн-панель є головним джерелом
респондентів для проведення онлайн-опитувань. Це спільнота попередньо
зрекрутованих людей, які погодилися брати участь у проведенні маркетингових
онлайн дослідженнях. Всі учасники панелі проходять скринінгові опитування
під час рекруту, що дозволяє організовувати проведення досліджень навіть
серед важкодоступних аудиторій, а також працювати з репрезентативними
вибірками. Тобто TNS онлайн-панель створена та підтримується для якісного
проведення онлайн-опитувань [2].
Отже такі маркетингові дослідження сьогодні розглядають як складову
методів online-маркетингових досліджень (англ. – Online Research Methods –
ORM). Їх також часто називають Інтернет-дослідженнями (англ. – Internet
research, Internet science, iScience, Web-based methods) [3]. Багато із цих методів
online-опитувань фактично являють модифікацію традиційних методів
маркетингових досліджень з урахуванням специфіки їх застосування в
Інтернет-середовищі. Ця сфера наразі розвивається високими темпами, що,
зокрема, пов’язано із розвитком соціальних медіа, які забезпечують ще вищий
рівень складності і гнучкості в застосуванні даної групи методів.
Запровадження таких дослідницьких проектів саме у соціальних медіа дозволяє
досліджувати унікальні інсайти споживчої поведінки. Серед специфічних
методів даної групи виділяють кібер-етнографію (англ. – Cyber-ethnography),
онлайн контент аналіз (англ. – Online content analysis), онлайн фокус-групи
(англ. – Online focus groups), онлайн опитування (англ. – Online interviews),
якісні онлайн опитування (англ. – Online qualitative research), онлайн
анкетування (англ. – Online questionnaires), аналіз соціальних мереж (англ. –
Social network analysis), проведення онлайн експериментів (англ. – Web-based
experiments) [3].
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЮЗАБІЛІТИ WEB-ПРОЕКТУ
МОБІЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ
Одним з глобальних актуальних трендів цифрового маркетингу є стійке
зростання мобільного трафіку, що пов’язане як зі збільшенням числа мобільних
користувачів, мобільних Internet-підключень, мобільних з’єднань, так і з
зростанням швидкості передачі даних у мобільних мережах. В 2017 році в світі
зареєстровано більш ніж 10 млрд. мобільних пристроїв, в тому числі 1,7 млрд.
з’єднань типу «машина-машина» (М2М). Кількість користувачів мобільних
пристроїв зросла з 4,3 млрд. в 2012 році до 5,3 млрд. в 2017 і найближчим часом
за прогнозами ця цифра досягне 7,6 млрд. Середня швидкість передачі даних по
мобільних мереж з 2012 року зросла в 7 разів (з 0,5 Мбіт / с у 2012 році до 3.9
Мбіт / с у 2017 році) [1]. Середньорічні темпи зростання мобільного трафіку
протягом найближчих п’яти років складуть 60-70%. Мобільні пристрої вже в
2018 році будуть генерувати більше 90 відсотка трафіку. У 2017 році дві
третини українців були підключені до мережі Internet, 41% населення (більша
частина) використовує мобільні пристрої для доступу в Internet [2].
У цих умовах, пріоритетним методом цифрового маркетингу стає
мобільний маркетинг – комплекс акцій, заходів та кампаній, що здійснюється за
допомогою мобільних пристроїв за допомогою стільникового зв’язку SMS
(Short Message Service) для просування товарів і послуг [2, С. 367]. Збільшення
значимості мобільного трафіку вимагає зміни підходу до розробки webпроектів з акцентом на підвищення рівня юзабіліті на основі ергономічності та
клієнтоорієнтованості. Під ергономічністю розуміють пристосованість для
використання, наявність умов, можливостей для легкого, приємного,
необтяжливого користування.
Існують декілька підходів до вирішення проблеми юзабіліті: технологія
адаптивного web–дизайну, технологія Mobile First, технологія Mobile Only.
Технологія адаптивного web–дизайну дозволяє розробити лише одну версію
дизайну, яка буде автоматично адаптуватися під розмір екрану пристрою.
Завдяки адаптивному дизайну зростає пошукова оптимізація сайту (SEO).
Однак вона має ряд проблем і обмежень, пов’язаних з пріоритетною розробкою
під десктопні пристрої, зокрема: надлишкове перевантаження трафіку webсторінки (за рахунок завантаження CSS стилів і файлів JavaScript); складності з
адаптацією зображень; складності в адаптації існуючого сайту; значні вимоги
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до вибору серверних рішень. Альтернативним підходом до розробки webпроектів є технологія Mobile First. Mobile First – це метод розробки
оптимізованого web-проекту для мобільних пристроїв з урахуванням швидкості
підключення до мережі. Відмінністю Mobile First від адаптивного дизайну є
розробка web-рішень для мобільних користувачів з корегуванням для
користувачів, що працюють на робочому місці.
Застосування технології Mobile First дозволяє: отримувати користувачеві
важливий зміст сторінки в першу чергу; забезпечувати зручний інтерфейс для
навігації в мобільному екрані; підтримувати швидке завантаження сторінок при
низькій швидкості підключення; споживати мінімальну кількість web-ресурсів
для відображення основного вмісту, що веде до економії мобільного Internet
трафіку; створювати один web-сайт для всіх типів пристроїв; скоротити час
завантаження сторінок на мобільних пристроях за рахунок зменшення кількості
запитів на завантаження ресурсів; мобільні користувачі отримують тільки той
контент, який підготовлений для їх вирішення екрана і пристрої.
Однак Mobile First вимагає більш детальної роботи на етапі
прототипування і розробки концепту сайту з урахуванням необхідності
зменшення кількості контенту. Виникають ризики пов'язані з несумісністю
браузерів, розбіжностями операційних систем (ОС) пристроїв користувачів,
обмеженнями лише мобільної версії (Mobile Only).
Таким чином, для підвищення рівня юзабіліті на основі принципів
ергономічності та клієнтоорієнтованості доцільно використовувати кілька
індивідуальних макетів для реалізації web-проектів для різних мобільних
пристроїв. Для забезпечення максимально зручного інтерфейсу і навігації
необхідний адекватний вибір технології вже на етапі проектування структури
web-ресурсу і програмного коду. При виборі технології необхідно враховувати
обмеження вимог мінімалізму контенту, складність проекту, тип екранів
пристроїв, моно-, чи мульті- варіантність версій web-проектів, тип операційної
системи, що буде застосовано.
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1. Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast for 2012 to 2017
[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://www.cisco.com/c/ru_ua/about/press/2013/
02142013e.html.
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ЦИФРОВИЙ
МАРКЕТИНГ
На розвиток цифрового маркетингу впливає четверта промислова
революція, яка має комплексну дію на економіко-технологічні устрої країн
світу та сприяє їх трансформаційним зрушенням. Згідно Звіту Всесвітнього
економічного форуму за 2017 рік, можна виділені наступні поворотні моменти
у вигляді глобальних мегатрендів, які формують майбутній цифровий світ [1]:
– технології, що імплантуються (мобільний телефон, який можна
імплантувати; розумна таблетка; кардіостимулятори; унікальні чипи; розумні
татуювання);
– цифрова присутність обумовлена доступністю людини до мережі
Інтернет та її активності у віртуальному просторі;
–цифровіденіє, як новий інтерфейс. Технологія прямого доступу до
додатків та базам даних в Інтернеті за допомогою цифрового зору (цифрові
окуляри) збільшить можливості зв`язку людини з іншою віртуальною середою;
–пересувний Інтернет буде сприяти змінам в персональних відносинах та
розпізнаванню образів й доступності к персональним даним;
– розподілені обчислення за допомогою комп`ютерних розрахунків, які
стрімко стають розповсюдженими та доступними;
– збільшення кількості користувачів смартфонів та інших мобільних
пристроїв та перевищення їх кількості над власниками ПК;
– сховище на всіх – це означає досягнення 90% людства можливості
доступу до необмеженого й безоплатного зберігання даних. Основною
причиною цієї тенденції є той факт, що ціна зберігання інформації падає
експотенційно (приблизно кожні п`ять років) [2];
– підключений дім. Дозволяє людини управляти одночасно системою
освітлення, кондиціонування, вентиляцією, аудіо- та відео контентом,
системою безпеки та домашніми приладами;
– «розумні міста», які будуть управляти потоками енергії, матеріалів,
логістикою та дорожнім рухом;
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– «Big Data» (великі дані) для прийняття рішень. Автоматизоване
прийняття рішень може спрощувати життя громадян та дозволяє підприємствам
та уряду надавати послуги в режимі реального часу, а також усесторонню
підтримку, засновану на взаємодії зі споживачем;
– безпілотні транспорті засоби. Впровадження цієї технології дозволить
підвищити рівень безпеки, знизити негативний вплив на довкілля, зменшити
рівень стресу та агресивної поведінки на дорогах;
– штучний інтелект та прийняття рішень. Ця тенденція вплине на
комп`ютерізацію низки професій в майбутньому, повній заміні людської праці
штучним інтелектом;
– робототехніка та сервіси. Значне поширення робототехніка отримала
також в сфері логістики, в управлінні складами та в системі автоматизації
пересування сировини та матеріалів у внутрішньозаводській логістиці;
– blocks chain (ланцюжок блоків). Технологія ланцюжка блоків або
«блокчейн» заснована на спроможності відстежувати довірені системі
транзакції. Ця технологія покладена в основу створення цифрових валют;
– технологія 3D-друку. Розповсюдження технології 3D-друку сприятиме
майже повній заміні масового виробництва товарів та застосуванню методів
просування тільки за допомогою технологій цифрового маркетингу;
– генна інженерія. Неоднозначність впливу цієї технології знаходиться, в
першу чергу, в площині морально-етичних норм та вплив на здоров`я та
безпеку життя людини. В контексті концепції маркетингу постають питання
виникнення нових товарів, з інноваційними функціональними можливостями;
– нейротехнології. Нейронний зворотній зв`язок надає можливість
здійснювати моніторинг мозкової діяльності в режимі реального часу. Зміни,
які виникають полягають в розширенні когнітивних можливостей людини в
сфері поведінки споживачів, стиранню меж між людиною та машиною.
Нейротехнології пов’язують з розвитком когнітивної економіки, основу
якої буде формувати штучний інтелект в поєднанні та тісному взаємозв’язку з
інтелектом людини.
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РЕSТ-АНАЛІЗ РІЧКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ
Розвиток річкових перевезень (РП) в умовах глобалізації,
інтернаціоналізації торгівлі та розвитку технологій передачі даних з одного
боку, загострення конкуренції в умовах зниження загального дедвейту суден та
законодавчої невизначеності функціонування річкового транспорту (РТ) – з
другого, актуалізує РЕSТ-аналіз річкових перевезень вантажів.
Серед політико-правових чинників впливу на розвиток РП найбільш
проблемними положеннями визнані норми, згідно яких здійснюватиметься
фінансування річкової інфраструктури, їх адміністрування, стимулювання
конкуренції в річкових перевезеннях, умови допуску суден під іноземними
прапорами до перевезень внутрішніми водними шляхами України. Розв’язання
цих питань сприятиме перетворенню України на суб’єкта європейського ринку
річкових перевезень; трансформації українських річкових портів у вузлові
об’єкти регіональних логістичних систем; становленню річкового комплексу як
складової збалансованої транспортної політики України.
Стверджується, що на середовищі розвитку РП України позначаться такі
економічні чинники, як:
а) прискорення темпів зростання глобальної торгівлі у 2018 р. (внаслідок
підписання «Угоди про спрощення процедур міжнародної торгівлі», 2017 р.,
хоча існують і ризики – політична невизначеність в ряді регіонів світу і
продовження політики торгового протекціонізму);
б) витіснення з ринку логістичних послуг посередників через зростання
конкуренції на користь дрібних, але технологічно більш розвинутих компаній;
в) поширення процесів регіоналізації на тлі структурних проблем та
технологічних запитів, які підвищують рентабельність. Прикладами таких ноухау є трекінг морських перевезень в режимі реального часу, запропонований
компанією DHL на основі онлайн-площадки Ocean View; рішення DP World
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(Великобританія), які полегшують трекінг контейнерних перевезень; пілотна
система управління морськими перевезеннями компанії Panalpina (Німеччина);
очікується розповсюдження зазначених технологій на РП;
г) розвиток сучасних логістичних технологій, які сукупно формують
попит на річкові перевезення. Однією з таких є дигіталізація. Зростання попиту
на річкові перевезення сприяють формуванню спеціалізованих логістичних
компаній, які працюватимуть на засадах логістичного аутсорсингу, та,
відповідно, розбудові логістичних центрів. У такий спосіб очікується зростання
зайнятості та концентрація виробників, постачальників, експортерів,
експедиторів, перевізників, митників та інших учасників ринку логістичних
послуг. Активізація логістичної діяльності призведе до покращення якості
логістичного сервісу, розширення номенклатури логістичних послуг та
спеціалізації разом із підвищенням цінності для клієнтів.
Також, через вплив зовнішніх чинників уможливлюється розгляд річкової
інфраструктури як ключового активу для регіонального економічного розвитку
територій в контексті формування стратегії підтримки економічного розвитку
промисловості локальних територій та їх зв’язку з глобальними ринками.
Серед соціальних чинників впливу на розвиток сектору визнано
плинність кваліфікованих кадрів за кордон та дефіцит кадрів необхідної
кваліфікації, похідний характер попиту на робочі місця в секторі залежно від
розвитку суміжних сегментоутворюючих галузей, відтік з сектору експедиторів
внаслідок слабкого розвитку контейнерних перевезень.
Тенденція втрати кваліфікованих кадрів повинна бути усунена завдяки
професійно розробленій стратегії розвитку кадрового потенціалу у сфері РТ,
відповідного стимулювання праці на основі сформованих вимог до професійної
кваліфікації робітників у масштабах країни, взаємного визнання рівня
кваліфікації вітчизняних фахівців за посередництва Європейської рамкової
програми підвищення кваліфікації (ЕПК), інших програм стимулювання
залучення працівників у дану галузь.
Техніко-технологічний розвиток РТ дозволить сформувати його високі
конкурентні переваги на ринку та ефективно здійснювати виробничу
діяльність. Однак, забезпечення конкурентних позицій РТ завдяки
впровадженню наукомісткої технологій є складним завданням з огляду на
потребу ініціювання
попиту на річкові вантажні перевезення, значних
фінансових вкладень та пошуку зацікавлених у його розвиткові груп
стейкхолдерів. Крім того, високі екологічні показники функціонування РТ
через нижчий рівень викидів CО2, пилу, шкідливих речовин та гучності
відносно інших видів транспорту є чинниками його розвитку в умовах
екологічної спрямованості бізнесу та соціальної відповідальності менеджменту.
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НОВЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ І РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ В СИСТЕМАХ ЦИФРОВОГО
МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ
Сьогодні роль університетів у розвитку сучасного інтернет- та діджіталмаркетингу суттєво змінюється і зростає. У періоди безпрецедентного за
масштабами розширення сфер і варіантів застосування цифрових технологій та
інфраструктури
глобального
інформаційно-комунікаційного
простору,
можливості та запити щодо ґрунтовного наукового осмислення і систематизації
підходів/знань були обмеженими.
Ситуація змінилася на фоні якісних трансформацій структури і тенденцій
розвитку ринків. Загострення конкуренції і проблем ефективності, коли ефекти
масштабу бізнесу значною мірою втрачають пріоритет на користь
диверсифікації і конвергентним бізнес-моделям, вимагають свідомого вибору і
управлінських рішень, що мають довгострокові та масштабні наслідки.
При цьому, з одного боку, актуальності набувають питання методології,
як щодо організації наукових досліджень, так і практичної діяльності
підприємств [1, 2], з іншого, укріплюється позиціонування університетів як
експертних установ.
Так, до загострення наслідків «хвороб зростання» звичними і цілком
прийнятними для інтернет-маркетингових проектів підприємств вбачалися
значення показників ROI та ROMI на рівні кількасот відсотків [3]. За сучасних
умов конкуренції і зростання ризиків банкрутства підприємств, помилки у
розрахунках показників ефективності, свідома чи неусвідомлена підміна
прибутків доходами, реальних результатів статистичними маніпуляціями, перестають бути прийнятними для вітчизняних компаній, стають об’єктом
внутрішнього чи зовнішнього маркетингового аудиту, у тому числі силами
залучених з університетів фахівців.
Досвід розробки і супроводження реалізації складних стратегій розвитку
бізнесу, який великою мірою не був затребуваний на етапі швидких змін
технологій і прийомів роботи в Інтернет-середовищі, оперативне реагування на
які вже забезпечувало успіх, сьогодні знову набуває значущості, генерує
замовлення консалтингових послуг для університетів.
Зокрема, до недавніх часів поширення відео контенту характеризувалося
низкою проблем, як технологічних, так і щодо незадоволеності запитів
споживачів, власників інтелектуальних прав тощо [4]. Проте, завдяки відеоОдеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
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буму в світі зусиллями різних учасників медійного та телекомунікаційного
ринку, більшість проблемних питань знайшли відповіді. Внаслідок цього
аспекти зміни бізнес-моделей і перегляду стратегій розвитку вийшли на
перший план у багатьох вітчизняних підприємств. За результатами спільних з
університетами досліджень і стратегічних сесій, у тому числі їм вдалося вийти
за межі стереотипних рішень стосовно локальних маркетингових проблем.
Наприклад, завдяки стратегіям диверсифікації через конвергенцію споріднених
секторів: пакетного пропонування ринку услуг доступу до відео контенту,
широкополосного інтернету та мобільного зв’язку тощо – масштаби відмови від
послуг, переходів до інших їх постачальників в рази зменшуються, а притоки
нових клієнтів та доходи від їх обслуговування, відповідно, збільшуються.
Аналогічно, останніми роками на новий рівень консалтингового
супроводження виходять бізнес-проекти, що передбачають ІСО, у просуванні
яких домінують інтернет-канали. Незважаючи на вражаючу чисельність
ресурсів (площадок), які представляють стартапи, що використовують у
розвитку блокчейн-технології, проектам все складніше конкурувати за увагу та
ресурси інвесторів та інших стейкхолдерів. Проблема загострюється
негативними наслідками для іміджу, так називаних, криптосистем, не
доброчесних учасників, що користуються нерегульованістю сектору.
Раніше співробітники університетів здійснювали експертизу і надавали
консультації щодо удосконалення брендингу, White Papers та інших елементів
стартапів. Сьогодні заклади освіти все більше закріплюють за собою статуси
активних учасників у розвитку цифрового бізнесу шляхом підвищення
результативності взаємодії зі стейкхолдерами проектів, перетворення їх
зацікавленості у реальні дії.
Інформаційно-освітні та розважальні заходи (фестивалі, навчальні курси і
презентації тощо), які були надзвичайно популярними і результативними
упродовж останніх років, значною мірою втрачають новизну і ефективність в
роботі з складними аудиторіями. На цьому фоні університети вже готові і
мають досвід реалізації близьких за форматом, але більш дієвих і креативних
івентів: воркшопів (англ. – workshop), мережевих конференцій і т.п.
Слід відзначити, що успішне просування проектів і сервісів, зокрема
туристичного бізнесу, на базі науково обґрунтованих моделей взаємодії зі
стейкхолдерами і з активним повномасштабним використанням прогресивних
інтернет-технологій, засвідчує важливість соціальних доказів і гарантій
освітньо-науковими закладами дотримання етичних принципів по відношенню
до учасників, які мають обов’язково брати на себе фінансові і комерційні
зобов’язання.
Таким чином можна констатувати, що науковими спільнотами
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університетів України, у тому числі за допомоги підприємств, які раніше були
активними учасниками і кураторами спеціальних освітніх проектів, вже у
достатній мірі опрацьовано і осмислено засади та елементи сучасного
цифрового маркетингу. Певне відставання науки від практики компенсовано, за
нового етапу складних трансформацій і зменшення ефективності бізнесу з
використанням можливостей мережі Інтернету та споріднених, актуальним є
укріплення експертного позиціонування і ролі університетів в системі.
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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ СУБ’ЄКТІВ СФЕРИ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ У КООРДИНАТАХ «УКРАЇНА-ПОЛЬЩА»
Проникнення цифрових технологій у сферу громадського транспорту
змінило формат комунікацій надавачів та споживачів послуг. Мобільні додатки,
які розробляють у руслі ідеї «мобільність як послуга» (MaaS), дозволяють
оптимізувати маршрут, уникнути заторів. Споживачі послуг зможуть вибрати
варіант залежно від пріоритетів: найдешевший, найекологічніший.
Багато проектів з шосе, залізничних та внутрішніх водних шляхів Польщі
отримують додаткове фінансування ЄС. Хоча польські ресурси залучаються як
базові фінансові ресурси, фонди ЄС часто допомагають збалансувати фактичне
виконання проекту. Важливо зазначити, що нинішній бюджет ЄС, імовірно, є
останнім, який має такі значні ресурси для розвитку транспортної
інфраструктури Польщі. Тому Польща вносить важливі зміни в нормативну
базу, яка регулює виплати цих коштів з метою підвищення ефективності
інвестицій в інфраструктуру. Одним з сприятливих побічних ефектів
постійного посилення транспортної інфраструктури Польщі за останні кілька
років був швидкий розвиток «розумних» транспортних систем (ITS). У період з
2007 по 2013 роки Польща витратила приблизно 1,25 мільярда доларів на
проекти ІТS, при цьому 40% бюджету для проектів ІТS було виділено на
придбання цифрових компонентів, таких як камери, електронні знаки та
детектори. За поточною схемою фінансування ЄС (2014-2023 роки) уряд планує
витратити 12 мільярдів доларів з бюджету на підвищення безпеки, технічних
стандартів та управління дорогами, які значною мірою будуть витрачені на ІТS
[1].
Євроінтеграція є викликом для української системи міського
громадського транспорту. З метою дослідження якісних параметрів послуг
міського громадського транспорту Тернопіль у листопаді-грудні 2017 р.
проведено опитування [2]. Була сформована неймовірнісна зручна вибірка, до
складу якої увійшли 1500 респондентів з усіх мікрорайонів міста Тернопіль. На
визначення ефективності та доцільності інструментів інформування в
транспортній системі Тернополя було спрямоване запитання анкети, в якому на
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вибір були запропоновані такі атрибути комунікації: електронне табло в салоні,
голосове оголошення зупинки, карти руху та розклад руху транспорту. Для
більшості опитаних (73% і 65% відповідно) розклад руху транспорту і голосове
оголошення є найважливішим. Карта руху транспорту потрібна для 28%
респондентів, найменша кількість опитаних (12%) вважає за потрібне наявність
електронного табло в салоні. Респонденти відзначили як позитивний момент те,
що у Тернополі є «розумні зупинки», які встановлюються та обслуговуються
виключно за кошти комерційного підприємства. Більше 50% респондентів
оцінили якість роботи маршрутних автобусів як «швидше негативна».
Більшість респондентів (56%) влаштовує транспортна мережа Тернополя, при
цьому повністю задоволені наявною транспортною комунікацію 21%
респондентів, швидше не задоволеними є 27% опитаних.
Прикладом кращої практики екологістичного досвіду є система міського
громадського транспорту м. Нант (Франція). Маючи населення 600 тис. осіб,
Нант сформував ефективну систему транспорту, отримавши Європейську
премію «Зелена столиця» у 2013 році за успіхи у боротьбі зі зміною клімату,
збереження природи та біорізноманіття, якості повітря, зменшення шуму та
поводження з відходами. Протягом останніх 10 років Нант розвинув стійку
транспортну політику на основі оптимізації громадського транспорту,
спільного використання автомобілів, прокату велосипедів та електричних
трамваїв. У центрі міста зведено до мінімуму використання приватних
транспортних засобів та створено умови для транзиту пішоходів. При цьому
понад 95% мешканців живуть менш ніж за 300 метрів від громадського
транспорту [3].
Опитування з метою виявлення рівня якості послуг міського
громадського транспорту Тернополя допомогло виявити такі проблеми:
існуюча маршрутна мережа міського громадського транспорту оцінюється як
задовільна; якість роботи різних видів транспорту є незадовільною; у місті
часто недостатньо кількості транспорту; немає пристосувань для людей з
обмеженими можливостями.
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА НОВОВВЕДЕНЬ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
У теперішній час є цілий ряд, як нормативних матеріалів, так і
напрацювань фахівців з питань методів визначення ефективності нововведень.
До перших належать [1-2]. До других – [3-6] та ін. Однак в них недостатньо
висвітлені маркетингові аспекти. Такі ж зауваження можна висловити і до
роботи В. Беренса та П.М. Хавранека [7]. Метою доповіді є розвиток оцінки
ефективності нововведень з позиції концепції маркетингу.
В ринкових умовах продукція вироблятиметься тоді, коли це вигідно
виробникові, а купуватиметься тоді, коли це вигідно споживачеві. Тому
величину ефекту слід розраховувати окремо, як у сфері виробництва, так і у
сфері використання нововведень. Інший аспект полягає у неоднаковій величині
ефекту при використанні однотипних товарів в різних галузях і неоднакових
умовах їх використання. Наприклад, електричні апарати контактори, які
випускаються в Україні, з метою керування управлінням технологічними
процесами, мають різні потреби до величини їх техніко-економічних
параметрів в залежності від умов роботи. Наприклад, у безперервній роботи на
автоматичних поточних лініях такі показники повинні бути високими, бо кожен
їх вихід із ладу призводить до простоїв лінії. І навпаки при роботі апаратури на
металорізальних верстатах у дискретному виробництві її надійність може бути
знижена. Це дозволило диференціювати конструкції контакторів в залежності
від п’яти режимів роботи, що дало можливість знизити витрати дефіцитних
кольорових металів на їх виробництво.
Виникає необхідність використання маркетингових досліджень з метою
визначення вимог споживачів з встановлення сегментів ринку, де є попит.
Відповідно величина ефекту Е знаходиться як підсумок використання
однотипного товару у різних умовах їх роботи з урахуванням частки
відповідного використання
m

E

¦ ЭіJі

(1)

i 1

де Эі – кількість однотипного товару, задіяного в і-их умовах їх
використання, одиниць (од); Jі – частка виробів, використованих в іх умовах
роботи, відносні одиниці (в.о.), т – кількість умов використання товару, в.о.
Одеській національний політехнічний університет, кафедра маркетингу,
пр. Шевченко 1, Одеса, 65044, Україна, тел. (048) 705-84-43,
mar@beiti.opu.ua, http://beiti.opu.ua/chair/km

178

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

Недостатнє вивчення попиту, фінансові складності у споживачів
призводять до втрат у виробників в зв’язку з нереалізацією товару.
Вибір стратегії маркетингу в залежності від умов ринку призводить до
уточнення обсягу продаж та величини ціни товарів. При цьому враховуються
нестандартні ситуації. Наприклад, з метою збереження позицій на ринку,
виробник може дозволити піти на деякий час на продаж збиткової продукції,
перекриваючи втрати на її виготовлення прибутком від випуску іншого товару.
З іншого боку, більш дешевий виріб може задовольняти потреби споживачів,
що не мають фінансових можливостей для придбання більш дорогого товару.
На сьогодні в недостатній мірі приділяється увага тій обставині, що на
різних стадіях розрахунку ефекту їх показники матимуть різний склад. На нашу
думку, на попередній (передпроектній) стадії, коли здійснюється вибір
найкращого з усіх альтернативних варіантів розробки, показники ефекту мають
бути такими. За відсутності достатньої інформації про кон’юнктуру цін,
динаміки витрат та результатів ефект у виробника розраховується на основі
показника інтернаціональної вартості. Для визначення доцільності вибору
продукції та послуг споживачем слід використати показник ціни споживання.
Потребує подальшого розвитку і розробка методів визначення ціни та
собівартості товарів в залежності від обсягу випуску. Розробки надають
можливість підвищення точності визначення ефективності нововведень.
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АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО АГРОБІЗНЕСУ
Сучасний український агробізнес є сектором народного господарства
країни, який динамічно розвивається та стає прибутковою справою.
Комп’ютеризація та оцифровування інтенсивно інтегруються у всі сфери
діяльності аграріїв, це і переведення бухгалтерського обліку в цифрову
(безпаперову) форму, і відмова від готівкових коштів, і доїльні роботи на
фермах, і безпілотне правління парком сільгосптехніки, і використання дронів,
тензодатчиків, трек-контролю, автопілотів.
Одним з аспектів технологізації сільськогосподарського виробництва є
система точного землеробства (СТЗ). Основними умовами досягнення
поставлених задач при застосуванні СТЗ є: визначна ціль; кваліфікований штат;
технічне забезпечення; дохід. Варто зауважити, що підрозділи точного
землеробства не повинні руйнувати діючу структуру, вони повинні органічно
інтегруватися в неї. Це може бути створення лабораторії, відділу для збору
даних, відділ технічного забезпечення, безумовно, – аналітичний центр, де
проводяться розрахунки і ведеться напряму робота з іншими підрозділами,
зокрема з агрономічною службою, розробляються рекомендації. Крім того,
важливо гармонійно дотримуватися наступної вертикалі: а) цілі, б) технічні
елементи досягнення поставлених цілей, в) апробації (локальне дослідження
всіх технологій та нововведень), г) запровадження на всій території [1].
Ще одним прикладом стрімкої технологізації сільського господарства є
безпілотні літальні апарати (БПЛА). Великі агрокомпанії активно
використовують «розумні» технології, оскільки результатом є підвищення
ефективності. Щодо популяризації дронів в сільському господарстві серед
дрібніших аграріїв, то висуваються думки про доцільність часткової
компенсації вартості БПЛА з державного бюджету [2].
В разі запровадження програми з підтримки тандему «Агро+Інновації»
можна очікувати наступне: 1) нарощування потужності IT-сектора (в аспекті
виробництва; 2) систематизація даних для агровиробників про свої землі,
посіви тощо; 3) можливість точкового рішення агротехнічних проблем; 4) з боку
держави комплексне стимулювання розвитку і дрібних агровиробників, і
вітчизняного виробництва ІТ-продукту.
З огляду на вищесказане, доцільно відзначити актуальність такого явища
як «big data», що умовно можна назвати аналогом статистичних даних. Масиви
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даних вже стали товаром, а діяльність в цій сфері набуває ознак ринку, з
набором притаманних будь якому ринку ознак та процесів. Такого роду товар є
актуальним і для потреб менеджменту. Управлінські рішення завжди
приймаються на основі інформації, відповідно, якість інформації має важливе
значення для ефективного менеджменту. Масштаби сучасних інформаційних
потоків надзвичайно великі, в тому числі і в аграрній сфері, тому і для аграрної
сфери технологізація даних/інформації є актуальною [3]. Інтенсивна
технологізація сільського господарства логічно актуалізує питання персоналу, а
саме спеціальностей, які будуть затребуваними в українському агросекторі.
Логічно припустити, що запит на технічні спеціальності підвищиться,
припускаємо, що це може бути: а) інформатика; б) інженер (на більшості
складних та важких фізичних робіт машини замінять людей, проте ремонтувати
техніку доведеться людям, тому добре підготований інженер буде затребуваним
на ринку); в) агроном-агроменеджер (агроном з широкими управлінськими
повноваженнями, який зможе приймати своєчасні рішення в питаннях
землеробства, був, є і залишиться ключовою фігурою в агробізнесі); г)
ветеринарний лікар; д) математик (потреба в аналізі великої кількості даних та
швидких рішеннях актуалізує застосування математичних моделей, тому
цілком ймовірно, що математик стане актуальний в аграрному бізнесі).
Отже, динамічний розвиток бізнесових процесів в аграрній сфері України
свідчить про зростання прибутковості в цій галузі, що в свою чергу, говорить
про наступне: аграрний бізнес в Україні стає все більш прибутковим; бізнесові
процеси диверсифікуються в напрямку малого і середнього бізнесу; цифрові
технології активно інтегруються в сільськогосподарське виробництво та
суміжні сфери.
Напрямом подальших досліджень є аспекти «цифрового обслуговування»
аграрної сфери, що може стати перспективною нішею для бізнесу.
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РИЗИКИ ПОСТАЧАННЯ ТА ФІЗИЧНОГО РОЗПОДІЛУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ
В теорії ризику виділяють: нормативне – кількісне, математичне;
дескриптивне – якісний опис проблем. Розглянемо застосування кількісних
методів у визначенні, ідентифікації та оцінці логістичних ризиків із
використанням теорії ймовірності, математичної статистики, теорії корисності,
теорії нечітких множин. Кількісні оцінки можуть бути в абсолютних і
відносних значеннях. В абсолютному значенні логістичний ризик – це величина
можливого збитку. Логістична діяльність підприємства складається з трьох
функцій: постачання, підтримка виробництва, фізичний розподіл (табл. 1).
Таблиця 1 – Класифікація логістичних ризиків промислових підприємств
Ризики

Джерела

Постачання

Назва функції

1. ризик затримки постачання
2. ризик псування сировини або
матеріалів
3. ризик подорожчання сировини або
матеріалів
4. ризик подорожчання транспортування

Підтримка
виробництва

1. ризик недостатньої кількості запасів
незавершеного виробництва для
здійснення виробничого процесу
2. ризик подорожчання зберігання
запасів незавершеного виробництва
1. ризик невчасної поставки готової
продукції замовнику
2. ризик псування продукції в процесі
перевезення або зберігання
3. ризик поставки, яка не задовольняє за
кількістю потреби ринку (виникнення
дефіциту), або поставки, яка перевищує
попит ринку

1. затримка спричинена
постачальником або перевізником
2. псування спричинено
постачальником або перевізником
3. викликано курсовими коливаннями,
або подорожчанням складових
сировини та матеріалів
1. похибки у визначенні необхідних
запасів для виробництва
2. підняття цін на енергоресурси або
оренду складських приміщень

Фізичний
розподіл

1. невчасна доставка перевізником або
невчасне відвантаження
підприємством
2. недотримання норм зберігання
готової продукції на складах або в
процесі перевезення
3. невірна оцінка потреб ринку

Ризики на етапах постачання та фізичного розподілу мають східні риси:
1)
затримка поставки сировини від постачальника або готової
продукції споживачеві (логістичний ризик пов’язаний з надійністю
постачальника або перевізника);
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2)
ризик псування сировини або готової продукції (ризик пов’язаний з
формуванням запасів сировини або готової продукції, а також з недотриманням
норм зберігання);
3)
ризик виникнення дефіциту сировини або готової продукції (ризик
пов’язаний з оцінкою попиту на сировину або на готову продукцію).
Можемо розробити схему вибору методу оцінки ризику (рис. 1).
Оцінювання логістичного ризику

Оцінка величини збитку

Оцінка ненадійності
постачальника

Оцінка дефіциту
Модель з нормальним
розподілом попиту

Очікуване значення

Модель з Пуассонівським
розподілом попиту

Коефіцієнт півваріації

Модель з показниковим
розподілом попиту

Рисунок 1 – Класифікація кількісних методів оцінювання логістичних ризиків
на етапах постачання та фізичного розподілу (розроблено за [1, 2])
В подальшому важливо розглянути оцінки логістичних ризиків, які
пов’язані за змінами цінової політики постачальників або посередників, а також
зі змінами тарифів на енергоресурси.
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ВІДНОШЕННЯ КЛІЄНТІВ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ДО
ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
З розвитком інформаційних технологій та поширенням ролі мережі
Інтернет власниками закладів мережі HoReCa було миттю взято до уваги дану
тенденцію та встановлено в закладах громадського харчування безкоштовний
Інтернет для відвідувачів. Маркетологами та спеціалістами галузі IT був
розроблений потужній канал для зв’язку із суспільством, сутність якого полягає
у використанні процесу підключення кінцевого клієнта до мережі Інтернет, як
способу збору інформації або розповсюдження рекламного контенту.
У грудні 2016 року було проведено дослідження, мета якого – дізнатись
відношення кінцевих споживачів до користування Wifi в закладах громадського
харчування [1]. Опитування проводилось в мережі Інтернет за допомогою
анкети створеної в Google формі. В анкетуванні взяли участь 50 респондентів,
70% із них були жінки і 30% чоловіки віком від 18 до 35 років. Більшість із
опитаних – 50%, були не одружені/незаміжні та у 36% була пара. Що ж
стосується доходів, 54% отримували до 5000 грн (нижче середнього), 20% –
близько до 6000 грн (середній). За видом діяльності: 52% – навчалися
(студенти), 36% – працювали.
За допомогою програми SPSS Statistics були розглянуті всі можливі
варіанти кростабуляції даних для того щоб визначити залежності, які
виникають між факторами. В результаті були отримані наступні залежності:
жінки частіше відвідують заклади громадського харчування ніж чоловіки; рід
занять впливає на частоту відвідування споживачами закладу громадського
харчування лише з метою підключення до Wifi; респонденти молодшого віку
нейтрально або позитивно відносяться до авторизації, а люди старшого віку –
негативно; чим нижчий дохід споживача, тим краще ставлення до авторизації;
відношення до авторизації та інформації за допомогою послуги відобразило, що
більшість із респондентів нейтрально відносяться до авторизації і ніякого
інтересу, як і негативу, не виникає в них при перегляді інформації наданої
закладом.
Перевіряючи дані залежності за допомогою дисперсійного аналізу, були
підтверджені певні взаємозв’язки: вік споживачів впливає на відношення до
процесу авторизації в мережі, тобто чим доросліший респондент тим більш
негативно буде відношення до послуги. Це може бути викликано тим, що
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людям старшого віку більш тяжко освоювати нові технології; рівень доходу
також впливає на відношення до процесу авторизації в мережі, мається на увазі,
чим заможніший респондент тим більш невдоволеним буде від сервісу. В
даному випадку людям з вищими доходами не хочеться докладати зайвих
зусиль для отримання трафіку; відношення споживачів до процесу авторизації в
мережі впливає на надану інформацію за допомогою сервісу. Відповідно,
відношення до авторизації (негативне/позитивне) передається на інформацію
надану послугою Wifi-маркетингу.
Для того, щоб краще розуміти вподобання та відношення до сервісу Wifiмаркетингу кінцевих споживачів їх було розбито на три сегменти:
1. Клас – «Байдужі» (28 респондентів або 56%) – це споживачі, яких
можна охарактеризувати так: відвідують заклади, але рідко; мають хороше
відношення до авторизації; негативно відносяться до запропонованої закладом
інформації за допомогою сервісу; віком від 18 – 26 років; дохід низький.
2. Клас – «Бізнесмени» (16 респондентів або 32%) – це споживачі, яких
можна охарактеризувати так: дуже часто відвідують заклади громадського
харчування; мають негативне відношення до авторизації; інформацію,
запропоновану закладом, сприймають дуже негативно; віком від 26 – 35 років; з
високим доходом.
3. Клас – «Лояльні» (6 респондентів або 12%), споживачі, яких можна
охарактеризувати так: часто відвідують заклади громадського харчування; дуже
позитивно ставляться до реклами; з радістю переглядають всю інформацію
запропоновану закладом; віком від 18 – 25 років; дохід низький.
Отже, підводячи підсумки можна побачити, що позитивне відношення до
сервісу та інформації наданої ним є у кінцевих споживачів класу «Лояльні».
«Байдужі» – добре відносяться до авторизації, але негативно до інформації.
«Бізнесмени» повністю негативно сприймають послугу.
Дослідження кінцевих споживачів виявило, що відношення до
користування WiFi в більшості випадків нейтральне або негативне. Покращити
ставлення до даної послуги у кінцевих споживачів можливо шляхом
проведення ряду маркетингових заходів. Це можуть бути компліменти від
закладу, що тим самим поліпшать ставлення до сервісу або розробка
спеціальних пропозицій. В залежності від того в котрий із виділених сегментів
потрапляє споживач.
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