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1. MARKETING OF INNOVATIONS 
 

Бубенець І.Г.,  к.е.н., доцент  

Державний біотехнологічний університет 

 

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ 

 В ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

В сучасних умовах господарювання розвиток вітчизняних 

торговельних мереж потребує постійних змін. Головним 

напрямом таких змін є розвиток інноваційної діяльності 

підприємств торгівлі за підсумками наукових досліджень. 

Впровадження інноваційних рішень, як свідчить досвід 

розвинених країн, є визначальним чинником розвитку економіки, 

що підвищує її конкурентоспроможність і забезпечує високий 

рейтинг країни у економічному просторі. Але, розроблення і 

комерціалізація нових товарів та послуг – складна проблема. На 

світовий ринок щорічно виводиться близько 100 тис. 

найменувань нових продуктів, однак комерційного успіху 

досягають не більше ніж 25 %, при цьому 75 % їх ринкових 

невдач пояснюються переважно дією ринкових чинників [1]. 

У науковій літературі існує багато підходів до визначення 

поняття «маркетинг інновацій» та «інноваційний маркетинг». 

Названі поняття ототожнюють з маркетинговими дослідженнями 

під час розроблення нового продукту, використанням 

традиційних методів та інструментів маркетингу для створення 

та поширення інновацій [2]. 

Питанням вивчення та узагальнення досвіду застосування 

маркетингових інновацій, присвячені наукові праці відомих 

українських і зарубіжних учених. Проте, слід зазначити про 

недостатнє висвітлення питань вивчення досвіду застосування 

інструментів маркетингу інновацій, як вектору розвитку 

сучасного торговельного підприємства, що і зумовлює 

актуальність та необхідність даного дослідження. 

Багато вчених і практиків вважають роздрібну торгівлю як вид 

економічної діяльності з надзвичайно низьким рівнем 

інноваційного потенціалу, отже доцільним є подальше 
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узагальнення світового та українського досвіду впровадження 

маркетингових інновацій в діяльності цих підприємств. 

Аналіз публічних звітів торговельних мереж та інтерв'ю з їх 

керівниками свідчать, що інтенсивний розвиток таких компаній 

останніми роками забезпечується не тільки інвестиціями та 

інформатизацією бізнес-процесів, але й маркетинговими 

інноваціями: застосовуються інші методи ціноутворення та 

продажів, з’являються нові послуги, формуються нові канали 

збуту, нові правові взаємовідносини з посередниками, 

впроваджуються нові методи управління персоналом тощо. 

Підтвердженням інноваційної спрямованості підприємств 

торгівлі є і думка відомого топ  менеджера у сфері роздрібної 

торгівлі Е. Блондо, який вважає, що саме торгівля є найкращою 

сферою для впровадження маркетингових інновацій. Він 

виокремлює сім типів маркетингових інновацій у торговельних 

підприємствах [3]: 

1. Радикальні інновації – значні зміни у сфері інформаційних 

технологій, що створюють нове джерело конкурентної переваги 

та змінюють бізнес-модель торговельного підприємства. 

Практичне використання маркетингових радикальних інновацій: 
відкриття інтернет-магазинів; запровадження кас 

самообслуговування. 

2. Покрокові інновації – послідовно поліпшують умови для 

споживачів. Наприклад, створення комфортніших умов для 

здійснення покупок. 

3. Соціальні інновації – зміни технологій при чуттєвій 

еволюції звичок споживачів. Наприклад, можливість доставки 

продуктів безпосередньо до дому споживача, цілодобовий графік 

роботи магазина, можливість придбання товарів у кредит, 

різновиди технології розрахунків: експрес-каси, мобільні каси, 

каси самообслуговування тощо. 

4. Технічні інновації – незначні зміни, наприклад, спеціальна 

упаковка виробників, яка дозволяє працівникам магазину без 

зайвих торгово-технологічних операцій виставляти товари на 

стелажі, що скорочує витрати та знижує роздрібні ціни. 

5. Революційні інновації – такі, що замінюють старі технології 

новими, здатними зміцнювати існуючі відносини між окремими 

операторами на ринку. Прикладами таких інновацій є: технологія 
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електронного обміну даними між виробниками і торговельними 

підприємствами, комплексні програми для управління ресурсами 

компанії – ERPсистеми (Еnterprise resource planning – 

планування ресурсів підприємства). 

6. Локальні інновації – нововведення, що утворюються 

всередині конкретного торговельного сегменту. Вони сприяють 

руйнуванню комерційних відносин, які вже існують, але при 

цьому технологія не змінюється. Прикладом є широкий розвиток 

власних торговельних марок (private label), які заміщують на 

стелажах магазинів товари відомих брендів. 

7. Архітектурні інновації – комерційні відносини та технології 

складування товарів, а також представлення товарів 

потенційному покупцеві. Наприклад, торговельна мережа 

«IKEA» створила магазини великого формату з продажу меблів, 

які покупці збирають своїми руками, і тим самим вона зробила 

переворот у сфері торгівлі меблями: постачальникам довелося 

постачати меблі у вигляді окремих елементів для збірки самим 

споживачем. 

Отже, розуміння суті маркетингових інновацій і механізму 

інноваційної діяльності у сучасних умовах дасть змогу 

торговельним мережам більш ефективно здійснювати свою 

діяльність та підвищувати конкурентоспроможність на ринку. 
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OPTIONS OF SATISFACING CONSUMERS’ NEEDS ON 

THE BASIS OF INNOVATIVE MARKETING 

 

Today, companies both cope with existing consumer needs, and 

identify hidden (unidentified) or even form new needs. To meet them, 

companies must focus on the production of new products, and 

consequently apply new technologies in manufacturing. In this case, 

let’s focus on main options of the aforementioned interaction. 

1. Existing needs and new manufacturing technologies to meet 

them. Competitive advantages are formed due to introduction of new 

promising technologies in manufacturing of known products that meet 

existing needs in the best way. 

An example is PE "Promenergomash" (Ukraine), which uses a 3D 

printer in manufacturing of spare parts for pumping equipment. The 

application of 3D printers has reduced the cost of production of sealing 

elements, logistics costs, improved the quality of products. The target 

market for the offered products is oil companies of the CIS countries. 

This direction can be applied not only to products-products, but 

also to products-services. An example is "smart" supermarkets that are 

controlled via the artificial intelligence. 

2. Existing needs, new products to meet them. Within this 

direction, competitive advantages are formed by offering new 

products (products or services) that meet existing consumer needs, but 

in more efficient and convenient manner. 

A successful example is the experience of Hempire UA, which 

produces insulation materials of technical hemp for house 

construction. This material is one hundred percent environmentally 

friendly, as well as more durable and has better properties. 

Also quite successful is the experience of NPP Nasostechkomplekt 

LLC, which manufactures a new frequency converter which saves up 
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to 8% of electricity consumed by electric motors of STD and AZM 

brands. 

3. New needs, new technologies to meet them. Changes in 

consumer needs (dissolution, significant modification, or the 

formation of new ones) may be within the existing industry in which 

the company operates. However, the formation of new needs mostly 

indicates the prospects for radical transformation of existing or the 

formation of new industries. 

Thus there is a radical transformation of existing industries and the 

formation of new ones. 

An example at the domestic market is a new product of LLC "BTS-

complect". In 2017, the company invented a cardboard recuperator, 

which is available for private consumers and costs about 300 euros. It 

meets two new needs at once: it provides oxygen to insulated homes; 

savings on heating, which has risen significantly in price in recent 

years. 

4. New needs, new products to meet them. Offering new products 

(products or services) that create new needs that may be of interest to 

consumers: flying cars; freight, postal, military drones; "Smart" 

clothes able to transform or change characteristics according to 

consumer needs; new forms of labor management, in particular: 

freelance, self-management independent teams, etc. 

In this case, new industries are formed (a set of industries). 

Businesses that are the first to embark on this course receive a 

competitive advantage as a pioneer of the market or industry. 

However, the risks in this area are the greatest. The first direction is 

the least peril. 

 

 

Кобелева А.В., аспирант 

Перерва П.Г., д.э.н., профессор 

Национальный технический университет «ХПИ» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

Мировой опыт промышленных предприятий неоднократно 

подтверждает актуальность и важность использования 
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интеллектуальных разработок, новейших технологий, различных 

объектов интеллектуальной собственности (ОИС) при создании, 

производстве, продаже и использовании новейших 

конкурентоспособных товаров [1-3]. Предприятия, имеющие 

отношение к процессам коммерциализации инноваций используют 

на практике два основных методических подхода. 

Первый подход – это прямая коммерциализация, она 

предполагает продажу прав на интеллектуальную инновацию как 

на обычный товар. При этом покупатель инновации может 

представлять или не представлять коммерческое будущее своей 

покупки. В первом случае у покупателя есть уже конкретный 

бизнес-план создания любого продукта, где он предполагает 

использовать данную инновацию. Во втором случае такого плана 

еще нет, покупатель предполагает в будущем найти инновации 

или практические применения или продать ее по более высокой 

цене. На наш взгляд, данный подход к коммерциализации 

инноваций связан с достаточно большими стартовыми затратами 

на доказывание инновации в стадии ее практического 

применения. Вместе с тем, в случае успеха, выход 

инновационной продукции на рынок дает возможность через 

определенный период не только компенсировать исходные 

материальные затраты, но и получить немалую прибыль, которая 

не только покроет первоначальные расходы, но и позволит 

создать определенные фонды для дальнейшего развития 

производственно-коммерческой деятельности. Важным 

моментом в этом процессе является тот факт, что вся полученная 

предприятием прибыль остается в распоряжении 

первоначального покупателя инновации. 

Второй подход – это косвенная коммерциализация, 

предполагающая продажу инновационного товара, в цену 

которого входит и цена интеллектуальной инновации, с 

использованием которой и изготовлен данный товар.  

Следует отметить, что принятие решения о производстве 

инновационной продукции с использованием интеллектуальной 

инновации связано с многочисленными и достаточно большими 

рисками. Поэтому, прежде чем принять такое решение, 

необходимо сравнить свою продукцию с аналогичными 
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показателями продукции конкурентов, сделать экономическую 

оценку планируемого к выполнению инновационного проекта.  

Исследование теории и практики управления 

коммерциализацией интеллектуальных инноваций позволило 

автору выявить разные формы организационного механизма 

коммерциализации. Сущность первого варианта 

коммерциализации [1-3] интеллектуальных инноваций состоит в 

том, что, используя схему косвенной коммерциализации, эта 

деятельность может быть вынесена за пределы предприятия и 

функционально передана существующей независимой 

организации, занимающейся коммерциализацией ОИС – 

инновационному брокеру. На рынке такие компании (инновационные 

брокеры) уже присутствуют, но как правило коммерциализация 

ОИС не является их основной деятельностью. В таком варианте, 

как правило, не достигается постоянной и системной работы с 

интеллектуальным потенциалом предприятия, а также не 

происходит необходимых преобразований на самом предприятии [1]. 

Кроме того, на наш взгляд, в таком виде организационная схема 

не выполняет свою основную задачу – ускорение процесса 

коммерциализации и повышение его эффективности. Этот вывод 

подтверждается тем, что инновационный брокер получает 

совершенно новый для себя товар для последующего сбыта и 

практически с нуля начинает его продажу. 

Для улучшения эффективности действия такого варианта 

организационного механизма коммерциализации ОИС мы 

предлагаем ввести систему инновационного цепного брокерства, 

которая предусматривает как минимум двойное брокерство: 

поисково-организационное и поисково-сбытовое [3]. Между 

этими двумя субъектами рыночных отношений могут быть 

тесные связи, а может быть и отсутствие таких связей. В первом 

случае, как нам представляется, эффективность действий этих 

субъектов на рынке будет более эффективна. Обычно 

инновационные брокеры осуществляют свою деятельность на 

основе соответствующих соглашений, обычно содержащих 

специальные условия по ограничениям по сроку и территории 

действия. Следует также сделать особое упор на том факте, что 

такое соглашение обязательно должно содержать условия 

конфиденциальности. 
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Второй вариант организации коммерциализации ОИС – это 

создание функционального подразделения посредством независимой 

организации, в которой предприятие является основным 

учредителем. Текущее законодательство не позволяет в полной 

мере реализовать эту форму [1-3]. Данный вариант организационной 

схемы коммерциализации по своей сути достаточно близок к 

первому, но имеет некоторые существенные отличия. В 

частности, такого рода функциональное подразделение проводит 

более независимую политику в сфере коммерциализации ОИС и 

имеет, по нашему мнению, большие коммерческие возможности 

как за пределами предприятия-разработчика, так и в его составе, 

используя, например, основы интрапренерства. 

Третий вариант – это создание в составе инновационного 

предприятия специализированного функционального подразделения 

– центра коммерциализации ОИС [1-3]. Будучи структурным 

подразделением, центр контролируется предприятием (руководитель 

отдела функционально подчиняется руководству предприятия, а 

по статусу он может быть заместителем директора предприятия) 

и руководствуется в своей работе внутренними инструкциями, 

правилами и общей политикой предприятия, что является одним 

из преимуществ данного варианта организационной схемы 

коммерциализации инноваций. Кроме того, весь доход от 

деятельности центра остается на предприятии. 
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МЕХАНІЗМ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 
 

Ринок об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) – це 

сукупність попиту та пропозиції (продавців та покупців) на 

результати інноваційної діяльності, які охороняються 

винятковим правом, містять нові знання, уречевлені в ОІВ. На 

рис. 1 наведено схему комерціалізації інновацій та взаємодії 

суб'єктів, які приймають участь в цьому процесі.  

Аналіз схеми ринкової комерціалізації інтелектуально-

інноваційних технологій дозволяє виявити та обґрунтувати 

основних ринкових суб’єктів цього процесу [1-8]. Їх базовий 

перелік сформовано в роботі [2, с.415], та використано для 

відповідного аналізу в роботі [1, с.73], який потребує свого 

розвитку та більш детального обґрунтування. 

По-перше, в якості одного з основних суб’єктів ринкової 

комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій виступає 

держава, яка забезпечує правову охорону та правовий захист 

виключних прав інтелектуально-інноваційних технологій та 

регулює загальні правові та господарські відносини між 

ринковими суб’єктами.  В свою чергу, інші суб’єкти мають в 

основному матеріальні (грошові) відносини з державою, так як на 

кожному етапі процесу комерціалізації необхідно здійснювати 

законодавчі платежі та відрахування в національний, 

регіональний та місцевий бюджети. Уникнути матеріальних 

(грошових) відносин з державою неможливо, так як вони чітко 

зафіксовані в податковому законодавстві.  

По-друге, це підприємства та організації, виробничо-

комерційна діяльність яких має чітке інтелектуально-інноваційне 

спрямування, в результаті якої і з’являються інтелектуальні 

технології. В багатьох випадках отримані цими підприємствами 

результати не становлять потребу для їх подальшої діяльності і 

для забезпечення рентабельності своєї роботи вони вступають в 

ринкові відносини з тими виробниками, які потребують ці 

результати діяльності.  Для цього ці підприємства пропонують 
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свої інтелектуально-інноваційні розробки на ринку об’єктів 

інтелектуальної власності. 

 
\

 
 

Рисунок 1 - Схема ринкової комерціалізації інновацій 
Джерело: розроблено авторами з використанням пропозицій [1] 

 

Характер цих відносин і показано на рис.1. В тих випадках, 

коли отримані підприємствами та організаціями інтелектуально-

інноваційного спрямування результати використовуються у 

власних бізнес-процесах, то етап «Ринок ОІВ» схеми на рис. 1 для 

них немає сенсу і одразу здійснюється перехід на етап «Ринок 

інноваційних товарів та послуг».  
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По-третє, це безпосередньо автори (конкретні особистості або 

творчі колективи науковців) результатів інтелектуально-

інноваційної діяльності (об'єктів інтелектуальної власності).  

Слід вказати, що авторство, як правило, належить особистостям, 

а правовласниками вони не завжди можуть бути. Наприклад, 

коли ОІВ створено в порядку виконання службового завдання і в 

робочих час, то правовласником інтелектуального результату 

буде підприємство, на якому працює цей автор. Не виключаються 

з розгляду і випадки, коли окремі творчі особистості самостійно 

працюються над вирішенням якихось наукових виробничих 

проблем і, у випадку їх позитивного вирішення, мають або 

самостійно вийти на ринок ОІВ зі своїми напрацюваннями, або 

ввійти в господарські відносини з підприємствами, основним або 

супутнім видом діяльності є розробка або використання 

інтелектуально-інноваційних технологій. Ці варіанти дій 

самостійних авторів-розробників ОІВ також показано на рис.1. 

По-четверте, це підприємства-споживачі інтелектуально-

інноваційних технологій, основним видом виробничо-

комерційної діяльності є випуск і представлення на ринок 

інноваційної продукції, при виробництві якої використано ті чи 

інші ОІВ. Результати своєї діяльності ці підприємства 

представлять на ринок інноваційних товарів та послуг, де вони і 

знаходять свого кінцевого споживача.  

По-п’яте, це представники джерел фінансування 

інтелектуально-інноваційної діяльності, в результаті якої і 

з’являються ОІВ та їх практичне втілення у інноваційну 

продукцію. До цієї групи слід віднести власні кошті різних 

підприємств, вітчизняні та зарубіжні інвестори, різного роду 

фонди підтримки інноваційної діяльності. В багатьох випадках 

суттєву підтримку інтелектуально-інноваційним процесам 

надають державний, регіональний та місцевий бюджети.  

В роботах [1, 2] вказується на можливості використання в 

якості суб’єктів ринкової комерціалізації інтелектуально-

інноваційних технологій виробників контрафактної продукції. Не 

заперечуючи проти цієї групи в цілому (її наявність в кожній 

країні в більшій чи меншій мірі безперечно має місце), в свій 

аналіз ми цю групу не включаємо. Хоча виключні права на ОІВ 

при виробництві контрафактної продукції можуть належати   цим 
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виробникам на законній підставі, все ж таки ці підприємства 

займаються незаконною діяльністю, які відноситься до 

господарських злочинів.   
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ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ 

НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ 
 

Трансформаційні процеси в економіці України висувають 

вимоги до перебудови її структури з орієнтацією на інноваційний 

напрямок розвитку. Харчова промисловість має у своїй структурі 

різні товарні ринки, ключову роль відіграє ринок м’яса,  

м’ясопродуктів та ковбаси. Ринок ковбасних виробів України 

попри всі економічні складнощі демонструє досить стабільний 

розвиток, простежується тенденція до нарощування обсягів 

виробництва ковбасних виробів. 

Споживачі найбільше купують варені ковбаси, сосиски і 

сардельки, на них припадає більше половини всіх продажів. Крім 

того, починаючи з 2019 року переважна більшість споживачів 

(понад 80%) віддають перевагу ковбасним виробам з курятини. 

Найбільше ковбас виробляється в Дніпропетровській, 

Полтавській, Харківській і Запорізькій областях. Ринок ковбас 

завжди розвивається сезонно: найінтенсивніший збут влітку, а 

восени і взимку темпи реалізації продуктів знижуються.  

Ринок варених ковбасних виробів в Україні представлено 

великою кількістю виробників продукції, серед яких як великі 

м’ясні фабрики і м’ясокомбінати, так і дрібні. Як вже зазначено, 

українці віддають перевагу продукції вітчизняного виробництва, 

зокрема, продукцію місцевого виробництва купують 90% 

жителів міст. 

Нами проведено анкетне опитування споживачів м. Харкова, 

щодо виявлення відношення до інноваційного продукту ковбаси 

вареної збагаченої на кальцій шляхом додавання добавки 

білково-мінеральної. 

Аналіз отриманих даних показав що майже половина 

споживачів купує м’ясні продукти в супермаркетах, також значна 

частина в спеціалізованих магазинах, а 15% користуються 

послугами різних торгових точок і ринків. В першу чергу покупці 

орієнтуються на назву, торгову марку і вже потім на виробника. 
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Дослідження структури споживання ковбас в Україні показало 

що найбільше купують варені ковбаси (41%), сосиски і сардельки 

(23%), напівкопчені ковбаси (15%), варенокопчені і сирокопчені 

ковбаси та інші види ковбасних виробів (6%). Більше 40% сімей 

споживають варену ковбасу 2-3 рази в тиждень і частіше сосиски 

і сардельки з такою ж періодичністю - більше 30% сімей. 

Фактором, що значно впливає на рішення про покупку ковбасної 

продукції того чи іншого виробника для роздрібного покупця є: 

склад ковбаси, ціна, можливість продегустувати продукт в місцях 

продажів. Основними споживачами вареної ковбаси є жінки у 

віці 25-60 років (близько 60% всіх респондентів), заміжні, і 

вчиняють вони покупки для всієї родини. Рівень доходу в 

середньому на 1 члена сім’ї 7-10 тис. грн. Під категорію 

споживачів у віці від 18 до 25 років потрапила молодь, в 

основному студенти і ті молоді люди які не мають власних сімей.  

Для того, щоб новий продукт  ̶  ковбасу варену збагачену на 

кальцій, шляхом використання добавки білково-мінеральної, 

споживачі почали купляти, необхідно донести інформацію про 

існування такого продукту, його переваги та плюси порівняно з 

іншими ковбасами.  

Нами виділено чотири групи споживачів, на які слід 

спрямовувати вплив для реалізації ковбаси вареної збагаченої на 

кальцій, шляхом використання добавки білково-мінеральної: 

1. Діти та підлітки 5-16 років. Ця категорія споживачів має 

потребу у кальційвмістовних продуктах, тому що їх організм 

активно розвивається та росте, а молочних продуктів вони 

споживають менш ніж раніше. Дослідження показали, що з їжею 

підлітки отримують всього 50-60% з необхідних 1500 мг кальцію 

в день, тому що не збалансовано харчуються, і навіть той кальцій, 

який надходить до організму, не завжди повністю засвоюється. 

Багато дітей та підлітків не вживають молочні продукти, бо вони 

їм не подобаються, але варену ковбасу полюбляють майже всі, 

тому вплив на їх аудиторію сприятиме зростанню доходу. 

2. Вагітні та годуючи груддю жінки. Запропонована нами 

варена ковбаса збагачена на кальцій, має знижений відсоток 

жиру, тобто її споживання не веде до зростання ваги. Відсутність 

не корисних домішок у ковбасі також сприяє її просуванню на 
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цьому сегменті ринку. Реклама у місцях скупчення вагітних 

жінок дасть позитивний вплив на об’єми збуту нашого товару. 

3. Люди середнього віку, що активно займаються спортом та 

професійні спортсмени. Підвищені фізичні навантаження, як 

правило, прискорюють обмін речовин у організмі, саме тому слід 

уважно віднестися до своєчасного їх поповнення: нормальна 

проникність судин і клітинних мембран, а значить, і обмін 

речовин, стають можливими тільки при достатньому 

надходженні кальцію в організм. Кальцій стимулює активність 

гормонів і ферментів, забезпечує нормальний сон, знижує тиск, 

допомагає організму позбавлятися від радіонуклідів і солей 

важких металів. Розміщення інформації про варену ковбасу 

збагачену на кальцій у спортзалах, басейнах, дитячих спортивних 

школах сприятиме її просуванню. 

4. Люди літнього віку. Ця категорія людей потребує 

підвищеної уваги. З літами кальцій суттєво вимивається з кісток, 

в результаті чого вони стають ламкими, що веде до хвороби 

остеопороз. З ціллю профілактики ламкості кісток нами 

рекомендовано для цього сегменту ринку зробити акційні знижки 

на варену ковбасу збагачену на кальцій, що надає людям літнього 

віку можливість придбати цей продукт без значного впливу на 

бюджет їх сім’ї. Також від кальцію залежить стабільна діяльність 

серця, робота нервової системи і нормальне згортання крові що 

досить важливо для людей літнього віку.  

Отримані результати можуть бути використані при 

формування маркетингової політики підприємств, що працюють 

на ринку м’ясопереробної продукції або на ринку здорового 

харчування, а також при формуванні комплексу маркетингу для 

виведення їх на ринок. 
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АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ У 

ГАЛУЗІ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Відомо, що нейромаркетинг є сучасним і доволі ефективним  

методом досліджень, що застосовується для отримання  

об’єктивних  відомостей  про  особисті  споживацькі  вподобання 

і допомагає встановлювати комунікаційний зв'язок між 

підприємством та споживчою аудиторією на рівні підсвідомості 

та активізувати купівлю товарів та послуг.  
Слід зауважити, що ринок нейромаркетингу в Україні наразі є 

недостатньо сформованим та представлений декількома 

компаніями. Так, в Україні є одна агенція, яка займається 

виключно нейромаркетингом – це компанія Neuro-knowledge, що 

працює з 2018 року. В портфоліо компанії десятки досліджень 

для великих локальних та міжнародних брендів та агентств. Так, 

серед клієнтів агентства є багато великих клієнтів-гравців 

українського бізнесу (Моршинська, Епіцентр, Ельдорадо, 

Манівео, Телеканал Україна та ін.) [1].  

Крім того, є агенція що надає послуги з нейромаркетингових 

досліджень та психології споживача – Beehiveor [2], а також 

компанія Neurotrack, яка крім послуг конкурентів  проводить 

дослідження беттинг та гемблінг індустрії, коміксів та ігор, 

музичної індустрії (допомога створення хітів з потрібними 

емоційними реакціями, що задовольняють потреби та бажання 

слухачів) [3]. 

Характеристики українських компаній, що займаються 

нейромаркетинговими дослідженнями подано у табл. 1. 
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Таблиця 1 – Вітчизняні агентства нейромаркетингу в Україні 

 

Зміст послуг 
Компанії 

Назва 
Основні 

інструменти 
1 2 3 

Профайлинг споживача (нейрографічна сегментація) 
визначення і деталізація профілю споживача 
(опис, мотиви, ставлення до новинок тощо) 

Neuro-
knowledge 

ЕЕГ, face-
reading, eye-

tracking 

Нейротест рекламних матеріалів (сторібордів, аніматиків, роликів, 

ківіжуалів, постерів, банерів, POS-матеріалів 

• визначення реакції на рекламні 

матеріали; 

• фіксування помітності та 

запам’ятовуваності брендів у матеріалах і 

визначення мотивації на дію; 

• визначення  потенціалу прориву через 

медійний клаттер; 

• з’ясовування інтересу щодо сцен, 

елементів рекламних роликів; 

• встановлення емоційної залученості 

споживача; 

• характеристика мотивів на подальшу дію; 

• аналіз динаміки основних нейрометрик по 

секундам; 

• порівняння ефективності матеріалів 

компанії з матеріалами конкурентів та інших 

рекламних повідомлень (система 

нейробенчмарков); 

• прогнозування ефективності графічних 

матеріалів на основі аналізу реакцій ЦА 

Neuro-

knowledge 

 

 

Beehiveor 

 

 

 

 

Neurotrack 

 

ЕЕГ, face-

reading, eye-

tracking 

 

eye-tracking, 

ЕЕГ, 

проективне 

тестування 

 

когнитивне 

тестування, 

eye-tracking 

Нейротест упаковки (дизайн, торгова полиця) 

• вивчення потенціалу упаковки, що 

привертає спонтанну увагу в 

конкурентному середовищі; 

• визначення рівня залученості 

упаковки та мотивів купівлі; 

• характеристика сприйняття упаковки 

у конкурентному середовищі; 

• вивчення реакції споживачів на 

дизайн упаковки загалом та окремих  

Neuro-

knowledge,  

 

 

Beehiveor  

ЕЕГ, 

facereading, 

eye-tracking 

 

eye-tracking, 

ЕЕГ, 

проективне 

тестування 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

• елементів (помітність, 

пріоритетність, інтерес); 

• виокремлення особливостей 

сприйняття упаковки у споживача 

категорії; 

• вивчення розподілу візуальної уваги 

та помітності ключової інформації 

на упаковці; 

• розроблення рекомендацій щодо 

дизайну упаковки 

  

Нейротест бренду (айдентика, інсайти, бренд-концепт, асоціативна 

карта бренду/категорії) 

• визначення сприйняття ключових 

елементів бренду (логотипу, слогану, 

маскоту тощо); 

• встановлення релевантності інсайту для 

споживачів, особливої зацікавленості; 

• з’ясовування впливу мотивів бренд-

концепту на взаємодію з брендом; 

• характеристика  асоціацій бренду, 

визначення асоціативної карти категорії 

Neuro-

knowledge 

ЕЕГ, face-

reading, eye-

tracking, 

Response Time 

Test 

Продовження Нейротест контенту (кінотрейлери, контент (фільми, 

серіали тощо), сценарії) 

• встановлення успішності контенту в 

утриманні уваги глядача; 

• аналіз контенту по секундам/по сценам; 

• рекомендації для підвищення 

ефективності контенту в питаннях 

сторітеллінгу, монтажу, управління 

візуальною увагою тощо на основі 

специфіки сприйняття різних типів 

контенту мозком глядача 

Neuro-

knowledge  

ЕЕГ, face-

reading, eye-

tracking 

Нейротест сайту (UI/UX-дослідження вебсайту, додатку) 

• встановлення елементів, що 

привертають візуальну увагу; 

• визначення friction-points і 

факторів, які їх викликають; 

• з’ясовування рівня  простоти 

навігації чи когнітивного 

перевантаження; 

Neuro-

knowledge  

 

 

Neurotrack 

 

 

ЕЕГ, face-

reading, eye-

tracking  

 

когнитивне 

тестування, 

eye-tracking  
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

• формування візуальної карти Beehiveor eye-tracking, 

ЕЕГ, 

проективне 

тестування, 

мануальне 

тестування 

 

Крім зазначених, на ринку розвиваються нейромаркетингові 

лабораторії та нейрошопи [4]. Отже, можемо констатувати, що на 

українському  ринку  практично  відсутня  конкуренція у сфері 

нейромаркетингу з боку надавачів послуг, проте є необхідні 

ресурси та доступ до технологій (немає законодавчих обмежень 

у порівнянні з деякими європейськими країнами) для їх 

створення. 
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FEATURES OF INSTITUTIONAL MARKETING 

DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

The current stage of development of the economic situation in 

Ukraine places complex requirements on methods and management 

systems in enterprises in order to ensure not only the required 

efficiency of their development, but in some cases to ensure their 

existence in an open market environment. 

One of the main directions of development of the management 

sphere is the marketing concept, the introduction of which aims to 

concentrate the efforts of all structural units of enterprises to obtain a 

product that will best meet the needs of consumers and its 

implementation will be cost-effective for the company and society. 

The relevance of the research topic is due to global and national 

trends in the development of the concept of marketing in conjunction 

with the institutional development of society, which ultimately leads 

to the acceleration of scientific and technological progress, increased 

competition, crisis phenomena in different sectors of the national 

economies of the world space. 

To solve the emerging problems, it is necessary to expand the 

institutional component of the economic development of society in the 

direction of marketing activities and the introduction of new 

instruments of market economy. Institutional marketing can be one 

such tool. 

The aim of the study is to assess the existing and potential 

institutional developments in marketing, institutional constraints of 

marketing activities at the micro level of market economy and macro 

levels of economic development, affecting the effectiveness of 

marketing activities of the real sector of the economy. 

The object of research is the system of institutional development 

and marketing management of the real sector of the economy of 

Ukraine. 
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Under the concept of institutional marketing, we propose to 

understand the system of applied scientific categories that make up the 

synthesis of institutional and marketing hypotheses. 

In this conglomerate, marketing represents certain economic 

categories that are an integral part of the marketing mix (for example, 

product, price, place, etc.). The institutional part is represented by the 

corresponding requirements that are presented to the corresponding 

objects. At the same time, marketing actions can be aimed at meeting 

both the individual needs of the individual and the needs of the whole 

society (public goods) [1]. 

We believe that marketing in combination with the institutional 

concept can lead to positive transformations in the field of strategic 

planning by market processes in the economy, as well as improve the 

understanding of specialists of the institutional constraints of 

marketing categories. At the same time, marketing categories in this 

case act as “institutions”. 

S. Pejovich, characterizes the institutional market «as a process that 

allows individuals to choose the rules of the game in the community. 

Through their voluntary interactions, individuals evaluate existing 

rules, determine and test the suitability of new ones» [2]. 

The concept of institutional marketing is based on the evolutionary 

foundations of institutional development. However, as a basic 

principle, we define the principle of socio-ethical interaction, which 

takes into account the social guidelines for economic development, as 

well as market transitions from monological foundations to dialogue, 

from administrative and directive measures to preliminary discussion 

and agreement. With the help of this principle, it ensures the 

achievement of greater consistency between individuals, economic 

agents, not only responding to the stimulating systems of institutions, 

but participating in their shaping mechanisms. The functions of 

institutional marketing can contain the functions of institutions in the 

economy, and the functions of marketing in market activities. At the 

same time, the basic institutions of marketing determine the 

macroenvironment of institutional marketing, and the auxiliary ones 

constitute its microenvironment. 

Thus, the essence of institutional marketing is filled with deeper 

content and is a process of reconciling the capabilities of the 

organization, the needs of consumers and the requirements of society, 
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which is determined by the third participant in market relations - the 

state. Institutional marketing is characterized by all the features of the 

marketing of goods and services, therefore, the subjects of the 

institutional economy can fully apply the entire managerial, functional 

and instrumental arsenal of institutional marketing in the applied 

activities of the market economy. 

The concept of institutional marketing determines the activities of 

the subjects of the institutional economy within the framework of 

achieving maximum consumer satisfaction of economic agents in the 

rules, norms and mechanisms of restrictions in market activity on the 

basis of the principle of purposeful interaction, which, as a result, 

should lead to complete socio-psychological satisfaction of the whole 

society. 
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MARKETING COMPONENT OF UKRAINE-

HUNGARIAN EXPORT-IMPORT BUSINESS RELATIONS

  

Marketing research of foreign trade is important both for 

companies pursuing an import substitution policy and for those who 

are building a strategy for entering new geographic markets, 

developing the export direction of their activities. Both import 
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substitution and the development of non-commodity exports are today 

the key tasks of the state economic policy of Ukraine and Hungary. A 

significant drop in demand for many goods and services during a 

period of economic crisis forces Ukrainian and Hungarian 

manufacturers to significantly change their sales policy in foreign 

markets and quickly master new, more attractive sales markets. In this 

regard, the study of export-import relations between Hungary and 

Ukraine is currently important and relevant. 

Hungary occupies an important place among the trade partners of 

Ukraine (Fig. 1). Foreign trade turnover of Ukraine with Hungary is 

2.5% of the total WTO of Ukraine. The main factor affecting bilateral 

trade in 2020 was the COVID-19 pandemic and the resulting global 

economic crisis. At the same time, there is a significant increase in 

trade in goods and services between the two countries in 2021. 

 

 
Figure 1 - Dynamics of export-import between Ukraine and Hungary 
Source: built by the authors using [1] 
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and Hungary decreased by 26.5% compared to 2019 and amounted to 

2.734 billion dollars. USA. The volume of exports of goods and 

services from Ukraine to Hungary decreased by 17.6% compared to 

2019 and amounted to $ 1.459 billion. USA. In this regard, in our 

opinion, the analysis of export-import relations between Ukraine and 

Hungary is of scientific interest. 

The basis of Ukrainian exports to Hungary in 2020 was made up 

of electric vehicles (59.1% of all exports); mineral fuels; oil and 

products of its distillation (11.1%); wood and wood products (5.8%); 

ores, slags and ash (3.5%); residues and waste from the food industry 

(2.1%); ferrous metals (1.6%); nuclear reactors, boilers, machines 

(1.4%), fats and oils of animal or vegetable origin (1.3%), seeds and 

fruits of oil plants (1.2%), footwear (1.1%). 

The structure of Ukrainian imports is more diverse. The bulk of 

Ukrainian imports of Hungarian goods in 2020 were electric cars 

(26.5%); means of land transport, except for railway (12.5%); mineral 

fuels, oil and products of its distillation (8.3%); plastics, polymeric 

materials (8.1%); pharmaceutical products (6.1%); nuclear reactors, 

boilers, machines (5.1%); rubber, rubber (4.5%); various finished 

products (2.6%); grain crops (2.3%); various chemical products (2%); 

residues and waste from the food industry (2%); soap, organic 

surfactants (1.9%), live animals (1.6%), paper and cardboard (1.5%); 

various food products (1.4%) [1]. 

At the end of the first half of 2021, the total volume of trade in 

goods and services between Ukraine and Hungary increased by 30.8% 

compared to the first half of 2020 and amounted to $ 1.749 billion. 

USA. The volume of exports of goods and services from Ukraine to 

Hungary increased by 23.1% compared to the corresponding period of 

2020 and amounted to 865.5 million dollars. USA. Imports of 

Hungarian goods and services to Ukraine increased by 39.4% 

compared to the corresponding period of 2020 and amounted to 884.3 

million dollars. USA. The negative balance for Ukraine amounted to 

$ 18.8 million. USA [1]. 

Note that active cooperation between Ukraine and Hungary 

contributes to the improvement of business indicators of both the 

Ukrainian economy and the Hungarian economy. Within the 

framework of trade policy, economic, political, administrative, 

organizational, legal and other issues are closely intertwined. 
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International economics studies mainly the economic prerequisites 

and consequences of the implementation of trade policy measures, 

leaving legal, organizational issues for the consideration of specialized 

branches of science, such as international trade law, international 

marketing, etc. 
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INNOVATION MARKETING TOOLS IN THE SYSTEM OF 

AGRICULTURAL ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Agriculture in Ukraine occupies a leading position among 

domestic export destinations and is traditionally an important industry 
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inside the country, but it remains an insufficiently innovative sphere. 

This can be explained by the specifics of agricultural products. Also, 

Ukrainian agricultural enterprises are quite conservative in terms of 

management and production technologies.  

At the same time, more and more agricultural firms are 

implementing innovations, both product and technological. The 

processes of globalization and climate changes require Ukrainian 

farmers to search for new markets, use new marketing methods and 

tools. And competitiveness will depend on the company's ability to 

monitor the environment in search of new opportunities. In 

competitive markets, agricultural enterprises can attract varieties of 

resources and use different strategies to increase profits.  

Consider in more detail the components of innovative marketing 

for agricultural enterprises. 

1. Innovation-product. 

Biological innovations in agriculture are the creations of new 

strains of animals and plants. It should be noted that in this area the 

development of innovative products does not lead to the emergence of 

radically new species, but only improves existing ones. 

2. Innovation-technology. 

The development of information technology also affected the 

agricultural sector. The introduction of IT technologies affects the 

ways of crop cultivation and field management. Modern technologies 

help to increase the efficiency of agricultural activities, reduce the 

consumption of resources and the cost of production, leads to a 

reduction in the negative impact on the environment. 

Consider the latest technological innovations in agriculture: 

1) geographic information systems in agriculture and GPS 

technology; 2) satellite monitoring; 3) drones and aerial photographs; 

4) information technology in agriculture and online data; 5) 

automation of agriculture activities. 

Regarding chemical innovations in the agricultural sector, it should 

be noted that modern developments in the field of fertilizers are aimed 

not only at increasing their efficiency in increasing yields or 

controlling pests and plant diseases, but also at increasing their safety 

for the environment, reducing adverse effects on soils.  

3. Service innovations. 
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Recently, consulting services have been actively introduced in the 

agricultural sector. For example, the creation of a network of active 

consultants to provide a full range of consulting services or the 

comprehensive use of artificial intelligence to analyze data collection 

and effective decision-making based on them to increase productivity. 

4. Innovations in the marketing of agricultural enterprises.  

Modern economic conditions lead to the emergence of new 

innovative marketing trends. For example, research is relevant in the 

direction of finding ecological packaging, i.e., one that does not harm 

human health and the environment during production, use, and 

disposal. The main criteria of such packaging: weight, production 

waste, environmental safety, the content of secondary raw materials, 

the content of raw materials from deliberately controlled sources, 

reusability, transport efficiency of packaging, proper disposal, etc.  

In the pricing policy of agricultural enterprises, innovation can be 

determined by the use of IT technologies to analyze retrospective data 

and decide on the future pricing of agricultural products.  

Examples of communication tools for innovative marketing of 

agricultural enterprises can be trends in organic and environmental 

products.  

The activities of agricultural companies are very closely related to 

the issue of product transportation. The use of IT technologies helps 

to automatically build optimal routes for harvesting, transporting from 

the place of harvest to the place of storage and from the place of 

storage to the consumer. Such technologies help save time and fuel, 

reduce equipment and the risk of spoilage of agricultural products.  
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МОДЕЛІ ТОВАРУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЙОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ЕТАПІ 

СПОЖИВАННЯ. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ БРЕНДУ 

 

Конкурентоспроможність товару як економічна категорія є 

предметом уваги численних вітчизняних та зарубіжних 

дослідників.   Динамічні зміни ринку, цінностей, мотивації та 

моделей поведінки споживачів призводять до зміни вимог до 

параметрів, які формують конкурентоспроможність товару. 

Отже, традиційні методологічні підходи та інструменти  

оцінювання конкурентоспроможності товару також змінюються.  

Класичні та широковідомі моделі товару в маркетингу (трьох- 

та п’ятирівнева), створені в XX ст., демонструють 

матеріалізоване, уречевлене розуміння товару, прив’язане до 

його безпосередніх функціональних (та супутніх) властивостей, 

фізичних та ін. характеристик та складових, суттєвих для 

споживача, досліджуваних в статиці та динаміці. Проте наразі 

трансформація місця то ролі товару в житті споживача в 

контексті переходу від споживання товару до споживання 

технології вирішення проблеми користувача (товар як складова 

технології задоволення потреби) вимагає оновлення інструментів 

аналізу товару відповідно до нових акцентів його взаємодії із 

споживачем [1].  

Система моделей товару, яка охоплює всі етапи його 

життєвого циклу, а саме, виробництво-розподіл-обмін-

споживання [2], кінцевим пунктом все ж має оцінювання 

використання товару за призначенням. В умовах великої 

варіативності способів досягнення мети, задоволення потреб  

споживачів його початкове, функціональне призначення 

змінюється, обростає додатковим змістом. Останній в умовах 

інтенсивної,  динамічної конкуренції, монополізації ринку 

елементної бази для переважної кількості товарів, що робить 
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функціональні характеристики різних товарів схожими, а самі 

товари замінними. Отже, необхідний інструмент оцінювання 

додаткового змістовного навантаження на товар (бренд), що 

формується соціально-психологічними характеристиками 

споживача, його маркетинговим оточення та впливає на модель 

його споживчої поведінки. 

Система моделей оцінювання товару на етапі його 

споживання на сьогодні представлена [2]: 1) моделлю товару як 

технологією задоволення потреби; 2) моделлю товару як функції; 

3) моделлю товару як конструктивного образу; 4) моделлю 

товару як іміджу. Остання модель, розроблена авторами,  і 

уособлює собою інструмент аналізу, який враховує соціально-

психологічне навантаження на споживання товару, що 

формується маркетинговим середовищем. Модель 

застосовується  для розробки та просування товару на ринку, 

оцінювання його конкурентоспроможності. Вона являє собою 

трирівневе представлення товару (рис. 1), орієнтоване на 

визначення соціальної складової взаємодії користувача із 

товаром. Ключовим моментом моделі є розуміння того, що товар 

несе в собі соціальний капітал (актив торгової марки, що містить 

вигоди та цінності, соціальну користь товару для людини, як 

представника певного соціуму (мікросоціуму, comunities). 
Соціальний капітал брендованого товару  проявляється в статусі 

його споживача, іміджі, обізнаності, сприйнятті себе та 

демонстрації цього оточуючому світові тощо. Він надає 

можливість бути в тренді, в мейнстримі соціальних подій, 

комунікувати із оточенням (соціальною групою), ідентифікувати 

себе як частину нього, відчуваючи цінність міжособистісного 

спілкування. Соціальний капітал бренду формується на основі 

соціально-психологічних ефектах (у т.ч. на ефекті Т. Веблена, 

приєднанні до більшості, тощо). Сам товар при цьому є не просто 

матеріальним/нематеріальним об’єктом, а трактується як певний 

символ, що спрямовано як  на зовнішнє (спосіб діалогу із 

соціумом, цінність соціальних зв’язків, самоідентифікації тощо), 

та/або на внутрішнє середовище, як засіб самовираження, 

самовідчуття тощо.   
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Рисунок 1 – Модель товару як іміджу 

 

Перший рівень товару в межах цієї моделі визначає товар як 

імідж позиціонування, коли споживач купує набір асоціацій, 

запропонованих рекламним позиціонуванням, що відповідають 

культурному контекстові споживача. Другим рівнем є товарне 

позиціонування, що виражається в підкріпленні фізичному та 

підкріпленні сервісному. Фізичне (відчутне) підкріплення є 

системою характеристик, що є матеріальними свідченнями 

задекларованого іміджу (наприклад, матеріал виготовлення 

товару, що підтверджує його високий соціальний статус). 

Сервісне (невідчутне) підкріплення доповнює та допомагає 

відчувати задекларований соціальний статус товару. Третім 

рівнем є підкріплення середовища, що формує соціальний 

капітал бренду та ідентифікує товар як носій певних цінностей за 

рахунок пов’язаних із ним мемів, скриптів та архетипів, як 

неформальних імперативів споживчої поведінки. На цьому рівні 

досліджується мемокультурна оболонка товару, що 

формує/посилює конкурентні переваги товару. 
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ЕФЕКТИВНЕ МАРКЕТИНГОВЕ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ 

ТОВ «СТИЛЬ Д»: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ 

 

В умовах інтерактивної бізнес-взаємодії доцільно приділяти 

увагу вибору найдоцільніших стратегій просування товарів. 

Застосування вдалої маркетингової стратегії сприяє досягненню 

бажаних конкурентних переваг і максимізації потоків прибутку 

торговельного підприємства ТОВ «Стиль Д» на споживчому 

ринку. Значущим є розробка комплексу напрямків із 

удосконалення маркетингової стратегічної діяльності 

підприємства, зокрема, науково-методичних підходів до 

просування товарів на споживчому ринку. 

Дійсно, підвищення інформаційного забезпечення 

економічної та управлінської діяльності підприємств сприяє 

комплексному запровадженню сучасних маркетингових 

інструментів формування конкурентних переваг і підвищення 

конкурентоспроможності [2]. 

Доцільно ураховувати що, система управління маркетингом 

підприємства є сукупність певних суб'єктів, об'єктів 

маркетингової діяльності, інструментів, процедур та методів 

управління. Ці засоби в процесі комунікаційної взаємодії 

сприяють досягненню позитивних показників цифрової метрики 

маркетингової діяльності. 

Маркетингове планування на підприємстві має відбуватися з 

урахуванням особливостей поведінки агентів на споживчих 

ринках. Відзначимо, що застосування цифрових методів і 

технологій під час маркетингового просування товарів сприяє 

формуванню низки ключових конкурентних переваг сучасних 

торговельних компаній і промислових підприємств. Ефективне 
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маркетингове просування товарів здебільшого базується на 

оптимальному виборі й успішному застосуванні відповідних 

стратегій задля максимізації потоків прибутку підприємства, 

споживчої лояльності на цільових ринках. 

На наш погляд, застосування комплексу теоретико-

методичних положень маркетингового стратегічного просування 

дозволяє грамотно планувати і координувати фінансово-

економічну і маркетингову діяльність підприємств. Зокрема, 

нагальним в умовах стрімких ринкових змін є пошук 

інструментів і процедур ефективного маркетингового 

просування товарів, вибір стратегій позиціонування ТОВ «Стиль 

Д» на вітчизняному споживчому ринку. 

К. А. Полторак (K. A. Poltorak) слушно наголошує на 

доцільності застосування в ході маркетингового просування в 

соціальних мережах законів соціальної і ринкової психології. 

При цьому застосовуються напрацювання Роберта Чалдіні, Еріха 

Фромма, які полягають у визначенні реакції сучасних споживачів 

на низку порад у глобальних соціальних мережах [3]. Дійсно, 

комплексне застосування технологій просування у соціальних 

мережах дозволяє сформувати бажані маркетингову метрику. 

Kierra Benson досліджує складові сучасного маркетингу, 

підкреслюючи про його клієнтоцентричність. Фахівець слушно 

наголошує про доцільність вивчення поведінки потенційних 

клієнтів задля адаптації вектору пропозиції товарів чи послуг до 

мінливих потреб і побажань клієнтів. При цьому значущим є 

всебічне розуміння продавцем профілю і психології споживача 

[1]. Ми вважаємо, що зміст і структура маркетингових 

комунікацій сучасних компаній спрямовані на поінформування, 

переконання і спонукання агентів ринкових процесів 

акцептувати відповідну товарну і сервісну пропозицію. 

Стратегічне управління маркетингом сприяє більш повному 

пристосуванні вектору товарної пропозиції підприємств до 

запитів потенційних сегментів цільового ринку. 

Доречним є формування науково-практичних підходів до 

управління потоками маркетингових цінностей, що містять 

спонукання до цільових дій споживачів, які базуються на 

свідомій взаємодії економічних агентів у он-лайн просторі. 
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Зауважимо, що аналіз і оцінка ефективності маркетингової 

діяльності підприємства відображає дієвість застосування 

стратегічних зусиль, наглядно ілюструє особливість 

застосування управлінських рішень. Досягненню показників 

такої ефективності сприяє застосування новітніх інструментів 

маркетингової діяльності, таких як: динамічна реклама, штучний 

інтелект, взаємодія у чат-ботах, доповнена реальність. Так, 

мережа косметики та парфумерії Prostor успішно під час 

маркетингового просування товарів застосовує такі складові. Це 

відбувається завдяки кольоровим рішенням, музичному 

супроводженню, візуалізації, аромамаркетингу. Такі складові 

особливо ефективні під час продажу косметичної та парфумерної 

продукції, побутової хімії, що є основною складовою вектору 

товарного асортименту магазинів Prostor. 

Під час аналізування стратегії просування ТОВ «Стиль Д» 

доцільно використовувати такі дані, як: річна звітність 

підприємства за 2019-2020 рр., фінансова звітність підприємства 

за 2019-2020 рр., управлінська звітність підприємства за 2019-

2020 рр., основні положення облікової політики ТОВ «Стиль Д», 

експертні оцінки, MСФЗ та інтерпретації, які повинні 

застосовуватися компанією; умовні та контрактні зобов’язання, 

аудиторський висновок за 2019 рік, ціни за категоріями товарів, 

що наведені на сайті: www.prostor.ua. 

 

Список використаних джерел: 

1. Kierra Benson. What is Modern Marketing Concepts? By 

TechFunnel Contributors  Last Updated on July 20, 2020. Tags : 

Modern Marketing Concepts. [Digital source]. URL: 

https://www.techfunnel.com/martech/modernmarketingconcepts

marketingmanagement/ 

2. Касян С. Я. Міжнародна інтеграція маркетингових 

логістичних стратегій високотехнологічних підприємств в 

інноваційному освітньонауковому просторі ЄС / С. Я. Касян. 

Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Розділ 4. Напрямки 

використання результатів наукових досліджень у сфері логістики 

та маркетингу : колект. моногр. Том 7 / за ред. А. В. Череп. 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. – 

С. 163–174 (433 с.) 

http://www.prostor.ua/
https://www.techfunnel.com/martech/modern-marketing-concepts-marketing-management/
https://www.techfunnel.com/martech/modern-marketing-concepts-marketing-management/


41 

 

3. Полторак К. А. Аналіз особливостей поведінки споживачів 

в мережі Інтернет / К. А. Полторак // Ефективна економіка. – 

2015. – №11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4572 

 

 

Кобелева Т.А., д.э.н., профессор 

Перерва П.Г., д.э.н., профессор 

Национальный технический университет «ХПИ» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

 

Стратегии ценообразования относятся к процессам и 

методологиям, которые предприятия используют для 

установления цен на свои продукты и услуги. Если 

ценообразование - это то, сколько изготовитель (продавец) 

взимаете за свои продукты, тогда стратегия ценообразования 

продукта - это то, как изготовитель (продавец) определяет, какой 

должна быть эта сумма. На практике используются различные 

разные стратегии ценообразования, но некоторые из наиболее 

распространенных: ценообразование на основе ценности; 

конкурентное ценообразование; снижение цен; цена плюс; цены 

на проникновение; экономичное ценообразование; динамическое 

ценообразование. 

Рассмотрим более подробно семь наиболее распространенных 

стратегий ценообразования, которые были описаны выше.  

1. Ценообразование на основе ценности. При 

ценообразовании на основе ценности предприятие устанавливает 

свои цены в соответствии с теми представлениями, какие имеют 

потребители о стоимости данного продукта. Мы большие 

поклонники этой ценовой стратегии для SaaS-бизнеса. 

2. Конкурентное ценообразование. При использовании  

конкурентной ценовой стратегии, предприятие-изготовитель 

устанавливает свои цены на основе уровня цен, установленных 

конкурентами. Это может быть хорошей стратегией при наличии 

олпределенных обстоятельств, например, когда бизнес только 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4572
https://www.profitwell.com/recur/all/product-pricing
https://www.profitwell.com/recur/all/product-pricing
https://www.profitwell.com/recur/all/value-based-pricing
https://www.profitwell.com/recur/all/competitor-based-pricing
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начинается. Данная стратегия не оставляет много места для 

роста, в этом ее недостаток. 

3. Снижение цен. При этом предприятие устанавливает цены 

настолько высокими, насколько это возможно на рынке, а затем 

со временем снижает их. Цель данной стратегии состоит в том, 

чтобы снять верхнюю часть рынка (снять «сливки» с рынка), а 

задачей последующего снижения цен - достучаться до всех 

остальных групп потребителей. С некоторыми товарами это 

может сработать, однако при использовании этой стратегии 

следует быть очень осторожным. 

4. Цена плюс. Это одна из самых простых ценовых 

стратегий. Продавец просто берете стоимость производства 

продукта и добавляете к ней определенный процент. Несмотря на 

простоту, он далеко не идеален для интеллектуально-

инновационных товаров, его сфера применения - физических 

товары. 

5. Цены на проникновение. На высоко конкурентных рынках 

инновационным предприятиям сложно закрепиться. Один из 

способов, которым некоторые компании пытаются продвигать 

новые продукты, - это предлагать цены, которые намного ниже, 

чем у конкурентов. Это цена проникновения. Хотя это и может 

принести предприятия желаемую долю рынка и необходимый 

объем продаж, однако понадобится достаточно много усилий и 

средств для сохранения лояльности потребителей, когда цена в 

будущем вырастет. 

6. Экономичное ценообразование. Эта стратегия популярна в 

сегменте сырьевых товаров. Цель данной стратегии состоит в 

том, чтобы установить цену на продукт ниже, чем у конкурентов, 

и вернуть утраченные ценовые позиции за счет увеличения 

объема продаж. Хотя это хороший способ побудить людей 

покупать вам обычную газировку, он не очень подходит для 

промышленных товаров и использованиия системы продаж по 

подписке. 

7. Динамическое ценообразование.  В некоторых отраслях 

можно обойтись постоянным динамическим изменением цен в 

соответствии с текущим спросом на товар. Это не подходит для 

бизнеса по подписке и промышленных инноваций, потому что 

https://www.profitwell.com/recur/all/price-skimming
https://www.profitwell.com/recur/all/cost-plus-pricing
https://www.profitwell.com/recur/all/penetration-pricing
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/198355/how-to-implement-a-dynamic-pricing-strategy-without-the-pr-backlash?__hstc=174954301.7b6d37185a072dbee8069742a08339c0.1636486825230.1636486825230.1636486825230.1&__hssc=174954301.1.1636486825233&__hsfp=25031765
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потребители ожидают постоянных ежемесячных или ежегодных 

расходов. 

Многие компании сосредотачиваются на приобретении для 

развития своего бизнеса, но исследования показали, что 

небольшие колебания в ценах могут повысить или снизить доход 

на 20-50%. Несмотря на это, даже среди всех предприятий менее 

5% имеют функции, предназначенные для установления 

наилучшей возможной цены. В деловом мире есть упущенная 

возможность увидеть немедленный рост с относительно 

небольшими усилиями.  

Поскольку большинство предприятий тратят менее 10 часов в 

год на размышления о ценообразовании, есть большой 

неиспользованный потенциал роста при оптимизации их 

затрат. Фактически, выбор наилучшего метода ценообразования 

- более мощный рычаг роста, чем даже привлечение 

потребителей. В некоторых случаях он может быть до 7,5 раз 

мощнее, чем приобретение новых потребителей.  

 Наличие эффективной стратегии ценообразования помогает 

укрепить позицию предприятия-изготовителя за счет укрепления 

доверия со стороны потребителей, а также достижения бизнес-

целейпроизводственно-коммерческой деятельности предприятия. 

Давайте сравним и сопоставим сообщения, которые посылает 

сильная ценовая стратегия по отношению к более слабой. 

Высокая цена может иметь значение для предприятия (растет 

уровень прибыли), но если эта цена больше, чем готов заплатить 

потенциальный покупатель, это не имеет значения. Низкая цена 

будет казаться дешевой, и ваш продукт может быть будет 

проигнорирован. Слово дешево имеет два значения. Это может 

означать более низкую цену, но также может означать, что 

сделано плохо. Есть причина, по которой люди ассоциируют 

дешевые товары с товарами низкого качества и низкую ценность.  

В основе более высокой цены продукта лежит предположение, 

что он имеет более высокую ценность. Если более дорогие 

продукты олицетворяют ценность и эксклюзивность, то следует 

и обратное. Если цены будут слишком низкими, будет казаться, 

что ваш продукт сделан не очень хорошо. Идеальная цена - это 

такая цена, которая убеждает людей покупать ваш товар по 
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сравнению с аналогичными продуктами, которые предлагают ваши 

конкуренты. 
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ECONOMIC INTERESTS OF PARTICIPANTS 

INTRODUCTION OF INNOVATIVE 

 

The development of the modern economy is becoming more 

dependent on the efficient generation of ideas, conduct market research, 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196
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commercialization of innovations. Implementation of innovations in the 

priority sectors of the economy is becoming a major factor in the 

sustainable development of countries. 

Innovative development of priority sectors of the economy (industry, 

aimed at meeting the needs of society in the competitive high-tech 

environmentally friendly products, high-quality services that implement 

the state policy on the development of production and export capacity, 

the creation of new jobs), it is becoming more important and causes the 

need for a conceptual framework innovative development 

      Relevance of the study determined the need to resolve conflicts of 

interest of members of the process of innovation, thus achieving the 

successful implementation of innovation in priority sectors and to 

increase the competitiveness of the national economy. 

Innovative developments are considered how a profitable use of the ideas, 

inventions in the form of new products, services, how organizational-

technical and socio-economic effects The effectiveness of the country's 

development is determined by the content of the relevant innovative areas 

that meet the needs of the dynamic development of the economy. The 

level of efficiency in the use of innovations depends largely on the 

contradiction between the needs and possibilities of their implementation. 

Therefore, an innovative development in the system of economic 

relations is a kind of balance the growing needs and available resources. 

International practice confirms that the most effective way of 

introducing innovations to the market is a mutually beneficial commercial 

cooperation of all participants in the innovation process. 

The basic link that provides connection of producer-innovator and 

consumer of innovative developments there is company-integrator, that 

simultaneously creates demand on innovative developments and forms 

suggestion of innovative developments for consumers . This is due 

primarily to the fact that the introduction of innovative development the 

potential consumer requires an integrated approach that provides 

complete customer satisfaction. 

To identify problems and implement specific innovations needed to 

analyze the system of economic interests of each of the participants in the 

innovation process ( Fig. 1). 
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Fig. 1 The system of economic interests of participants in the 

implementation of innovation process 

 

Economic interest of the company is strengthening the market 

position of the company at the expense of profit maximization, which 

helps to increase the scale of production. Enterprises-innovators, 

focusing on the implementation of their own interests obtain a large 

income, contribute to meeting the demand. Enterprises not only focus 

on getting the economic effect of innovation, but also produce social 

efficiency (infrastructure, increasing the number of jobs and living 

standards), marketing effectiveness (increasing market share, 

reputation, competitiveness), environmental performance improving 

the environment) and other effects  
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       As for investors, their motivation based on funding attractive 

investment projects in order to build equity Consumers in the 

implementation of innovative development, are directed at getting the 

economic, social and environmental effects. 

Exploring the fundamental interests of the state, allows you to allocate 

obtaining economic, environmental, social, organizational and 

administrative effects of the innovation process. 

The successful introduction of innovative developments achieved by 

harmonizing the objectives of the enterprises with the interests of key 

players in the innovation process: of integrators, government, investors, 

and consumers. Under the influence of factors of the marketing 

environment, the harmonization interests of participants the 

implementation process of innovation is the basis for sustainable 

development of the country. At the present stage of development, the 

relationship of market participants is low, that influences on the not co-

ordination of economic interests and, in turn, hampers the introduction of 

innovations. 

The dynamics of the innovation process is the defining indicator of 

economic conditions, the ability to market changes through the 

introduction of innovative, new technological processes of modern 

methods of production. The main provisions of the scientific novelty of 

the results of research are to improve of the theoretical basis and practical 

recommendations on the harmonization of the economic interests of 

participants in the innovation process, in assay of groups of problems that 

hinder the implementation of innovations. 

The objective of reconciling the interests of the parties involved in the 

implementation of innovative development, are one of the major factors 

hindering the development of an innovative economy. As a 

methodological framework for the coordination of economic interests of 

participants in the innovation processes can be used marketing 

component in the process of innovation. This component is based on the 

total capacity of the marketing system to ensure competitiveness in the 

implementation of innovative development. 

Accounting for the marketing component, together with other 

components will help to achieve synergies in the implementation of 

innovations. 
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СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ» 

 

Важным условием создания и успешной производственно-

коммерческой деятельности инновационно-активных предприятий 

является наличие в их распоряжении результатов инновационно-

интеллектуальной деятельности. Термин «интеллектуальная 

собственность» (ИС) время от времени употреблялся различными 

теоретиками, в основном юристами  и  экономистами еще в XVIII 

столетии, но в широком  употреблении начал использоваться 

только во второй  половине  XX  столетия,  в  связи  с 

утверждением в 1967 году в столице Швеции Стокгольме  

специальной Конвенции, которая учредила Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Следует отметить необходимость разделения понятий 

«интеллектуальная собственность», «интеллектуальный капитал» и  

«нематериальные  активы»  промышленного предприятия, которые 

часто используются в одном контексте, однако имеют существенные 

смысловые различия. Дефиниция «ИС» используется авторами в 

случае наличия исключительных прав на результаты инновационно-

интеллектуальной деятельности, в то время как, дефиниция 

«нематериальные активы» используется в системе 

бухгалтерского и финансового учета и применяется к объектам 

интеллектуальной собственности и деловой репутации с 

обязательным учетом условий, которые устанавливаются на 

законодательном (правовом) уровне. При этом понятие 

«Интеллектуальный капитал» представляется более широким 

понятием, которое отражает не только объекты ИС 

(промышленные образцы, изобретения, полезные модели и т.п.)  

и деловой репутации предприятия (т.е. его нематериальные 

активы), но и интеллектуальные возможности работников 

предприятия (человеческий капитал), активы рынка (каналы 

дистрибуции товаров, портфель заказов, соглашения, контракты) 

и инфраструктуры (методы управления персоналом, система 
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управления, финансовый механизм). Интеллектуальный капитал 

включает в себя элементы, за исключением объектов 

интеллектуальной собственности, которые как самостоятельные 

составляющие не могут быть использованы на практике, т.е. они 

не имеют своей стоимости и поэтому не могут подвергаются 

стоимостной оценке.  Однако, при продаже всех активов 

предприятия, эти составляющие могут быть оценены как деловая 

репутация предприятия. Необходимо обратить внимание на то, 

что определения термины, которые анализируются, в докладе 

(правовыми и экономическими институтами, гражданским и 

налоговым законодательством), не вносят определенной ясности 

в определение дефиниции «ИС». Причиной здесь, на наш взгляд, 

является использование ими различной системы определений: 

«ИС», «исключительные права», «нематериальные активы», 

«результаты интеллектуальной деятельности», «имущественные 

права» и т.п. Большое количество трактовок и определений термина 

«ИС», а  также различных видов их источников, определяет 

актуальность, важность  и необходимость рассмотрения  термина 

«ИС»  с  различных  точек зрения (рис.1): нормативно-правовой 

(юридической), экономической (затратной) и управленческой 

(менеджерской) с целью совершенствования теоретико-

методологического  содержания   понятия  «система управления ИС». 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация основных направлений при 

определении термина «интеллектуальная собственность» 

Источник: авторская разработка 
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Юридическое направление характеризует термин «ИС» с 

точки зрения украинского законодательства и представлено 

Гражданском кодексе Украины. Отметим, что согласно норм 

Гражданского кодекса к ИС не следует относить расходы, 

которые связаны с образовательной деятельность или 

вкладываются человеческий потенциал (капитал) предприятия. 

Юридическое направление наиболее важными определяют 

задачи правовой охраны и защиты ИС, которые закреплены в 

украинском законодательстве. Заметим, что на этапах создания 

объектов ИС юридическое обеспечения прав ее автора 

представляется чрезвычайно важным и актуальным.  

После создания и юридического оформления прав на объект 

интеллектуальной собственности (патент, авторское 

свидетельство, режим коммерческой тайны) неизбежно 

возникает задача введения данного объекта в гражданско-

правовой и хозяйственный оборот. В этот период невозможно 

обойтись без экономической характеристики сущности 

интеллектуальной собственности.    

С целью успешной работы в сфере инновационной 

деятельности предприятиям нужно эффективно управлять ИС, 

оформляя права на ее результаты. При этом объекты ИС 

являются основой осуществления рациональной инновационной 

деятельности, поэтому вопросы организации управления ИС, 

учета и оценки являются очень актуальными. 

Предлагается дефиницию «управления ИС» определять на 

основе сочетания экономической, правовой и управленческой 

составляющих. ИС – это комплекс организационных и 

управленческих инструментов, методов и механизмов, 

используемых для создания, распределения и обмена результатов 

инновационной деятельности, находящихся под правовой 

охраной и демонстрирующих наличие возможности приносить 

прибыль при их использовании в производственной, 

коммерческой или управленческой деятельности предприятия 

или при участии в гражданско-правовом и рыночном обороте.  

  

Список использованных источников: 

1. Лебедева Я.О. Формирование системы управления 
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FORMATION OF AN INNOVATIVE MODEL OF THE 

HUNGARIAN BUSINESS ECONOMY 

 

The greatest successes in socio-economic development, as 

evidenced by world experience, are achieved by countries whose 

economic policy is based on the formation of a positive attitude of 

business and the state towards various kinds of innovations, the 

development of high-tech industries and extensive research and 

development. 

The innovative development of Hungary as a country with an 

economy in transition, to a large extent dependent on the economic 

policy of the European Union as a whole, significantly depends on 

economic cooperation in the field of innovation with other countries. 

And first of all, in our opinion, attention should be paid to the 

effectiveness of innovative business cooperation with its closest 

neighbor - Ukraine. 

Researchers of the modern economy of Eastern Europe, including 

Hungary, pay special attention to the regulation of non-economic 

processes in these countries. For example, a number of scholars draw 

attention to a certain departure from the liberal values of the West [1], 

which are being replaced by the concept of authoritarian capitalism. 

A striking manifestation of these tendencies, in particular, a certain 

strengthening of the autocratic tendencies of the governments of the 

countries, is the formation of a critical attitude towards the European 

Union, a certain increase in migration phenomena. As a counteraction 

to these phenomena, the concept of the formation of an innovative 

business model of the country with the active participation of 

neighboring countries that are not part of the EU is proposed [2]. It 

should be noted that the share of foreign capital in the Hungarian 
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economy is increasing every year. Today, more than 80% of large 

Hungarian enterprises are owned by foreigners, and enterprises with 

foreign capital in Hungary account for 81% of exports. 

 

Table 1 - The share of foreign capital in the authorized capital of 

innovative enterprises in various sectors of the Hungarian economy 

 
Отрасли экономики Венгрии 1991 год 2019 год 

Производство машин и оборудования 

(кроме электрического) 

51,2  97,1 

Производство электрического оборудования 20,7 75,1 

Строительство автомобильных и железных 

дорог и мостов 

20,2 н/д 

Химическая 13,1 64,8 

Полиграфическая 11,5 23,3 

Кондитерская 30,6 н/д 

Сахарная 8,1 87,6 

Бумажная 9,6 91,7 

Ликѐро-водочная и спиртовая 11,9 62,7 

Финансовые услуги (кроме страхования) 70,9 н/д 

Табачная 11,1 82,1 

Source: compiled by the authors according to [3] 

 

From the data in Table 1, it follows that the participation of foreign 

enterprises in the Hungarian economy is increasing. If at the end of 

the last century the contribution of foreign enterprises to Hungary's 

GDP was 30%, today this figure has increased to 52%, which is the 

largest indicator among all EU countries [3]. Note that some sectors 

of the Hungarian economy are under almost complete control of 

foreign capital. For example, in the mid-2000s, only 65 percent of the 

manufacturing industry was owned by foreigners; now this figure is 

close to 100%. In this regard, an extremely important place in the 

development of an innovative business model of the Hungarian 

economy is occupied by mutually beneficial economic relations 

between Ukraine and Hungary [1-6]. 

The most important factors that influenced the development of 

bilateral trade in goods and services between Hungary and Ukraine in 

2020 were the COVID-19 pandemic and the consequences of the 
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global economic crisis. Despite this, Hungary remains one of the most 

important trading partners of Ukraine. Dynamics of trade turnover 

between Ukraine and Hungary for 2014-2020 is shown in Fig.1.

 
Figure 1 - Dynamics of trade turnover between Ukraine and Hungary, 

mln. $ 

Source: compiled by the authors according to [4] 

 

The European Innovation Index places Hungary in the “moderate 

innovators” group, i.e. to countries with moderate innovative 

preferences. To improve this position, as the Hungarian government 

suggests, it is necessary to constantly improve the existing system of 

organizing scientific research in the field of innovative economic 

sectors. In addition, an urgent redistribution of the funding system for 

basic science (humanities and social sciences) is needed in favor of 

applied research. The reform, which was announced in Hungary in 

2019, will certainly affect both the system of financing innovation 

activities (one stream for research, the other for innovation), and the 

system of innovative incentives for private business. 

The task of transition to an innovative model of economic 

development involves the development of a concept and a program for 

its implementation. To form a holistic program, one should use the 
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already existing foreign experience in the innovative development of 

the economy and the institutional support of this process. 
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ZASADY MARKETINGU NA EVENTACH 
 

Event marketing to promocja towarów (usług, marek) na rynku 

poprzez tworzenie i prowadzenie wydarzeń specjalnych. Ich zakres i 

forma jest nieograniczona i niezmierzona: od klasycznych konferencji 

prasowych, profesjonalnych seminariów i szkoleń - po masowe 

koncerty i festiwale krajowe, od świąt firmowych - po 

międzynarodowe wystawy. 

Główną zaletą każdej imprezy okolicznościowej jest nawiązanie 

bezpośredniego kontaktu między klientem (produktem, marką) a 

publicznością, tworząc między nimi emocjonalny związek. Dodaj do 

tego czas trwania kontaktu i tworzenie zestawu przeżyć 

emocjonalnych bezpośrednio związanych z marką/produktem – 

efektem jest nawiązanie kontaktu między marką a odbiorcami. 

Istnieją 4 podstawowe zasady Event marketingu: 

1. Najważniejsze jest określenie celu/pomysłu (prezentacja 

nowego produktu, przyciągnięcie nowych klientów, poinformowanie 

opinii publicznej o otwarciu oddziału, podsumowanie pracy za rok, 

obchodzenie święta zawodowego itp.). 

2. Zdefiniowanie grupy docelowej. 

3. Event to potężne narzędzie PR. 

4. Wydarzenie powinno być wkomponowane w ogólną strategię 

marketingową firmy/marki, nie tylko na poziomie firmowych barw i 

logo, ale także na poziomie misji i wartości firmy/marki. 

Dobra impreza to zawsze małe przedstawienie, tak jak dobra 

reklama to zawsze mały film. 

Eventy Marketing z powodzeniem zapewniają osiągnięcie 

następujących celów: 

1) selekcja na tle konkurencji; 

2) aktywizacja uwagi grupy docelowej; 

3) optymalizacja i redukcja kosztów poprzez łączenie budżetów 

na reklamę, marketing i PR; 

4) pozytywne emocje z udanego wydarzenia przenoszą się na 

produkt lub usługę, kształtuje się lojalność konsumentów. 
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5) publiczność bezpośrednio zaangażowaną w wydarzenie można 

uznać za ogromną grupę fokusową, która testuje propozycje firm. W 

ten sposób w trakcie event marketingu gromadzona jest wcześniejsza 

wiedza na temat konsumenta. 

6) wydarzenie jest okazją, która pozwala nawiązać niezbędny 

kontakt z dziennikarzami, daje przestrzeń do pracy z nimi, kształtuje 

ich zainteresowanie i lokalizację. 

7) Event marketing pozwala w razie potrzeby organizować 

bezpośrednią sprzedaż towarów, logicznie „powiązując” je z 

wydarzeniami. 

Główne przykłady Event marketingu to: 

1) impreza firmowa: imprezy firmowe, questy, imprezy sportowe, 

szkolenia, teambuilding; 

2) impreza branżowa: szczyty, konferencje, prezentacje, pokazy, 

seminaria; 

3) wydarzenie specjalne: mecze i turnieje sportowe, lekcje 

mistrzowskie, festiwale, loterie i loterie, promocja szokowa. 

Etapy zastosowania Event marketingu w biznesie to: planowanie 

(cele, zadania, miejsce, zasoby, program, scenariusze, grupa 

docelowa), promocja (ogłoszenie, promocja, przypomnienie), analiza 

okresowa, przeprowadzanie, podsumowywanie (liczba rejestracji, 

liczba uczestników, dane kontaktowe, liczba zakupów biletów, 

przychody, koszty całkowite, koszt jednego kontaktu), praca nad 

błędami (zły wybór grupy docelowej, brak symboli i marki, 

niewystarczająca promocja w sieciach społecznościowych, brak 

informacji zwrotnej). 
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ASSESSMENT OF COMMERCIAL PROSPECTIVITY OF 

INNOVATIVE PROJECTS 
 

Assessing the commercial viability of innovative projects is an 

important step in promoting knowledge-intensive developments on 

the market. A reliable assessment of market prospects for innovation 

indicates to technology developers a critical way to promote 

developments in domestic and foreign markets for technological 

exchange. The organization and conduct of examinations, implemented in 

various forms, provide professional assessment of the situation and 

effective management decisions, but the issues of comprehensive 

assessment of technology for market purposes in open publications are 

devoted to very few publications. Assessment methods developed by 

domestic and foreign consulting organizations are often not available 

for public use, and sometimes even have a trade mark. 

In the modern sense, the examination of technology 

commercialization projects is carried out in the form of substantive, 

qualitative or quantitative assessment of the object intended for use in 

management decisions. The variety of application methods makes the 

tools used in practice quite flexible. In practice, there are tasks (such 

as the problem of efficient technology transfer), which are often more 

complex than those solved using traditional approaches. Therefore, it 

is important for managers who carry out the process of technology 

transfer and organize the examination of transferred technologies to 

be able to creatively and professionally approach the choice of 

effective and reliable: 

- principles of organization and conduct of examinations; 

- methods of obtaining, analyzing and processing expert information; 

- methods of examinations. 

At present, there are a large number of methodological approaches 

and tools for examination of projects of commercialization of 

http://repository.kpi.kharkov.ua/browse?type=author&value=Schwodiauer%2C+Gerhard
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intellectual property and intellectual-innovative technologies at 

different stages of their development - from assessing the prospects of 

commercialization of R&D results and analysis of the stage of the 

project to analysis of commercialization objects of intellectual 

property or intellectual and innovative technologies by investors and 

strategic partners. Expertise of projects of commercialization of 

intellectual technologies allows to solve a number of extremely 

important for the developer (owner) of objects of intellectual property 

and intellectual-innovative technologies of questions which have 

strategic value for his enterprise. In particular, they should include: 

- determination of the level of commercial potential and prospects 

of transfer (commercialization) of intellectual property and 

intellectual-innovative technologies; 

- determining the level of social significance and importance for 

society (industry, region, company or group of people) of specific 

intellectual technologies; 

- construction of a hierarchical rating of intellectual and innovative 

technologies available at this enterprise; 

- determining the stage at which the project is commercializing the 

results of intellectual activity in terms of attractiveness to potential 

investors and consumers; 

- justification of the order of implementation of projects for the 

commercialization of intellectual property, as the financial capabilities 

of the enterprise, as a rule, are limited; 

- development of a scenario of negotiations with investors, to 

which the developers of intellectual property and intellectual-

innovative technologies will apply in order to attract funding; 

- development of effective actions of the developer in order to 

increase the chances of the results of intellectual activity to attract 

investment funds for the implementation of the commercialization project; 

- assessment of socio-economic efficiency of intellectual and 

technological activities of the enterprise as a whole, and in individual 

areas (projects) of its activities; 

- motivating and stimulating the creative activity of employees of 

the enterprise to create objects of intellectual property and intellectual 

and innovative technologies; 

- increase the efficiency of specialized divisions of the enterprise, 

in particular, the center of technology transfer and commercialization. 
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In the general case, the examination procedure of the project of 

commercialization of intelligent technologies is often carried out in 

two stages. At the stage of self-analysis, the researcher, developer, 

initiator of the project of transfer of intellectual and innovative 

technologies formulate their own view on the possibility (perspective) 

of commercialization of intellectual and innovative technologies. 

Usually, this wording is in the form of: 

a) answers to questionnaires that allow to specify the scientific and 

technological side of intellectual and innovative technologies, its 

consumer properties; 

b) identification of possible areas of its application, the range of 

potential consumers, the market segment in which the positioning of 

intellectual and innovative technologies can be carried out; 

c) values of cost characteristics of intellectual products: own costs 

for its creation and possible distribution, consumer costs for its use, 

the range of prices acceptable to the developer (owner), etc .; 

c) other aspects that affect the possibility of commercial use of the 

results of innovative development. 

At the stage of independent expertise, the transfer opportunities of 

intellectual and innovative technologies are assessed, for which 

external (independent) experts specializing in certain issues of 

commercialization of intellectual technologies are involved. Their task 

is to prepare an expert opinion on the potential for commercialization 

of an innovative project. In the process of the second stage of the 

examination the possible ways and directions of commercial use of the 

results of intellectual activity are worked out in detail. Based on the 

results of this stage, a positive or negative conclusion is drawn about 

the potential for commercialization of intelligent technology, and 

further steps for successful commercialization can be suggested. Thus, 

based on the results of the examination, recommendations are developed 

on further actions for the practical implementation of the technology 

commercialization project. 
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COMMUNICATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF 

MARKETING 

 

Today, business activity in Ukraine is becoming more dynamic - 

to perform its activities, the company's management must make 

relevant and rapid management decisions. Today there is a direct 

correlation between the quality and efficiency of management 

decisions and informational marketing system of the enterprise – due 

to its performance management can get a vision and data of the market, 

its position on market, the actions of competitors, consumer behavior, 

etc. Provision of marketing information management is carried out at 

the enterprise with the help of marketing information system, which is 

designed to collect, process, generate and disseminate marketing 

information. 

Now we can clearly say that the number of Internet users is 

increasing every year. In general, we can see the dynamics of change 

in the share of Ukrainians who use the Internet - since 2010 for 10 

years the number of Internet users has increased almost threefold (up 

https://www.kpi.kharkov.ua/eng/
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to 71%). But there are a number of reasons for this, the main ones 

being the growth of consumer sentiment in the country (according to 

Nielsen, the consumer sentiment index for the 3rd quarter of 2019 was 

63 percentage points [1]) and the increase in the spread of mobile 

Internet. This trend, as well as the factors of development of the IT 

industry of Ukraine, serve as an opportunity for the company to 

increase its competitiveness through more efficient exchange of 

information with the environment. It should also be considered that 

users use different devices to access the Internet, which in turn creates 

different types of data about the consumer - for example, from a 

mobile phone you can analyze the path of each consumer using its 

geolocation data. Thus, another important factor is the share of users 

of different devices. It is these phenomena that have led society to 

evolve into "informational" community, and continues to evolve, 

creating new information, new opportunities, and a new environment. 

Because of this environment modern enterprises need to adapt to such 

changes, so more and more enterprises are considering upgrading their 

information system for maximum efficiency. In the system itself, 

attention should also be paid to such a concept as information support 

- a set of tools and sub-systems used in the management of marketing 

processes of enterprises to ensure their sustainable operation and 

development. Now we can see a clear connection between the 

information system, as an environment where information is 

generated, processed and analyzed, and information support, as a way 

through which the company interacts with data [2]. In this way we can 

identify certain features of information support, highlight goals and 

functions. There are such functions in information support, 

compliance with which is necessary to improve the exchange of 

information in the enterprise, namely: analysis of the state of the 

managed subsystem; dissemination of information; descriptive; 

analytical; information storage; analysis; information transfer; data 

use; information exchange [3]. However, it is necessary to distinguish 

2 functions - communication and analytical. Consider them in more 

detail. The importance of these functions is due to the need to create 

relationships both within the enterprise and between the consumer 

enterprises. And control and analysis of information flows serves to 

determine the necessary information to establish communication and 

further decisions in the dialogue between the consumers, as well as to 
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make the necessary decisions for management. Communication and 

analytical support is one of the most important functions in 

information support - for the effective functioning of the support it is 

necessary to take into account the components of information support. 

It is logical that the functions and components of information support 

intersect and are interconnected. Yes, stakeholders will be involved in 

the descriptive function, analysis, dissemination and communication 

function. Information technology and resources related to the storage 

and exchange of information - it should be understood that several 

components will be associated with one function. Hardware and 

software will be responsible for analyzing, describing, and 

communicating. This is where the question becomes most relevant: 

how to perform these functions in a single process in all components 

of information support. It is logical that this requires the use of special 

tools that will most effectively help solve problems within the 

functions, and be an integral part of the components of information 

support [4]. 

In modern conditions, increasing the amount of information, 

increasing the number of sources of information and the development 

of information technology is necessary to improve the marketing 

information system. It should be noted that the effective operation of 

the information system will directly depend on the extent to which 

information support is integrated into the enterprise management 

system. Earlier it was noted that for information marketing the 

company needs to have a set of tools that are combined into one or 

more software products - so, to perform one of the main functions of 

the information system for marketing, namely communication and 

analytical, we need software, for example, CRM system [5]. Thus, the 

introduction of marketing information systems in the marketing 

management system allows the company to obtain the following 

benefits: 

1) in relation to marketing activities: focusing on certain buyers 

(goods); reducing the number of errors in the operational process; 

improving the efficiency of management decisions; 

2) in relation to organizational activities: control by marketing 

services of the activities of other divisions of the enterprise; reduction 

of time for paperwork and customer service; reduction of human 

resources; 
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3) in relation to information activities: increasing the amount of 

marketing information needed to make management decisions; the 

ability to quickly process large amounts of information; improving the 

quality of information; reducing the amount of paperwork. 

4) in relation to analytical activities: formation of a clear sub-

system of data processing and development of analytical 

recommendations for management decisions. 

5) in relation to communication activities: creating the necessary 

tool for communication between the customer, the seller and the 

operational team [6]. 

If we look at it as a whole picture, we can see that these factors 

represent a barrier between the needs of information support of 

marketing and its functions (especially communication and analytical) 

and marketing information system, as communication and analytical 

support as a component of information support plays a significant role 

in the information system, and provides the necessary information for 

management decisions. 

 
Figure 1 - development of communication and analytical functions in 

the marketing system (source: developed by the author) 

 

Concluding all the above mentioned, it becomes clear that the 

company is interested in improving the data processing process. The 

main motivation for this interest is: saving time, human resources and 

materials for data processing; reducing the likelihood of error in the 
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results of information; improving the conclusions in the management 

decision; 

In general, it can be determined that within their business activities, 

domestic companies can use a set of software that will be aimed at 

effective activities with consumers within their activities, and will be 

consistent with the chosen marketing strategy. One of the possible 

directions is its automation. The main results of such improvement are, 

firstly, saving resources, and secondly, reducing the likelihood of 

errors in the information processing process. 

There are a number of programs that help reduce the cost of 

entering, processing and storing information. Theoretically, we can 

say that some stages of marketing in the enterprise can be automated, 

while the level of effectiveness of the automated marketing task will 

remain at the same level, or even increase, eliminating various risks, 

such as the human factor. But the question arises: what kind of support 

is needed for a specific task? Currently, there are a very large number 

of software products that help solve a variety of problems. It is difficult 

for a manager to determine what kind of support is needed. 

Classification and sorting of software would help to understand what 

the company needs [7]. 

It is necessary to develop a clear algorithm for selecting software 

depending on the characteristics of the enterprise. First, the correct 

sequence is necessary to understand to which group a particular 

software product belongs, and allows you to clearly understand the 

boundaries of each area of software products. 

The complexity of all information processes and needs of the 

enterprise requires the use of software products to maintain the 

required level of information support. The ability to create a 

classification of software products based on the built-in algorithm, 

allows you to understand what tasks the company needs to perform, 

and what software products are needed for this. 

Conclusions. The influence of factors, factors, as well as new 

conditions dictated by changes in the external environment encourage 

changes in the structure of information and analytical support of 

marketing for enterprise management. At the same time, for these 

changes it is necessary to take into account the components of 

information support - special attention should be paid to software for 

the most efficient functioning of communication and analytical 



65 

 

components. However, the choice of software is already a new issue 

in this process. 
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РОЛЬ ВЕРБАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 У СТВОРЕННІ ТА ПРОСУВАННІ БРЕНДІВ 

  

Вербальні комунікації, які завжди відігравали значну роль не 

тільки в політиці та громадському житті, а й в економіці, 

останнім часом все більше сприяють просуванню інноваційних 
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товарів, їх комерційному успіху та закріпленню на ринку. 

Основними вербальними інструментами комунікацій  є рекламні 

тексти, слогани і як узагальнюючий їх елемент – бренд. 

Маркетологи, менеджери, рекламісти та PR-ники за допомогою 

цих засобів прискорюють процес впровадження інноваційної 

продукції промислового підприємства та її реалізацію [1]. 

 Як відомо, головне завдання будь-якого рекламного тексту – 

викликати зацікавленість потенційного споживача в продукції, 

що рекламується. З цією метою останнім часом у рекламних 

текстах все частіше використовуються, наприклад, такі 

лінгвостилістичні засоби, як: 1) метафори (грецьк. μεταφορά – 

«переносне значення»): один крок до мети, рух до кращого, разом 

на хвилі успіху; 2) гіперболи (грецьк. γπερβολή – 

«перебільшення»): більше, ніж радість; дешевше тільки 

задарма; краще, ніж гроші; 3) уособлення: говорить і показує 

«Vodafone» (реклама мобільних технологій компанії 

«Vodafone»), легкий на підйом (реклама потужних двигунів 

Mivec); бездоганний стиль, чоловічий характер (реклама 

побутової техніки Bork); 4) повтори: Головне – пам’ятай про 

головне (реклама пігулок від головного болю компанії 

«Дарниця»); 5) фразеологізми або їхні авторські інтерпретації: 

від інновації не втечеш – побудоване на вар’юванні 

прецедентного виразу від долі не втечеш; 6) неологізми – нові 

слова або вирази, а також нові значення старих слів: неоакція для 

неооптимістів та оказіоналізми – індивідуально-авторські 

новоутворення, що використовуються в умовах даного 

контексту: Елікатні радощі життя! (реклама продукції компанії 

«Еліка»); 7) жаргонізми: айтішні технології тощо. 

Вважається, що слоган повинен не тільки точно передати зміст 

задуму рекламодавця, оскільки повідомлення має дійти до 

реципієнта (глядача, читача, слухача) без викривлень й нагадати 

постійному або повідомити потенційного споживача, чому йому 

потрібно купувати той чи інший товар (послугу), а й 

рекомендувати його своїм рідним, друзям та знайомим, 

перетворюючи їх із потенційних споживачів компанії в її 

прихильників. Але на сьогодні за допомогою слоганів компанія 

звертається безпосередньо до потенційних споживачів з метою 

повідомити їм про проблему, над вирішенням якої вони ще не 
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замислювалися. Типовим прикладом може слугувати інформація 

про функціонування «Нової Пошти», що за кілька років потужно 

увірвалася на український ринок поштових послуг: Nova poshta 

Global. Відправляй глобально. Отже, унікальність продукції чи 

послуги, про яку йдеться у слогані, забезпечує їх популярність 

серед покупців й користувачів компанії та з допомогою 

нематеріального ефекту перетворює компанію-виробника або 

надавача послуг на бренд, з яким споживачі ототожнюють себе, 

свій світогляд, свій стиль життя тощо [2]. Бренди, що не 

рекламуються, – не  користуються попитом та не приносять 

прибутку. Така компанія не зможе мати свій потужний бренд.  

Власне ім’я для товарів і компаній має таке саме значення, як 

і для людини (за словами славнозвісного Дейла Карнегі, для 

людини немає нічого більш солодкого, ніж чути своє ім’я або 

бачити себе в тексті чи на фото [3]), а продукт «зустрічають» за 

ім’ям, як і відому людину. Особливо це стосується інноваційного 

продукту, що має через назву бренду «запасти в душу» 

споживача. Використовуючи закон Джорджа  Міллера, 

припустимо, що середньостатистична людина здатна ефективно 

оперувати в пам’яті не більше, ніж 7 + 2 торговими марками в 

кожній з основних товарних груп. Тому завданням рекламного 

менеджменту компанії є зробити так, щоб бренд посів чільне 

місце в пам’яті споживача. 

Наприклад, як відомо, на сьогодні одними з найкреативніших 

виглядають компанії мобільного зв'язку. Мало того, що тут 

новим є сам товар – елемент комплексу маркетингу product з 4P, 

у роботі компаній застосовуються прогресивна система 

ціноутворення price з великою кількістю стимулюючих тарифів, 

ми бачимо місце продажу відповідних послуг  place всюди – від 

потужних мегаполісів до невеличких містечок чи селищ, а у 

promotion «працюють» усі інструменти маркетингових 

комунікацій: і стимулювання збуту, і реклама, і public relations, і 

персональний продаж. Тому і бренд Vodafone є досить 

привабливим для споживача. Значна заслуга в цьому саме 

вербальних комунікацій. 

Компанії постійно моніторять цільову аудиторію, внаслідок 

чого або підтримують існування свого бренду, або створюють 

новий бренд – запроваджують ребрендинг старого бренду. Це не 
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що інше, як інноваційна ідея компанії, що бажає 

комерціалізувати вироблюваний продукт, в якому маємо, так би 

мовити, підсилення інноваційності, втіленням якого є ланцюжок: 

великі ідеї → великий вплив на наше життя → великі імена [4]. 

Керівництво компанії, яка вміло експлуатує свій бренд, 

додатково заробляє великі кошти.  

Отже, формування й комунікативний розвиток бренду є 

пріоритетним завданням компаній-виробників товарів та послуг. 

Інноваційні засоби вдосконалення відповідних текстів 

допомагають створенню та просуванню брендів до споживача й 

підвищують роль вербальних засобів бренд-комунікацій. 
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ОФФЕР У РЕКЛАМІ. ВІД ЧОГО ВІН ЗАЛЕЖИТЬ І 

ЯК ЗРОБИТИ ЙОГО ТАКИМ, ЯКИЙ 

ПРОДАВАТИМЕ? 

 
Оффер (з англ. offer — пропонувати) це торгова пропозиція 

для цільової аудиторії, продукту чи послуги, у якому чітко 
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зазначені вигоди покупців або клієнтів. Тобто пропозиція, від 

якої не можна відмовитись (в ідеалі).  

Як підібрати правильний оффер? Оффер покликаний 

підвищити транзакційну корисність угоди. Транзакційна 

корисність — задоволення покупця від здійснення угоди. 

Наприклад, ви купили кросівки, які зазвичай коштують 5 тис. за 

2,5 тис. Задоволення, яке Ви отримаєте від угоди в поєднанні із 

задоволенням від носіння нових кросівок, буде максимальним. І 

напевно ви не раз згадаєте про магазин, де зробили таку вдалу 

покупку. По-справжньому хороший оффер не тільки приведе 

нового клієнта, але й зробить його постійним. А в ідеалі ще й 

приведе його друзів. 

Від чого залежить сила офферу: від кількості конкурентів, 

коли потрібно переманювати ЦА; скільки конкурентних 

пропозицій бачить клієнт одночасно; впізнаваності бренду.  

Якщо в каналі продажу багато конкурентів, то оффер має бути 

дуже сильним, але це не поширюється на розкручені бренди, коли 

репутація може замінити частину офферу.  

Ось кілька принципів, які допоможуть скласти грамотний 

оффер для залучення клієнтів: 

1. Варто робити ставку на нових клієнтів (знижка на першу 

покупку, перше заняття безкоштовно); 

2. Оффер бажано робити на основний продукт (а не на те, що 

завалялося на складі); 

3. Спробувати приділити 1-2 слова характеристикам продукту 

(преміум косметика, білизна класу люкс); 

4. Використаня в офері психологічних тригерів (жадібність, 

обмеження за часом, дефіцит, заздрість); 

5. Результат угоди по офферу має бути максимально 

наближений до самої угоди (перша процедура безкоштовно, 

замість 5-а процедура у подарунок). 

 На що варто звернути увагу при написанні офферу. Не варто 

робити оффер наперекір рентабельності бізнесу. Якщо через 

ціноутворення продукту, ви не можете запропонувати щось дуже 

вигідне, подумаєте над своєю унікальністю. Хороший приклад: 

стиліст нашого салону безкоштовно підбере образ на важливу 

подію. Поганий приклад: наш консультант вас безкоштовно 

проконсультує. Не намагатися запропонувати безкоштовно те, 
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що і так безкоштовно. Якщо ЦА лімітована, тоді варто змінювати 

оффер з певнобю періодичністю і не варто забувати про оффери 

для постійних клієнтів.  

Приклади офферів:  

- Відмінний: безкоштовний продукт чи частина продукту, 

вигода для покупця до 100% вартості (приклади: безкоштовне 

перше заняття, безкоштовний манікюр у подарунок до покриття). 

- Гарний: унікальна пропозиція щодо конкурентів, знижка на 

другу покупку/відвідування, знижка на пакет послуг/продуктів 

(приклад: заняття у студії з панорамним видом, безкоштовне 

зняття манікюру під час повторного запису, 10 занять за ціною 6). 

- Нормальний: знижка на першу покупку, подарунок до 

покупки, сертифікат на Х гривень, хороша знижка на акційний 

товар (приклади: знижка 50% на перше відвідування, епіляція 

пахв у подарунок, сертифікат на 100 грн. на перше замовлення). 

- Посередній: безкоштовна доставка/виїзд, знижка менше 20% 

(на недорогий товар) (приклади: виїзд для замірів – безкоштовно, 

знижка 10% (на товар вартістю понад 3000 грн.). 

Насамкінець найважливіше: поруч із оффером завжди має 

стояти заклик до дії. 

 

 

Чайка Є. В. 
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РИНОК КІБЕРСПОРТУ: МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ КІБЕРСПРОТИВНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сьогодні ринок кіберспорту є одним із найбільш динамічних 

[1]. Особливості кіберспорту обумовлюють потребу в 

дослідженні притаманних йому фінансово-економічних процесів 

та відповідних ним маркетингових аспектів. Для цього важливо 

правильно ідентифікувати суб’єктів ринку та пов’язані із ними 

такі процеси: ресурсне забезпечення, взаємодію, діяльність у 

ринковому середовищі. Аналіз системи економічних відносин на 
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ринку кіберспорту дозволи дійти висновку , що фінансові 

надходження кіберспортивних організацій формуються за 

рахунок трьох напрямів, відображених на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 - Основні джерела фінансових надходжень 

кіберспортивної організації. 

 

Традиційно для бізнесу основним джерелом фінансування 

будь-якого економічного суб’єкта є комерційна діяльність. В 

контексті кіберспорту вона включає продукти, права та 

спонсорство. Кожен із наведених елементів може бути 

реалізованим на ринку у різний спосіб. Продукт у формі 

комп’ютерної гри, участі у змаганнях чи в іншій формі є 

системоутворюючим елементом ринку. Він визначає головні 

параметри сфери, включаючи саму гру, акт її придбання, 

використання тощо. Саме до продукту прив’язуються очікування 

і реакції споживачів. Він мотивує до покупки і задовольняє якусь 

із потреб споживачів. Разом із продуктом, реалізація прав на 

використання розробок і продаж ефірного часу для розміщення 

реклами – виступають важливими чинниками формування 

фінансового результату галузі. Ці процеси засновані на цінності 

самого продукту і ступені залученості споживачів. Вони 

забезпечують привабливість для спонсорів і рекламодавців. 
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Спонсорство в кіберспорті може реалізовуватися в різні способи 

і стосуватися різних суб’єктів, починаючи від гравців і команд, 

закінчуючи приміщеннями, трансляціями, обладнанням і т.д. 

Інтегрованість кіберспорту в медійний та Інтернет простори 

визначає високий потенціал продажу ліцензійних прав на 

трансляцію подій і змагань та їх висвітлення в експертному 

середовищі. Це джерело отримання доходів на сьогодні займає 

близько ¼ усіх доходів компаній і має потенціал для росту. 

Приватні інвестиції – в сфері кіберспорту мають схожі 

параметри із традиційною економікою. Привабливість, потенціал 

і висока технологічність ринку забезпечують інвестиційний 

інтерес. Головними інвесторами, при цьому, виступають як самі 

розробники ігор і власники кіберспортивних організацій, так і 

інвестори, залучені ззовні. Інвестиційна активність для більшості 

секторів економіки має певну періодичність і циклічність, що 

визначається життєвим циклом товарів. Вона передбачає 

максимальні вкладення на початкових етапах розвитку. На даний 

час, в кіберспорті саме інвестиції, поруч зі спонсорством, 

формують основну частку прибутку. Це свідчить про те, що 

ринок все ще формується, а інвестори очікують отримати від 

нього максимальну віддачу з часом. 

Меценати і краудфандинг на відміну від інвесторів, вони не 

вкладають кошти з метою отримання прибутку. Вони реалізують 

якісь інші цілі, як, наприклад, підвищення культури 

комп’ютеризації населення, пошуку нових ІТ-рішень та їх 

випробування тощо. Підтримка кіберспорту зазначеними 

суб’єктами відбувається як елемент соціальної відповідальності, 

прояв альтруїзму чи прив’язаності до якоїсь гри. Додатковим 

інструментом залучення ресурсів при цьому виступає так званий 

краудфандинг. Він виступає формою акумуляції фінансових 

ресурсів від великої кількості приватних осіб через спеціальні он-

лайн сервіси або безпосереднім способом збору коштів. 

Найчастіше цей інструмент використовується для формування 

призового фонду, купівлі амуніції чи обладнання для гравців або 

для інших потреб. 

Досить вагомою у фінансуванні кіберспорту є роль 

кредиторів. Вони забезпечують учасників ринку недорогими 

фінансовими ресурсами, які реалізуються через банки, кредитні 
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спілки і т.д. Призначення кредитів можуть суттєво відрізнятися 

між собою, проте процедури їх отримання в цілому є досить 

стандартизовані. Це обумовлює високу активність 

кіберспортивних організацій на кредитному ринку. І хоча в 

Україні ці ресурси – не в пріоритеті використання, то в цілому по 

галузі, вони широко використовуються усіма учасниками ринку. 

Не менш важливим джерелом надходження фінансових 

ресурсів у кіберспорт є безпосередня участь у змаганнях окремих 

гравців та команд. Вона передбачає отримання винагороди 

найсильнішими учасниками. Призові кошти виступають 

важливою мотиваційною складовою для них. По суті, усі гравці 

в рівній мірі претендують на винагороду, але тільки найбільш 

вправні можуть отримати її. Розмір призового фонду суттєво 

відрізняється в різних ігрових дисциплінах та країнах. Його 

величина в значній мірі характеризує престижність змагань і 

загальний рівень учасників. Поряд із винагородами окремі 

команди отримують фінансування у формі заробітної плати та 

призових. Ці параметри також відрізняються по дисциплінах, 

командах і лігах.  

Як економічне явище кіберспорт має комплексний та 

інтегруючий характер. Він поєднує інтереси різних учасників та 

забезпечує умови для їх ефективної взаємодії. Не зважаючи на те, 

що на сьогодні головним джерелом формування прибутку в цій 

сфері залишаються інвестиції і спонсорство, вона має великий 

потенціал. Це проявляється в інтеграції супутніх секторів та 

процесів в контексті організації і проведення змагань, серед них: 

сфери проживання і харчування, транспортні і вантажні компанії, 

дизайнерські і будівельні підприємства, компанії сфери зв’язку, 

сервісу та телекомунікацій. Загальний позитивний ефект, який 

кіберспорт справляє на пов’язані ринки, його інтегрованість в 

науковий прогрес та молодий вік більшості учасників і 

прихильників, характеризує його як перспективну та 

інвестиційно привабливу сферу економіки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО 

МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Сьогодні гострою проблемою є пошук виробників сировини 

задля становлення та розвитку на ринку, внаслідок посилення 

конкуренції у світі та на вітчизняних ринках, що виникає в 
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результаті процесів економічної глобалізації, потребами 

найважливіших груп споживачів та зростанням попиту на товари. 

Досвід економічного розвитку показує, що ці шляхи виявлення 

проблеми для промислових компаній можуть бути на перехресті 

маркетингу та інновацій [1]. Поєднання їх видів діяльності 

дозволяє швидко знайти або сформувати задоволеність вимог 

споживачів, розробляти, виробляти та просувати нові 

(модернізовані) товари, які відповідають цим вимогам більш 

повно та ефективно, ніж товари, що конкурують.  

 Можна  зазначити, що багато питань, пов’язаних з 

розгляданням основ функціонування вітчизняних промислових 

підприємств, заснованих на інноваційному маркетингу, 

недостатньо розроблено, особливо це стосується процесу 

впровадження концепції інноваційного маркетингу в їх 

впорядковану діяльність. Зміцнення ринкових позицій та 

зайняття провідної ланки держави на ринку.  

Аналіз досвіду в країні та за її межами дає можливість 

визначити основні види діяльності вітчизняних компаній у 

рамках концепції інноваційного маркетингу: імпорт іноземних 

інноваційних технологій (включаючи відкриття іноземних 

заводів іноземними виробниками в Україні); розробка та 

впровадження власних інновацій - організація власних наукових 

лабораторій у національних компаніях та постійна трудомістка 

робота служб маркетингу для створення інноваційної продукції, 

що відповідає вимогам конкретних вітчизняних покупців [2]. 

Звичайно, більшість компаній хочуть бути лідерами на ринку. 

Швидше за все, для того щоб досягнути успіху, їм потрібно 

обрати інший напрямок. Однак не секрет, що виробництво 

інновацій, що відповідають вимогам ринку, є досить складним 

циклом. Наявність можливостей необхідно ретельно оцінити, 

перш ніж приймати рішення про покращення ефективності 

власних інновацій. Завдяки вибору підприємством інноваційного 

маркетингу, вірно здійснити реорганізацію організаційно-

управлінської структури. Таке пояснюється тим, що концепція 

потребує переходу до управління проектами, а саме реалізація 

основних принципів інноваційного маркетингу включає 

розробку та реалізацію інноваційних проектів, контроль не 
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завжди можливий у контексті існуючих організаційних структур. 

Доцільно використовувати його для управління проектами. 

Взагалі існує три основних підходи до організації проектної 

роботи: інтегрована проектна організація,  незалежна проектна 

організація, матрична організація. 

Інтегрована проектна організація забезпечує об’єднання 

окремих проектів у функціональні блоки, керівник яких стає 

головною особою, відповідальною за розробку проектів.  

Незалежна проектна організація відрізняється від 

зареєстрованої тим, що планування проекту здійснюється під 

найвищим контролем, складеним групою експертів, узгоджених 

і створених для роботи двох функціональних підрозділів 

проектної групи, а також професіоналами, зацікавленими  щодо 

призначення необхідних відділів. Це показує, що команди 

проектів незалежні та виконують доручені завдання, не 

співпрацюючи з іншими підрозділами.    

Матрична організація забезпечує створення окремої 

структури, якою керує менеджер проекту, який координує 

планування та реалізацію всіх проектів компанії. Крім того, його 

мандат включає привабливість експертних функціональних 

підрозділів для роботи групи, яка працює над проектом. Навіть із 

матричною організацією можливо використовувати 

інтегративний контроль інноваційної та маркетингової 

діяльності, який необхідний стосовно принципів концепції 

інноваційного маркетингу. Тобто, завданнями голови дирекції 

проекту є координація та діяльність у роботі підрозділів, які 

беруть участь у реалізації інноваційних проектів. На цій підставі 

менеджер постійно має необхідну інформацію про процес 

розробки та реалізації проектів і може враховувати відповідні 

управлінські рішення.  

З цієї причини, при прийняті рішення про перехід до концепції 

інноваційного маркетингу, доцільно створити окремий підрозділ, 

основною функцією якого є управління та реалізація 

інноваційних проектів, тобто реорганізація управління, 

структури в матричну модель [3]. Однак слід зазначити, що ця 

модель не єдина можлива. Якщо підприємство  може ефективно 

існувати  з іншими організаційними структурами, в цьому 

випадку реорганізація або не відбувається, або відбувається в 
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напрямку інших структур. Слід зазначити , що саме матрична 

структура є провідною в сучасних умовах, оскільки її обирають 

компанії, що працюють у виробничій, консалтинговій та 

банківській галузях. Інші структури обирають торгові фірми та 

компанії, які виконують цю роботу. Окрім змін в організаційній 

структурі управління, впровадження концепції інноваційного 

маркетингу включає активізацію досліджень ринку та 

стимулювання творчої та наукової діяльності персоналу. 

Концепція інноваційного маркетингу має  розробку та 

впровадження нових методів дослідження, а також нових методів 

мотивації працівників.  

Впровадження концепції інноваційного маркетингу 

починається з прийняття управлінського рішення про перехід до 

цієї концепції, що обґрунтовується реалізацією заходів [4]. В 

кінці такого рішення підприємство створює та розробляє 

допоміжну підсистему інноваційного маркетингу, яка полягає у 

вдосконаленні організаційної підсистеми, мотивації працівників 

та активізації дослідницької діяльності, після створення цієї 

підсистеми, компанія обирає стратегічні напрямки розвитку. Як 

уже зазначалося, вибрані сфери охоплюються розробкою та 

впровадженням інноваційних проектів. Але слід зазначити, що 

реалізація проектів повинна базуватися на реалізації складного 

інноваційного маркетингу, типу та складу. Зовнішні та внутрішні 

відносини компанії – це відносини з ключовими контрагентами 

та комунікації всередині компанії. Призначення цього 

компонента пов’язане з інформаційною економікою розвитку, 

внаслідок чого під виробничою системою розуміють поєднання 

зі сферою споживання, в якій інформація є провідною 

продуктивною силою, а також основним продуктом виробництва 

та товарів. Спілкування компанії є основою для збору інформації 

та здатності приймати відповідні рішення. Отже, відносини на 

різних рівнях бізнесу компанії є важливою частиною її успіху. 

Дивлячись на  існуючі відносини та розробляючи нові, компанія 

може краще вести свій бізнес для досягнення своїх цілей. Тому 

основними завданнями в контексті цього компонента є комплекс:  

ￚ збір інформації про основні проблеми, над якими працює 

компанія, налагодження контактів та їх аналіз  
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ￚ побудова довгострокових відносини з підрядниками, для 

підвищення ефективності роботи з ними  

ￚ інноваційна корпоративна культура для покращення 

спілкування з працівниками.  

Що стосується інноваційної корпоративної культури, то це 

корпоративна культура, яка, по суті, зосереджена на інноваціях, 

їх постійному формуванні та впровадженні. Ця складова 

відповідає за перехід компанії до інноваційного розвитку шляхом 

поліпшення розуміння всіма працівниками потреб у цьому 

процесі. Тобто лише робота всіх елементів корпоративної 

системи, їх співпраця та пов’язування подій дозволяють компанії 

ефективно розвиватися на основі інноваційного маркетингу. На 

основі інструментів інноваційного маркетингового комплексу 

компанія розробляє та реалізує інноваційні проекти.  
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЇ НА ТОРГОВЕЛЬНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Один з основних секторів економіки роздрібна торгівля на 

сьогоднішній день вимагає участі в інноваційних процесах. 

Економіка сучасного світу дуже швидко змінюється, це 

обумовлено рушійною силою розвитку прогресу, появи новітніх 

технологій. Результатом цього всього є підвищення якості 

товарів і послуг, що надаються. Один з найбільш розвинених 

видів торгового бізнесу є торгові мережі, саме для даного 

напрямку розробляється велика частина технологій і 

впроваджуються інновації.  

Термін «інновація» увів австрійський економіст і соціолог Й. 

Шумпетер, на його думку інноваціями можуть бути нові 

продукти, технології, нова організація виробництва та 

управління ним, а також відкриття нових ринків. Інновації 

являються джерелом розвитку та вдосконалення діяльності всієї 

компанії в цілому та можуть бути основою для залучення нових 

ресурсів для розвитку [7].  

У сучасній термінології існує кілька варіантів визначення 

поняття інновація. Наприклад Б. Твіст визначає інновацію як 

процес, в якому винахід або ідея набувають економічного змісту 

[6]. Б. Санто вважає, що інновація - це такий суспільний, 

технічний, економічний процес, який через практичне 

використання ідей і винаходів призводить до створення кращих 

за своїми властивостями виробів, технологій [5]. А. С. Кулагін 

вважає, що інновація - нова або поліпшена продукція (товар, 

робота, послуга), спосіб (технологія) її виробництва або 

застосування, нововведення або удосконалення у сфері 

організації та (або) економіки виробництва, і (або) реалізації 

продукції, що забезпечують економічну вигоду, створюють 

умови для такої вигоди або поліпшують споживчі властивості 
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продукції (товару, роботи, послуги) [4]. Н. В. Волинкіна вважає, 

інновація-залучення в економічний обіг результатів 

інтелектуальної діяльності, що містять нові, в тому числі наукові, 

знання з метою задоволення суспільних потреб і (або) отримання 

прибутку [1]. 

Інноваційний процес - це послідовні дії в яких нововведення 

проходить процес від ідеї до кінцевого товару, послуги або 

технології для подальшої реалізації. Інноваційний процес не 

переривається і не закінчується етапом впровадження, він триває, 

удосконалюється, стає більш ефективною і більше 

підлаштовується під запити споживачів, охоплюючи більше 

ринків і більше споживачів. Кожен підприємець розуміє що 

інновація є однією з найперспективніших форм розвитку своєї 

справи. 

Основним інструментом для досягнення ефективності є 

інновація, так як впроваджуючи інновації можна досягти 

основних конкурентних переваг і домогтися лідерства. Стійке 

лідерство серед конкурентів є основою успішного бізнесу. 

Стратегія розвитку повинна бути спрямована на задоволення 

запитів споживачів і мати для них цінність при цьому бути 

унікальною серед конкурентів. 

Для підприємств торгівлі необхідно розуміти основні умови 

для досягнення успіху в процесі інноваційної діяльності. 

Необхідно сфокусуватися на одному факторі досягнення 

конкурентних переваг це може бути лідерство за унікальністю 

товару, лідерство за ціною або лідерство торгової марки. 

Важливим аспектом є правильне управління витратами. Шлях 

зниження витрат це впровадження інновацій в технологічний 

процес. У сучасному світі існує необхідність інвестування 

грошових коштів в НДДКР. Дуже популярними є спільні 

підприємства, завдяки яким можна об'єднати переваги великих 

підприємств і більш малих компаній. 

Важливою складовою кожної компанії є персонал. Тільки 

висококваліфікований персонал, який готовий до зміни 

пріоритетів, швидкої реакції на зміни і максимальної гнучкості 

може гарантувати перехід до інноваційно розвиненої компанії. 

Для досягнення успіху необхідно переходити на нові форми 

рекрутингу для підбору більш професійних і здібних кадрів. Так 
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персонал стає джерелом інноваційних ідей. З ключових кадрів 

необхідно виділити команду яка буде направляти свою діяльність 

на реалізацію інноваційного розвитку. 

Працюючи як єдине ціле персонал і його керівник отримують 

можливість рухатися вперед і займати лідируючі позиції. 

Лідерство є рушійною силою для керівництва командою з метою 

досягнення цілей. 

Інновацію в роздрібній торгівлі можна розглядати як 

впровадження нових технологій у вигляді нових товарів, послуг 

з подальшим отриманням прибутку. Не варто забувати про 

цінність, якість та корисність інновації яка буде впроваджуватися 

як для споживача так і для самої компанії. Інновація цінності 

вимагає скоординованих дій компанії направлених на сферу 

корисності, ціни та витрат. Компанія повинна інтегрувати всю 

діяльність на здійснення збільшення цінності для споживача і для 

подальшого свого розвитку. Без такого інтегрального підходу 

компанія не буде в змозі довго утримувати лідерські позиції [3].  

Інновація в роздрібній торгівлі має такі ж принципи як і 

інновації в інших сферах. Креативність, можливість згенерувати 

нову ідею. Здатність аналізувати, тобто здатність аналізувати 

ідею з точки зору новизни, унікальності та корисності для 

торговельної організації. Реалізація, багато інновацій не 

проходять долину смерті, період від розробки інновації до її 

комерційної реалізації, компанії зупиняються на етапі ідеї, далі з 

різних причин припиняють реалізацію цієї ідеї. Прибутковість 

збільшення цінності нового товару або послуги до максимуму, 

для отримання прибутку від реалізації унікальної та корисної ідеї.  

Інновація в роздрібній торгівлі повинна бути: новою, 

безпечною, конкурентоспроможною і мати цінність для 

отримання прибутку. На сьогоднішній день роздрібна торгівля 

має жорстку конкуренцію. На ринку представлено багато 

компаній, які намагаються зайняти лідируючі позиції шляхом 

вдосконалення виробництва продукції, підвищення якості, 

знижуючи собівартість та впровадження інновацій. Саме на базі 

інновацій створюють нові технології, удосконалюють 

організацію підприємств, покращують якість товарів та послуг. 

Конкуренція на ринку створює умови за яких кожна компанія 

повинна шукати та реалізувати конкурентні переваги перед 
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іншими за рахунок удосконалення усього процесу від 

виробництва товару чи послуги до кінцевого споживача. Тобто 

кожна інновація являє собою конкурентну перевагу перед 

іншими [2].  

Впровадження інновацій в роздрібну торгівлю призводить до 

певних переваг таким як поліпшення ефективності доведення 

товару до споживача, мінімізація витрат і втрат на зберігання, 

впровадження інформаційних систем для спрощення і 

скорочення помилок, підвищення продуктивності роботи 

персоналу. Ці переваги позитивно впливають на розвиток 

роздрібної торгівлі і вирішують дві основні проблеми. 

Полегшення роботи і діяльності всіх співробітників компанії. 

Полегшення процесів купівлі товарів споживачами.  

Впровадження інновацій спрямоване на спрощення процесів 

купівлі продажу товарів, високу якість до продажного і 

післяпродажного обслуговування і вдосконалення торгових 

процесів компанії в цілому [8].  

Найбільш важливим для організацій роздрібної торгівлі є 

впровадження інноваційних технологій, що дозволяє більш 

ефективно використовувати будівлі, торгові площі, технічні 

засоби, торгове обладнання, програмні продукти, а також 

створювати необхідні умови для зниження витрат і підвищення 

ефективності роботи всієї компанії в цілому. 

Інноваційні процеси в торгових компаніях необхідні для 

ефективного функціонування і розвитку, а також для задоволення 

потреб клієнтів. Багато інновацій в роздрібній торгівлі спочатку 

з'являються і застосовуються в більш розвинених країнах, з 

розвиненою економікою, а вже після впроваджуються і 

адаптуються в національних торгових компаніях.  

Кожна компанія яка займається торгівлею веде активне 

суперництво з компаніями конкурентами за частку ринку, обсяги 

продажів, за покупців. Вся ця боротьба призводить до пошуку 

нових шляхів для розвитку бізнесу, що є одним з основних 

факторів конкурентоспроможності компаній.  

Один з поширених інноваційних рішень для роздрібної 

торгівлі є інформаційний простір. Саме Інтернет стає місцем для 

реалізації комерційних інтересів компаній. Інтернет допомагає 

розширити межі взаємозв'язку користувачів і допомагає 
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реалізувати комерційну діяльність компанії. Торгівля за 

допомогою інтернету є перспективною формою економічного 

співробітництва. Сучасний розвиток електронної торгівлі з 

кожним роком поліпшується, збільшується і змінює звичні 

формати життя, пріоритети споживачів. Все це призводить до 

удосконалення процесів продажів, спрощує покупки. Інтернет 

майданчики компаній мають переваги перед звичайними 

торговими компаніями, адже компанії, які застосовують 

електронні види продажу, працюють в цілодобовому режимі, 

забезпечують доступність споживчих товарів, а також географія 

здійснюваних покупок стає більше. Кількість повторних 

замовлень визначають не тільки якість товару, а й якість доставки 

товарів.  

Ще одним із способів інноваційного розвитку в торгівлі є 

маркетингові інновації. В цілому інновації в торгівлі не мають 

чітких обмежень. Тому маркетинг в роздрібній торгівлі має 

безліч можливостей для створення і застосування різних ідеї і 

нововведень, які допоможуть покупцям знайти і отримати 

бажаний товар або послугу, а також отримати вигоди від товарів 

при цьому зробити це легко і без проблем. Кожні нововведення 

повинні вписуватися в концепцію компанії і виходячи на нові 

ринки мати значні переважні відмінності від існуючих стратегій. 

Кожна додаткова супровідна послуга повинна надавати цінність 

кожному товару або послузі компанії. Маркетинг в торгівлі 

спрямований як на досягнення економічних результатів, так і на 

максимальне задоволення потреб споживачів.  

Маркетингові інновації представляють творчий процес, 

досягнення успіху якого проявляється в оригінальній, відмінній 

від інших демонстрації товарів і послуг, способами їх просування 

на ринку, раціональним зберігання, правильним ціноутворенням. 

Для досягнення результатів від маркетингових інновацій 

необхідно мотивувати працівників і створювати умови для 

створення ідей. Важливо приділяти увагу розробці унікального 

креативу і сконцентрувати увагу на аналізі сучасних трендів, які 

існують на ринку. Необхідно бути готовими до адаптації і 

швидких змін маркетингових стратегій і планів на кожному етапі 

роботи як тільки з'явиться новий тренд.  
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Введення нової інновації в роздрібну торгівлю необхідно 

починати з визначення факторів зовнішнього середовища. 

Наприклад, споживачі, інновації в роздрібній торгівлі можуть 

вважатися успішними якщо компанії вдається ефективно 

задовольняти потреби клієнтів краще ніж конкуренти.  

Нормативно правова база є важливим чинником зовнішнього 

середовища, яке має прямий зв'язок з процесами впровадження 

інновацій у торговельну діяльність. Саме правова база 

встановлює правила нововведень у торгівлі. Уряд країни 

проводить ідентифікацію і прискорення інноваційного процесу, а 

також сприяє реалізації їх різних сферах.  

Ринкова ситуація в роздрібній торгівлі розкриває загальні 

проблеми, можливості, конкуренцію в роздрібній торгівлі, влада 

постачальників і рівень проникнення сучасних технологій в 

роздрібну торгівлю основними складовими успіху або невдачі 

при впровадженні інновації є високий рівень конкуренції, 

реалізація ланцюжка поставок і нові технології.  

Таким чином, використовуючи різні інновації, компанії 

роздрібної торгівлі набувають певних переваг, наприклад, 

зменшення витрат, збільшення обсягів продажів, вихід на нові 

ринки збуту, завоювання більшої уваги Клієнтів і в кінцевому 

підсумку нововведення сприяють підвищенню ефективності 

діяльності компанії і розвитку національної економіки в цілому. 
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LOGISTICS CRISIS MANAGEMENT BASED ON 
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It would seem that the coronavirus pandemic has been going on for 

almost two years, and business and humanity faced all possible 

challenges during the first lockdown. The world economy has revised 

its levers of management, made planning more flexible, organized 

faster and safer, changed the way of motivation due to global change 

of values, improved control following the requirements of changing 

environment, and constantly adjusted its activities to new conditions 

and challenges. However, together with such a phenomenally rapid 

change in the accepted order of doing business and adjusting to a new 

remote "new" normality, humanity continues to struggle with new 

waves of the pandemic and for the "survival" of their enterprises. 

Undoubtedly, the lack of reliable prediction of the development of the 

spread of the COVID-19 virus and the rapid recovery of consumption 

at the pre-quarantine level create only other crises for the global 

economy, particularly in logistics. 

It is known that the coronavirus pandemic primarily caused the 

restriction of contact between people, distancing, and permanent use 

of personal protective equipment. Such measures have had a drastic 

impact on logistics, as the temporary suspension and restriction of 

passenger traffic have led to a reduction in carriers' financial 

performance around the world. In turn, the lockdown resulted in a 

sharp decline in freight traffic, a temporary halt in global production, 

the closure of a large share of private enterprises, and increased risks 

for those who could stay in the market. All these challenges are 

directly related to logistics, which at the same time has become 

indispensable in saving humanity, and which has suffered the most 
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losses. Now all over the world, we can see a shortage of service 

personnel for the transportation of fuel and cargo (UK), a failure in the 

service system of cargo tankers in strategically essential areas (Suez 

Canal), an increase in the cost of transporting bulk cargo by water for 

rising rental prices. (China), delays throughout the supply chain due 

to inability to cope with increased demand for goods, which in some 

industries exceeded the pre-quarantine level (California, USA), 

increasing waiting times for delivery of goods or their complete 

absence on store shelves (Germany [1- 5]. Logistics is currently in a 

tense state: constant transformation, change, and improvement of 

processes under new working conditions with limited contacts or low 

touch economy, route optimization, digitalization and digitization of 

documents, remote work, frequent updating of border-crossing rules, 

and others. Such challenges would be impossible to overcome without 

marketing. 

Marketing as a science has a broad meaning, which can be 

interpreted differently depending on the type of activity. However, the 

constant components of marketing are always market research to 

understand and identify the target audience and constant 

communication with it. These tools allow to track market trends, 

predict changes in models of building a relationship between buyer 

and seller, find an approach to the customer according to his values 

and preferences, and most importantly - provide the customer with the 

necessary goods or services with global benefits and risks. 

Accordingly, in the current crisis caused by the COVID-19 pandemic, 

marketing has become the buffer zone where new consumer demands 

can be quickly understood and delivered just in time through logistics. 

Analyzing, for example, the scope of services (transport, passenger 

and freight, postal or telecommunications services) or sales of goods 

(consumer and food products, luxury, light industry products), we can 

identify the following marketing tools that have helped keep the 

market in business: the transition to fast and flexible delivery, 

expansion of payment methods, the most individual approach, quick 

reconfiguration of services in a contactless or limited contact way, 

customer support taking into account possible quarantine restrictions, 

personal loyalty programs, and discounts and others. Such 

improvements in providing services have helped to ensure the main 
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components of the marketing complex, namely - product positioning, 

pricing policy, distribution system, and promotion [6]. 

Thus, in today's low-touch economy, the role of marketing and 

logistics in business quality is invaluable. Crisis management is 

always a challenge for management at any level, but a logistical crisis 

is an example of a chain of global consequences. The first lockdown, 

a sharp decline in market relations, a significant slowdown in cash 

flows - all this happened in early 2020, but the consequences we will 

feel by 2023 [7]. Furthermore, as the lessons of crisis management 

show us, only the interaction of marketing and logistics produce 

performance indicators and can meet the needs of modern individuals 

and businesses. 
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MARKETING COMMUNICATION POLICY IN THE 

MANAGEMENT SYSTEM OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF ENTERPRISES 

 

During the current transformation of technological waves and the 

fourth industrial revolution, the innovative development of enterprises 

is indisputable. Current practice shows that it needs marketing 

support, in particular the formation and stimulation of demand for 

innovative products. Thus, forming an effective marketing 

communication policy of enterprises on their way of innovative 

development is a burning issue. Moreover, it must take into account 

peculiarities of the implementation of the main types of innovative 

development strategies of the enterprise: defensive (catching-up 

development), leading type (moderate-offensive development), 

advanced (aggressive-offensive development) [1]. In this context, the 

features of marketing communication policy in the formation and 

implementation of these types of strategies for innovative 

development of enterprises are identified. 

The characteristics of each types of innovative development 

strategies are specified according to the scheme: the essence of the 

strategy; ways to implement it; marketing communication policy 

activities. It is shown that the marketing communication policy of the 

enterprise-innovator includes two different sets of activities: 

https://www.businessinsider.com/shipping-crisis-lasts-till-2023-without-government-intervention-supply-chain-2021-10
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informative support of perspective strategies of innovative 

development; formation and stimulation of demand for innovations, 

as well as the establishment of a communication system with 

consumers, suppliers, intermediaries, investors, the media and other 

subjects of innovative process (economic contractors and contact 

audiences). 

The specifics of activity implementation for the formation and 

stimulation of demand for innovations for catching up, leading and 

advanced innovative development of the enterprise are outlined. It is 

shown that the system of communication (direct and feedback) with 

consumers and other subjects of the innovation process forms 

backgrounds for the implementation of the open innovation concept in 

the innovative activity of the enterprise. 

Varieties of the specified types of innovative development 

strategies are outlined depending on the degree of radicalization of 

innovation and involvement of stages of an innovative and life cycle 

of an innovation [2]. Peculiarities of communication policy of the 

main types and varieties of innovative development strategies of the 

enterprise are determined. The essence of the informational, 

stimulating and instrumental aspect of the formation and functioning 

of the communication policy of the enterprise, which is developing in 

an innovative way, is revealed. 

 The information aspect concerns informing subjects of the 

innovative process about the activity of the enterprise-innovator: main 

business characteristics; innovative culture of the enterprise; 

innovative developments both current and potential; participation in 

social programs; participation in funding of local and state budgets; 

environmental friendliness, etc. 

The stimulating aspect concerns the stimulation of economic 

contractors and contact audiences to apply to the enterprise. It is 

necessary to investigate consumer issues: problems that they have 

faced or expected; degree of satisfaction with products characteristics, 

marketing methods, service, etc.; desirable changes in the enterprise, 

etc. This aspect also includes motivating consumers to cooperate, 

which provides an explanation: what is their interest; what will they 

get from cooperation; possible ways of cooperation; options for 

burden sharing, tasks, results of joint activities, etc. 



91 

 

The instrumental aspect concerns methods and tools of providing 

feedback: periodic surveys and interpretation of their results; 

application of CRM-technologies; communication with contact 

persons of the enterprise by means of telephone communication, 

modern IT communication (on-line or of-line), etc. It is necessary to 

use the latest computer information technology, which appeared 

during the fourth industrial revolution [3], and makes the 

communication process more attractive and effective, and so on. It is 

necessary to create an organizational structure that will take into 

account these aspects when creating and maintaining a computerized 

system for direct communication and feedback as well as 

accumulation and systematization of knowledge, their transfer to the 

relevant departments of the enterprise for rapid response. 

The obtained results deepen foundations of innovative 

management in terms of development of methodology of formation of 

marketing communication policy of the main types of innovative 

development strategies of an enterprise. 

Further research should be aimed at forming the conceptual 

foundations of the organizational and economic mechanism of 

purposeful management of marketing communication policy of 

enterprises developing in an innovative way during the current 

transformation of technological waves and the fourth industrial 

revolution. 
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ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE 

ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES THROUGH THE 

INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES 

 

Today, one of the priorities of Ukraine is the development of the 

information society with its most important component – electronic 

governance, the implementation of which will contribute to creating 

conditions for effective open and transparent public administration. 

In the modern realities of the dynamics of society, the public 

authorities face many tasks to optimize their activities and improve 

interaction between citizens and the public sector and disseminate 

information among the population. The use of information 

technologies and the introduction of electronic document management 

directly aims to increase the efficiency and productivity of public 

authorities, make the process itself more transparent and fast, thereby 

also increasing the level of public confidence in the public sector. 

The main goal and task for popularizing electronic document 

management is the concept of “open democracy”, thanks to which 

each participant is equal to each other, and such a system greatly 

simplifies the process of obtaining a particular service or information. 

As a result, the popularization and introduction of information 

technologies in the public administration system turns into a simple 

mechanism for consumers of services and the employees themselves 

who provide these services, as well as such activities increases the 

level of public confidence in the administrative apparatus, because 

directly such methods can quickly increase the efficiency and 

transparency of public authorities' activities. 

The purpose of introducing electronic document management and 

data openness is to develop democracy in order to achieve European 

standards for the quality of electronic public services, openness and 

transparency of government for individuals and citizens, public 
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organizations and businesses. Such activities contribute to improving 

the quality and accessibility of public services for each individual and 

citizen, simplifying various procedures and reducing administrative 

costs, as well as improving the quality of administrative and 

managment processes.  

Thus, it is necessary to highlight strategic tasks for improving 

electronic public services related to society and state development. 

Such activities provide access to all types of open information that has 

a certain significance, and also attract citizens to participate in the 

affairs of Public Administration bodies. An interesting example is the 

consideration of electronic petitions and their signatures in electronic 

form, which directly affects the level of trust of citizens in public 

authorities and the possibility of participation in the process of 

managing public authorities. 

That is, electronic document management performs the following 

main functions in relation to electronic public services: improving the 

quality and access to public services for citizens, simplifying 

procedures and reducing administrative costs, improving the quality 

of administrative and management processes, ensuring control over 

the performance of public authorities while ensuring an appropriate 

level of information security, ensuring the openness of information 

about the activities of public authorities, expanding access to it and 

providing opportunities for direct participation of citizens and civil 

society institutions in the processes of preparation and examination of 

draft decisions that are taken at all levels of Public Administration, 

issuing permits, registration, notarization of documents, verification 

and recognition of a certain status, Human Rights. 

The main principles for the future functioning of e-government are: 

providing services at any time, 24 hours a day, maximum simplicity 

and transparency, uniform technical standards and mutual 

compatibility of software, ensuring confidentiality and compliance 

with information security rules, unconditional orientation to the 

opinion of citizens when implementing innovations. 

E-governance, first of all, ensures openness and transparency of the 

activities of public authorities at all levels, as well as increases citizens 

' confidence in the authorities, provides more efficient and less 

expensive administration. 
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The development of information and communication interaction 

ensures the transition of society to innovative development, with 

developed customer-oriented services in various industries, in 

particular in education, science, culture, healthcare, etc. The principles 

of openness, flexibility, and transparency are beginning to play an 

increasingly important role in the activities of public authorities.  

Today, government agencies are increasingly interested in 

explaining, informing and popularizing their activities. Information 

brought to the public's attention should help increase the capital of 

trust in the work of the public apparatus. An important aspect of the 

development of the information society is the establishment of two – 

way communication between public authorities and citizens, 

providing opportunities for using "e-democracy" technologies, and 

creating interactive services for citizens representing public 

authorities at all levels - state, regional, and local.  

Informatization of Public Administration bodies should be 

considered as a permanent technological process that ensures timely 

processing of Information requests and contributes to the development 

and adoption of optimal decisions. Information technologies provide 

new opportunities that cannot be implemented in traditional 

management processes, this is a guaranteed opportunity for public 

access to information and control over the activities of public 

authorities.  

Electronic communication with the public acts as a regulating and 

coordinating mechanism in relations between the state and society, 

which ensures the stability and efficiency of the functioning of the 

public organism as a whole and ensures open and transparent activities 

of public authorities through the introduction of information 

technologies as an innovative development of the state. 
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MODERN MARKETING TRANSFORMATION 

STRATEGIES 

 
The marketing strategy of the enterprise in modern conditions 

plays the role of a means of gaining competitive advantage, 

conquering new markets and increasing profitability. It is usually 

formed by the company's specific guidelines in the following areas: 

awareness and goal setting, choice of field of activity, way to achieve 

goals, key competencies and management systems.  

At the present stage of the development of the globalization 

economy, such an element of the company's marketing policy as 

cooperation plays an important role. Crowdsourcing can be a practical 

embodiment of cooperation when the public is invited to discuss. 

Open industry forums give companies the opportunity to work with 

suppliers and the so-called "hackathons" - intensively develop the 

necessary software. It is advisable to work together from the beginning 

so that all participants in the industry benefit from marketing research 

[1]. Forms of such cooperation can be varied: from co-financing of 

infrastructure projects to joint marketing campaigns. In addition, 

partnerships with equipment manufacturers, design and logistics 

providers, industry associations and educational institutions need to be 

expanded [3]. 

Awareness and goal setting are a cascade of strategic decisions that 

are the first step in defining a company's strategy. At this stage, it is 

important that strategic decisions made at the highest level contribute 

to the variety of possible decisions at the lower levels, which, in turn, 

determine the choice at the upper levels. 

An example is P&G's policy, which is focused on creating valuable 

brands for consumers in each product category. This goal means the 

production of the highest quality products, which will not only 

increase profitability but also increase prosperity at the local and 
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global levels [2]. Thus, the definition of the desire to win includes 

understanding that the main thing is the consumer, not the end product. 

The choice of field of activity covers the analysis of several areas: 

product type, market segmentation, geographical area, stages of 

production, sales channels. It is important to choose not only the field 

of activity but also to decide in which field it is not necessary to 

conduct the activity. The geographical area is chosen taking into 

account the prospects of strengthening the company's position, then - 

the choice of promising market segments and relevant categories of 

goods, as well as the choice of sales channels. At the stage of the 

production process is carried out R&D. The choice of field of activity 

requires a deep understanding of the existing categories of consumers 

in the market, their own capabilities and competitive environment. 

Here is a system of key competencies of the company (on the 

example of P&G) [2]: global scale (synergy of brands, development 

of activities for reproduction on a global scale); consumer 

understanding; creation and development of brands, ensuring their 

long life in the market; innovative approach to business; building 

partnerships with customers and suppliers. The final stage of strategy 

development is the creation of management systems, in the process of 

which it is necessary to develop criteria for assessing its effectiveness 

locally (by departments) and globally (throughout the company). 

Thus, the development and implementation of transformational 

marketing strategy allow the company to implement the process of 

scientific management, as it is based on the development of 

managerial influences on the state of the elements and the 

relationships between them. 
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ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА МАРКЕТИНГОВИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

Створення конкурентоспроможної на світових ринках 

продукції, яка задовольняє високим стандартам і якій притаманні 

надійні техніко-економічні характеристики, є комплексною 

задачею, для вирішення якої необхідно забезпечувати 

максимально можливу у даних умовах технологічність самої 

промислової продукції. Для підвищення технологічного рівня 

промислової продукції велике значення має покращення 

важливих показників якості, таких як середній ресурс роботи 

машини та її елементів, періодичність обслуговування тощо. 

Досвід окремих промислових підприємств показує, що найбільш 

цілковито організовувати збір інформації про надійність через 

мережу основних підприємств галузі, випробувальні центри, 

полігони, маркетингові організації. Крім того, підприємства-

виробники отримують поточну інформацію від споживачів 

продукції та шляхом проведення ресурсних випробувань. 

Серед шляхів забезпечення ефективності діяльності 

машинобудівних підприємств у сучасних умовах 

господарювання визначено необхідність вибору конкретної 

стратегії маркетингового управління [1]. «Маркетинговий 

потенціал є невід’ємною складовою загального потенціалу 

підприємства, що в цілому спрямоване на досягнення 

корпоративних цілей та, як правило, передбачає отримання 

прибутку від діяльності. Маркетинговий потенціал підприємства 

формують низка факторів, які в загальному визначають реальні 
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можливості формування конкурентоспроможності промислового 

підприємства на ринку» [2, с. 100]. 

У методиках при оцінці технологічного рівня передбачено 

застосування восьми груп показників. Кожна група містить, як 

правило, кілька показників, що дозволяють кількісно 

охарактеризувати ті чи інші властивості машини, які формують її 

технологічний рівень та дозволяють отримувати зіставні 

результати при порівнянні технологічного рівня виробів, схожих 

за функціональним призначенням та області застосування, а 

також формулювати конкретні завдання і напрямок робіт по його 

цілеспрямованому підвищенню. 

Однією з груп показників технологічного рівня промислового 

підприємства є маркетинговий потенціал, який оцінюється за 

даними маркетингового підрозділу. Показники, що підлягають 

аналізу, наведені на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Показники маркетингового потенціалу промислового 

підприємства (Джерело: складено автором) 

 

Визначення потенційно привабливих ринків збуту 

промислової продукції базується на попередньому аналізі частки 

вітчизняного та/або світового ринку, що дозволяє оцінити 

вихідний стан підприємства.  

З аналітичної точки зору життєвий цикл (кількість років на 

ринку) має вагоме значення задля визначення стадії, на якій 
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знаходиться підприємство, що аналізується, та встановлення 

характерних для цієї стадії особливостей діяльності з позиції 

результативності. 

Аналіз динаміки щорічних обсягів збуту дозволяє встановити 

тенденції, що склалися для промислового підприємства, провести 

порівняльний аналіз виробництва та реалізації, виявити 

взаємозв’язок між цими показниками та міру випередження 

(відставання) темпів реалізації від виробництва. 

Аналіз рівня співвідношення ціна/якість необхідний для 

визначення профілю підприємства як потенційного клієнта на 

ринку серед ключових гравців. Такий аналіз дає змогу оцінити 

конкурентні переваги у порівнянні з аналогами-продуктами 

конкурентів. Рівень можливих знижок необхідний для 

визначення межі втрати доходу, щоб не вступити у зоні збитку. 

Надання знижок повинно сприяти збільшенню обсягів реалізації 

за умови дії ефекту масштабу. Питомі витрати на просування 

товару напряму впливають на ціну промислової продукції. 

Особливо це має значення при просуванні нового товару на 

ринок, коли ці витрати є максимальними. 

Аналіз маркетингового потенціалу не обмежується 

зазначеними показниками. Перелік показників визначається 

підприємством у відповідності з його потребами, цілями, 

ресурсами тощо. До складу таких показників, на нашу думку, 

доцільно відносити: рівень кваліфікації та досвід персоналу 

(маркетологів), імідж підприємства та відомість торгової марки, 

оптимальний асортимент, власна збутова мережа, маркетингова 

інформаційна система тощо. Аналіз перелічених показників 

дозволяє визначити наявні маркетингові ресурси та існуючі 

резерви для досягнення маркетингових цілей підприємства при 

можливостях зовнішнього середовища, що існують на 

конкретний момент часу. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ РИНКУ 

ПРАЦІ ДЛЯ МОЛОДИХ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 

Вирішення проблем формування ринку та працевлаштування 

молодих людей з інвалідністю неможливе без активної участі у 

цьому процесі роботодавців. Саме вони створюють робочі місця 

і приймають на роботу ту чи іншу особу. Без тісної співпраці 

центрів зайнятості з роботодавцями просто неможливо 

влаштувати на роботу молоду людину з інвалідністю. Ця 

взаємодія потребує удосконалення перш за все за такими 

напрямами: інформаційно-роз'яснювальна робота серед 

роботодавців, збір інформації про вакансії, консультування з 

питань пристосування існуючих чи створення нових робочих 

місць для молодих людей з інвалідністю, впровадження заходів 

спрямованих на подолання негативного відношення до людей з 

особливими потребами, зменшення прихованої дискримінації, 

створення додаткових робочих місць та впровадження 

нестандартних (гнучких) форм зайнятості на підприємствах. 

До нестандартних сегментів ринку праці молодих осіб з 

особливими потребами, на наш погляд, слід віднести: 

- повна зайнятість за умов гнучких форм організації робочого часу; 

- неповна зайнятість, режими зайнятості неповних робочий час; 

- тимчасові працівники; 

- зайнятість на основі цивільно-правових договорів; 

- дистанційна зайнятість. 

Інноваційність форм зайнятості в першу чергу пов’язана з їх 

гнучкістю, яка надає можливість працівнику можливість вибору 

між робочим та вільним часом, так і за режимом його використання. 

Гнучкі форм зайнятості пов’язані з: нестандартними режимами 
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робочого часу; нестандартними робочими місцями і нестандартною 

організацією праці (надомна); соціальним статусом громадян 

(незалежні працівники, працюючи пенсіонери); нестандартні форми 

організації праці (само зайняті, тимчасові роботи). Крім того, гнучкі 

форми зайнятості пов’язані з нестандартними режимами роботи 

дозволяють знизити рівень безробіття серед тих, хто не в змозі 

конкурувати на ринку праці (люди з особливими потребами, 

жінки з маленькими дітьми, або які виховують дитину з інвалідністю). 

Серед нестандартних режимів роботи є такі компоненти: 

а) неповний робочий час – коли у най мого працівника не має 

можливості працевлаштуватися на повний робочий час; 

б) альтернативний робочий тиждень – коли на одному місці 

працюють два працівника через тиждень; 

в) розподіл робочого місця між двома працівниками за часом 

роботи (пропорційно між  ними поділяється заробітна плата, яка 

відповідає кількісні та якості виконаної роботи або погодинна 

оплата одного працівника); 

г) стислий робочий тиждень – поділ нормативної тривалості 

тижня на меншу кількість робочих днів. 

Гнучкі форми зайнятості та режими робочого часу можна 

назвати компромісом між повною зайнятістю та безробіттям. 

Найм, умови та оплата їх праці визначаються  колективним 

договором або індивідуальною трудовою угодою зі взаємними 

зобов’язаннями сторін. Гнучкі форми зайнятості виступають 

характерними рисами нової стадії економіки, яка змінила 

індустріальну епоху жорсткої організації виробництва науковим 

підходом. Застосування та ефективність гнучких форм на ринку 

праці дають можливість вирішувати складні проблеми 

організації та управління виробництвом, щоб уникнути великих 

фінансових витрат через звільненням працівників, особливо в 

кризовий період, та зберегти кваліфіковані кадри, сучасні 

підприємства використовують різні форми неповної та 

нестандартної зайнятості в своїй практичній діяльності, тобто 

гнучкість виробництва потребує гнучкості у використанні 

робочого часу та трудових ресурсів.  

У країнах, в яких активно застосовують гнучкі форми 

зайнятості, високим рівнем зайнятості відзначається молодь, 

спостерігається високий рівень трансформації тимчасових 
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робочих місць у постійні. Країни Західної Європи забезпечили 

збалансоване співвідношення між гнучкістю, стабільністю та 

заповненням ринку праці, що дозволяє збільшити кількість 

робочих місць високої якості. Ці країни характеризуються 

високим рівнем зайнятості за участю жінок на ринку праці,  

зайнятістю молоді, невисоким рівнем безробіття, зайнятістю 

людей з особливими потреба, найвищими показниками щодо 

гарантій зайнятості, високими показниками перетворення 

тимчасових робочих місць у постійні.  

Останнім часом змінилося використання частково зайнятих 

працівників. Ця форма працевлаштування використовується як 

засіб подолання безробіття. 

Сучасні методи формування ринку праці взаємопов’язані із 

змінами в режимах роботи та дозволяють працівникам поєднувати 

зайнятість  на роботі з сімейними обставинами, станом здоров’я, 

соціальним життям. Гнучкі форми робочого часу дають 

можливість різним категоріям населення працювати за наймом. 

Перш за все зацікавлені особи з особливими потребами, жінки, 

які виховують дітей або мають дитину з інвалідністю, молодь. 

Аналізуючи теоретико-методологічні підходи до характеристики 

гнучкої зайнятості та гнучкого ринку праці, виділяють кризову та 

трансформаційну моделі гнучкої зайнятості, які розглядають 

через систему взаємопов’язаних інституційних та 

функціональних компетенцій суб’єктів ринкових відносин, що 

забезпечують пристосування зайнятості до поточних та 

довгострокових коливань попиту та пропозиції праці на макро-, 

мезо- та мікроекономічних рівнях. На макрорівні необхідно 

впроваджувати прямі і не прямі методи впливу на відносини у 

сфері зайнятості, створити стійку законодавчу базу щодо 

регулювання зайнятості та її форм, розробити відповідні закони, 

які б регулювали гнучкі форми зайнятості.  

На українському ринку праці доцільно впроваджувати 

кризової моделі, які спрямовані на кількісні зміни в зайнятості 

населення на макроекономічному рівні при:  можливому 

зниженні продуктивності праці; низькому рівні реструктуризації 

зайнятості та недофінансування розвитку людського капіталу.  

Також доцільно впроваджувати трансформаційну модель, яка 

зорієнтована на зростаючу віддачу від використання трудових 
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ресурсів на мікроекономічному рівні, вона дасть можливість:  

підвищувати продуктивність праці;  зростання економічної та 

соціальної відповідальності за результати господарської діяльності.  

Перехід до трансформаційної моделі передбачає не лише 

реформування інститутів ринку праці, але й зміни 

внутрішньовиробничих відносин, які визначають конфігурацію 

внутрішнього ринку праці. У цьому випадку можна здійснити:  

раціоналізацію та технологізацію внутрішньовиробничих 

відносин; впровадити нові форми організації праці; децентралізацію 

управління на макрорівні;  розвиток системи перепідготовки кадрів.  
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National Technical University of Ukraine  

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” 

 

EVOLUTION OF THE ECONOMIC SYSTEM OF 

PAKISTAN: INNOVATIVE MARKETING ASPECT  

 

In Pakistan agriculture was always more than 50 % of its economic 

activity and the backbone at the time of separation and one of the 

indicators of its sustainable development. It has also created a job 

opportunity helping to reduce the poverty in Pakistan. After Pakistan 

hospitability gained independence in 1947, it was the leading 

producers of wheat, cotton and other crops, had the highest GDP per 

capita income for some tenure in the region and was also relatively 

advanced in infrastructure and social services. But later it has been 

decreasing drastically up to 20 % of GDP [1-4]. The dynamic of the 

GDP share of agriculture, industry, manufacturing, and services 

between 1960 and 2021 is shown on Fig 1. 

From the diagram (fig. 1) we noticed that before during the 1980s 

-1990s the economy growth of Pakistan was struggling with its 

socialist seventies by the implementation of the economic 

diversification. Thus, the GDP share of agriculture decreased in this 

period up to 30% in a few years in the late 1970s and the early 1980s, 

when it turned into an alarming situation, although its level in the 

1960s was growing up immediately after the independence. 
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Agriculture was near by 25 % GDP during the 1990s and in the late 

1990s it started its decreasing again up to 20 % until 2005. This long-

termed decline in the agricultural GDP share was the result of faster 

growth in the services, which had increased the share in GDP from 40 

% in the 1970s to more than 50 % in 2007 and 2008. Thus, it was the 

first time in Pakistan history that agriculture was not the largest sector 

in the national economy any more and the service sector had already 

replaced its economic position.  

 

Figure 1 - The dynamics of economic branches of Pakistan 

 

On the other hand, the share of the industrial sector in GDP has 

started changing from the 1960s too. In this success, several key 

challenges remain for Pakistan to accelerate the transformation 

processes. Agriculture still dominates by its economy contributing 

more than 20 % of total GDP, and the industrialization and 

urbanization process remains slow since 68 % of the total population 

was declared to be rural while 32 % was found to be residing in urban 

area [2]. Agricultural output growth (and hence a large share of GDP) 

is not driven by productivity growth. Yields of most crops are still far 

below their potentials, and the level of modern technology adoption in 

agricultural production and processing is still extremely low.  

There are inconsistency, discontinuity, lack of coherence in 

economic policies, political instability, weak domestic security and 

law order of Pakistan. These all are combined in a whole package 

which plays an important role in the Pakistani economy. Pakistan is 
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not an export-oriented economy now. But Pakistan has all marketing 

opportunities to diversify the system of exports to achieve a 

sustainable growth in its economy. It is possible to realize on the basis 

of the historical strengths of Pakistan that associates with its 

agriculture sector.  

The share of the world urban population was already on a par with 

the rural population in the world in 2007 [5]. According to forecasts 

by the Organization of the United Nations, the share of the urban 

population will continue its increasing and by 2050 it will climb above 

the rural population in more than 2-fold. Sure, the forecast of the 

quantitative ratio between the urban and rural world populations has 

to be corrected by the pandemic of the coronavirus disease 

consequences. But their percentage ratio will seem to remain. This 

means that most of urbanized countries may face with lack of food 

supply.  

It creates an innovative global world-wide marketing opportunity 

for Pakistan in the future. It needs implementing of intellectual 

resources, investments and high technologies into the agricultural 

branch of Pakistan and its supporting by all other branches of the 

national economic [6]. And first of all this assumes the mind 

reconstruction of original historical economic values of Pakistan.  

So, if Pakistan will follow the way of a rapidly innovative and high 

technological development of its agricultural branch as proposed 

above by us, by the next 10 years through agriculture and with the help 

of other sectors Pakistan can be again once of the leading agricultural 

countries in the world. 
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ЕКОСИСТЕМА АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

СТВОРЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ВАРТОСТІ 

 

Екосистема авіаційної галузі може бути побудована як на 

договірних конкурсних засадах, так і на умовах державно-

приватного партнерства, концесії за участю органу державно-

приватного партнерства як центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державно-приватного партнерства; відповідно до Закону 

України «Про концесію» [1]. Розрізняємо поняття екосистеми 

авіаційної галузі та склад її економічних агентів. Туристичні, 

страхові, фінансові-кредитні, лізингові, готельно-ресторанні, 

соціальні мережі є суб’єктами екосистеми. 

Відповідно до IKAO [2, с. 6] найбільш розповсюдженими 

концесіями в аеропортах є договори з: постачальниками 

авіаційного палива; концесії на продаж продуктів харчування і 

напоїв (ресторани, бари, кафе, торговельні автомати і т. д.); різні 

магазини (торгують не визволеними від мита товарами); банки / 

https://population.un.org/wpp/DataQuery
http://futurolog.com.ua/publish/2/Zbirnyk.pdf#page=6
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пункти обміну іноземної валюти; служби забезпечення бортового 

харчування при авіакомпаніях; таксі, прокат автомобілів, стоянки 

автомобілів; реклама в аеропорту; громадський транспорт / 

транспорт, що забезпечує сполучення між аеропортом і містом 

(автобуси, лімузини і т. д.); магазини безмитної торгівлі: винно-

горілчаних і тютюнових виробів; заправні станції / станції 

техобслуговування автомобілів; перукарні; торгові автомати; 

готелі; агенти з відправлення вантажів об'єднаними партіями / 

експедитори або транспортні агенти; магазини з продажу 

сувенірів. 

Метою створення екосистеми є з одного боку скорочення 

трансакційних витрат, а з іншого боку – створення додаткової 

споживчої вартості завдяки інтеграції внутрішніх процесів на 

основі спільної маркетингової концепції продукту [3] скорочення 

трансакційних витрат. Збільшення кількості подорожуючих 

супроводжується необхідністю різкої адаптації суб’єктів 

екосистеми, які об’єднуються на базі цифрових платформ. Такі 

платформи не тільки надають можливість обмінюватися 

клієнтами серед суб’єктів, але й здійснювати аналітику профілю 

клієнтів, попереджати небезпечні заходи, визначати майбутній 

попит серед споживачів авіаційної галузі, запроваджувати 

знижки та забезпечувати комфорт для них. 

До неавіаційної діяльності аеропортів відносяться діяльність 

магазинів і підприємств обслуговування, службові та інші 

приміщення, які вони займали авіакомпаніями і урядовими 

установами, а також відкриті зони. Доходи аеропорту від 

неавіаційної діяльності включають, в основному, збори за право 

експлуатації комерційних підприємств в аеропорту, платежі за 

здані в оренду ділянки землі і приміщення, а також, в значно 

меншій мірі, надходження від комерційної діяльності, 

здійснюваної самим аеропортом. Аеропорти також можуть   

отримувати   доходи   від   комерційної   діяльності,   здійснюваної 

поза аеропортом, але залежні від авіаперевезень з точки зору 

клієнтської бази [4, c. 949]. 

 Тобто, як ми бачимо, очевидним є значний потенціал 

збільшення доходів від неавіаційної діяльності саме в результаті 

стороннього ефекту розвитку туризму та зростання 

пасажиропотоку. 
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Стратегічне планування розвитку макроекономічних процесів 

в авіаційній галузі відбувається в умовах цифровізації та 

потребує інтегрованого процесу аналізу та синтезу наслідків 

надання товарів та послуг споживачам. Розвиток авіаційної галузі 

має відбуватися в умовах створення умов підвищення 

комфортності подорожуючих, що потребує підвищення якості 

зовнішніх умов пасажирів та має відображатися у розвитку 

макроекономічних процесів, якими в даному випадку є процесу 

організації туризму, фінансово-кредитних розрахунків, сервісу та 

купівлі- продажу товарів широкого споживання, таксі, оренди 

транспорту та житла, готельно-ресторанного бізнесу. Всі ці 

суб’єкти об’єднані в екосистему авіаційної галузі із визначенням 

їхніх ролей відповідно до етапів подорожі. 
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ROLA KOMUNIKACJI W PODWYŻSZENIU 

ZNACZENIA EKOLOGICZNYCH WŁAŚCIWOŚCI 

PRODUKTÓW 

 

Współczesny marketing ekologiczny przekształca się w narzędzie 

rozwiązywania sprzeczności między natychmiastowymi potrzebami 

biznesu w gromadzeniu własnych wartości i stałymi potrzebami 

ludzkości w utrzymywaniu się przy życiu oraz w sposób 

powiązywania korzyści biznesu dla jego właścicieli i rezultatów 

biznesu dla jego konsumentów z uwzględnieniem ekologicznych 

aspektów. Dla producenta drogą zwiększenia użyteczności biznesu 

może służyć ekorestrukturyzacja i ekomodernizacja produkcji, 

ekodyzajn, ekoinnowacje, standardy ekologiczne, obraz 

ekologicznego lidera rynku. Dla konsumenta zwiększenie 

użyteczności biznesu, który urzeczywistnia się na zasadach 

ekologicznego marketingu, będzie odbywało się pod warunkiem 

“ekologizacji” świadomości konsumenta, uświadomienia przewag 

ekologicznie bezpieczniejszej produkcji, postrzegania ekologicznych 

parametrów jako elementu wartości konsumpcyjnej, co osiąga się 

dzięki przemyślanej polityce komunikacyjnej producenta. 

Koncepcja еkologicznych zachowań zakupowych sprowadza się 

do unikania produktów ekologicznie szkodliwych i kupowania 

produktów ekologicznie przyjaznych. Wraz ze wzrostem 

świadomości ekologicznej stwierdzono, że ludzie są skłonni płacić 

więcej za produkty ekologiczne. W USA i Europie Zachodniej, 

według danych ankietowania, znaczenie “ekologicznego” składnika w 

spożywczej wartości towaru stale wzrasta: od 30 do 55% 

konsumentów różnych państw twierdzi, że wolą kupować towary o 
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wyższych parametrach ekologicznych. 73% zgadza się na przejście na 

zakup produktów ekologicznych, jednak tylko 41% konsumentów 

twierdzi, że są skłonni wydać na nie więcej. Do bycia świadomym 

ekologicznie najbardziej skłonni są Millennials, następnie Gen X, a 

potem baby boomers [4]. 82% konsumentów w USA jest gotowych 

zapłacić 5% więcej za produkt, który jest przyjazny dla środowiska; 

27% dorosłych w Wielkiej Brytanii byliby chętni zapłacić 25% więcej 

za produkty ekologiczne. Liczne badania dokumentują jednak, że 

mimo tego że konsumenci mają wysoce pozytywne opinie na temat 

ochrony środowiska, te korzystne postawy proekologiczne nie 

przekładają się na rzeczywiste zachowania konsumpcyjne [6]. 

Podczas gdy do 90% konsumentów w Ameryce Północnej zgłasza, że 

jest zaniepokojony wpływem swoich zakupów na środowisko, w 

przeważającej części świata zmiany zachowań nie zostały 

udowodnione [5]. Badania ekologicznego zachowania konsumentów 

w Grecji stwierdzili, że istnieje wyraźna różnica między tym, co 

wyznają konsumenci, a tym, co rzeczywiście robią [2].  

Do 25% konsumentów amerykańskich twierdzi, że zmieniali swoje 

nabywcze przewagi przy pogorszeniu ekologicznego imidżu 

producenta, około 50% zwraca na ten imidż uwagę w czasie 

zatrudnienia. Ale nawet w tych ekologicznie “promowanych” 

państwach spostrzega się fenomen, który dostał nazwę “luka 4/40”; 

40% konsumentów twierdzi, że nadają przy kupnie przewagę 

“bardziej zielonym” towarom i usługom, chociaż zaledwie 4% robi to 

naprawdę [3]. To świadczy, że próba zbudowania strategii 

komunikacyjnej wyjątkowo na ekologicznych przewagach swojej 

produkcji i towarzyszące jej inwestowanie polepszenia parametrów 

ekologicznych w celu uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na 

rynku jest ryzykowne. Aktywna i skuteczna strategia ekologiczna 

staje się ekonomicznie efektywną wyłącznie przy wsparciu nie tylko 

komunikacjami marketingowymi, ale i całym kompleksem 

zrównoważonej polityki marketingowej [2]. 

W celu określenia prawidłowych strategii marketingu 

ekologicznego wskazane jest przeanalizowanie postaw konsumentów 

wobec ekologicznych parametrów produktów. Empiryczną bazę 

badania stanowią dane Internet-ankietowania konsumentów [1]. 

Ocena reprezentatywności próby drogą porównywania jej struktury ze 

strukturą konsumentów Ukrainy według poziomu dochodu świadczy 
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o tym, że otrzymane dane będą ekologicznie optymistyczniejszymi, o 

ile struktura użytkowników sieci zawiera większą ilość osób o 

większym dochodzie, a właśnie oni są skłonni w większym stopniu 

zważać na ekologiczne przewagi. 

Według danych ankietowania, dla większości konsumentów 

Ukrainy fakt, że towar powoduje szkodę otaczającemu środowisku 

jest mniej znaczący, niż dla mieszkańców USA czy Europy 

Zachodniej. Tylko 4% zawsze zwraca uwagę na czynnik “minimalne 

szkody dla środowiska”, kolejne 24% robi to często, 33% - od czasu 

do czasu. Dla 25% konsumentów ekologiczna szkodliwość jest mało 

znacząca i dla 12% absolutnie nieznacząca, oni nigdy o tym nie myślą. 

Przy zakupie towarów dla konsumentów istotniejszymi niż 

parametry ekologiczne okazują się inne składowe spożywczej 

wartości – koszt, eksploatacyjna jakość, łatwość użycia. Jedynie dla 

8,6% konsumentów przewaga według ekologicznych parametrów jest 

decydującą. Dla reszty, ta przewaga umowna, którą bierze się pod 

uwagę przy identyczności co do jakości, ceny czy innych parametrów. 

Tylko 13% konsumentów mają informację o ekologicznym 

bezpieczeństwie większości nabytych towarów, jeszcze 18% mają 

informację stosownie części towarów i pragną dowiedzieć się więcej. 

30% konsumentów coś nie coś słyszeli o ekologicznym 

bezpieczeństwie towarów, lecz dokładnej informacji nie posiadają. 

Reszta 39% konsumentów całkiem lub praktycznie nic nie wiedzą o 

ekologicznych właściwościach towarów. 

Wzrost cen towarów w wyniku zapewnienia parametrów 

ekologicznych w ogóle odbija chęć ich kupowania u większości 

konsumentów. 45% konsumentów gotowi nabyć ekologiczne towary 

jedynie pod warunkiem, że ich cena nie będzie wyższa od ceny 

zwyczajnych analogicznych towarów, 42% konsumentów może 

pogodzić się z pewnym podwyższeniem ceny, przy czym 7% 

dopuszcza podwyższenie ceny w granicach 20%, 21% konsumentów 

– w granicach 10%, 14% – w granicach 5%. Wśród przyczyn takiego 

stanu przewag konsumpcyjnych fachowcy wskazują niższą niż w 

USA czy państwach Europy Zachodniej zdolność nabywczą ludności, 

słaby poziom informowania konsumentów o ekologicznych 

parametrach towarów i brak zaufania do informacji, która podaje się 

w różnych zasobach komunikacji. 
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the economy of experience suggests that the problem of managing the 

marketing of impressions in promoting an environmentally balanced 

business and its implementation in both domestic and international 

markets has practically not been developed. 

Emotions and impressions become a commodity. The goal of 

modern experience economy marketing is to meet customer needs, 

attract new customers with the promise of superior customer value, 

and retain “old” customers by constantly meeting their changing 

needs. But here we forget about one important factor that very often 

the manufacturer generates additional demand from the consumer. If 

it is profitable for a manufacturer to invest some of the funds in an 

impression and make more profit than from a regular service, then any 

business will form a policy of services-experiences and goods in order 

to conquer a market or a specific segment of the market and become a 

competitive business. 

The development of the information economy leads to the fact that 

goods and services are no longer enough; impressions are in greatest 

demand. Social innovation is of great importance for economic 

development, through improved techniques and technologies, new 

business models to improve the quality of life of people and social 

infrastructure in line with global trends. The main and defining value, 

which is not material wealth, but information that can manifest itself 

in impressions. 

The concept of social innovation includes goods and services that 

will combine the intellectual and environmental needs of society, and 

this is one of the main directions of the economy of experience. In 

market conditions, the combination of economic and environmental 

interests is in the area of denial, and in the economy of impressions, 

the process of interest in clean resources (environmentally friendly 

goods) and living conditions is taking place. Since these ecological 

components will bring additional profit. 

The main aspects of the economy of experience are now clearly 

distinguished: social, economic, environmental, ethical, aesthetic and 

cultural, which are characterized by the following features: 

• deepening of the international division of labor due to the 

difference in the endowment of the countries of the world with 

economic and environmental resources, which leads to cooperation in 

the field of recreational and tourist destinations, etc .; 
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• information and communication development, a revolution in 

telecommunications based on electronics, cybernetics, satellite 

communication systems. Covering, practically, the entire planet by 

computer "Internet"; 

• creation of a highly developed information and communication 

infrastructure; 

• strengthening the influence of transnational corporations on new 

technology and “know-how”, changing the speed of introduction of 

“new products” on the market. 

The cost of the service rendered as a result of the experience has 

the same price as the service rendered under normal conditions plus a 

rent for the uniqueness of the location. The basis of any differential 

rent is excess (additional) income. But interpreting income as a 

payment for risk, uncertainty of the results of activities, one should 

determine the proportion of risk that will reflect changes in the value 

of natural resources, the irreplaceability of the previous qualities of a 

given resource after a certain period of time. This share of the risk will 

be the ecological rent, but this rent will consist of the risk-rent arising 

from the use (depletion) of the natural resource and the risk-rent - the 

pollution of this resource. The sum of these two components will be 

the ecological rent. A "clean" environment is a condition in which 

added value is created. To determine the economic value of nature, the 

concept of “willingness to pay” is important. When establishing rent 

as a parameter of land use regulation, the cost of land use depends on 

the quality of the environment in a particular region, on the economic 

assessment of natural resources, differential rent I and II. In the 

experience economy, the producer of the experience service must 

improve the natural environment or take advantage of the improved 

conditions to implement his service. The price of the product-service-

impression will depend on this. 

In the experience economy, the producer of the experience service 

must improve the natural environment or take advantage of the 

improved conditions to implement his service. The price of the 

product-service-impression will depend on this. 

Thus, a differential ecological rent (or differential rent III) arises - 

additional profit (income) obtained as a result of additional capital 

investments in the ecological sector, which ensures an increase in the 

production economic and ecological effect (in view of the fact that 
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environmentally friendly natural resources, goods , territories will be 

in great demand, even in a deficit economy). It is defined as the 

difference between the market and individual prices. 

Marketing in the eco-innovative development of the experience 

economy is an additional human activity that is related to the market 

in a highly competitive and saturated market, when its principles serve 

as the only possible way to ensure profitability and plus additional 

profitability of production, growth and development of the enterprise. 

Market orientation determines the main directions of economic 

activity and evaluates its results by the size of the final income. 
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В умовах посиленої конкуренції та загострення наслідків 

економічних криз банківські установи шукають способи 

досягнення конкурентних переваг за рахунок впровадження 

інноваційних засобів обслуговування своїх споживачів та 

удосконалення традиційних через впровадження інтернет-

технологій. В таких умовах реалізація інструментів банківського 

маркетингу може стати ключовим моментом забезпечення 

відповідного рівня конкурентоспроможності на банківському 

http://pekar.in.ua/ExperienceEconomics.htm
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ринку. Інноваційними процесами і моделями в банківській сфері 

вважаються ті заходи, що дозволяють банківським установам 

виходити відповідно на новий рівень діяльності, що дозволяє 

підвищувати долю ринку та здатні залучити більшу кількість 

клієнтів за рахунок покращення рівня їх довіри на лояльності.  

Розглядаючи інноваційну діяльність банків, слід зазначити, 

що у науковій літературі вона визначається насамперед як 

процес, спрямований на розроблення нових або удосконалення 

існуючих банківських послуг і продуктів, які використовуються 

у практичній діяльності та пропонуються на ринку банківських 

продуктів. [1] 

Серед видів банківських інновацій можна виокремити 

наступні банківські зміни: 

- удосконалення підходів та методів обслуговування 

банківської установи, відповідно до яких традиційні технології 

комбінуються з новими, або робиться акцент на 

самообслуговуванні клієнтів; 

- впровадження інтернет-технологій для здійснення 

фінансових і банківських послуг; 

- комплексне використання нових інформаційних та 

комунікаційних технологій для електронного та змішаного 

(традиційного і нового) маркетингу; 

– нові можливості внутрішнього контролю та аудиту; 

– зміни у кваліфікації робітників: продукт-менеджер, 

консультант, спеціаліст з трансакцій та консультацій. 

Реалізація комплементарного сервісу виходить з надання 

банками супутніх конкурентоспроможних послуг разом з 

традиційними фінансовими і професійними послугами. 

Відповідно до специфіки послуги вони можуть бути: 

 - банківськими:  преференційні ставки по додаткових 

депозитах або кредитах, спеціальні умови розрахунково-касового 

обслуговування або створення сприятливих умов кредитного 

обслуговування; 

- небанківськими: консьєрж-сервіс, знижки на послуги та 

товари за партнерськими програмами і т.д. 

Отже, комплементарні сервіси є інструментом залучення 

нових клієнтів і підтримки лояльності існуючих. При 

запровадженні цього інструменту важливо проводити виважений 
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аналіз витрат та переваг для забезпечення позитивного чистого 

економічного ефекту маркетингової політики. [2] 

Банки визнають важливість цифрових технологій як 

потужного важеля для підвищення їх прибутку, покращення 

дотримання нормативних вимог і трансформації їхнього 

клієнтського досвіду. Останній імператив набув все більшої 

важливості під час кризи COVID-19, оскільки віддалений та 

мобільний доступ перейшов із зручностей до предметів першої 

необхідності для багатьох клієнтів. У майбутньому очікується, 

що цифровізація відіграватиме ще більшу центральну роль, 

оскільки банки знаходять інноваційні способи обслуговування 

своїх клієнтів під час кризи. 

 Вихід на ринок необанків стало викликом для традиційної 

банківської моделі і сприяло посиленню конкуренції щодо 

отримання частки ринку та перевершення очікувань клієнтів. 

Необанки зазвичай зосереджуються на вузькому сегменті або 

створюють унікальний продукт, що виходить з удосконаленої 

слабкої сторони діяльності традиційних банків. Їх спрямованість 

та здатність надавати більш інноваційні послуги швидко й зручно 

перевершують практики традиційних банківських моделей. 

Потреба в необанках на сучасному ринку виникає через 

зростаючі очікування споживачів щодо можливості 

використання послуг незалежно від місця розташування. 

Обмеження традиційних банківських моделей створили розрив 

на ринку, що дозволило необанкам отримати вигоду з 

негативного сприйняття галузі.  

Отже, основні труднощі в розвитку необанків виходять з 

наступних особливостей зовнішнього та внутрішнього 

середовищ: 

-  залучення клієнтів. Хоча споживачі шукають кращого 

досвіду, спочатку вони можуть вагатися, щоб перенести всі свої 

банківські відносини в новий, «неперевірений» банк, що 

ускладнює швидке зростання необанків без наявної великої 

клієнтської бази; 

- традиційні банки. Хоча є потреба та можливості для розвитку 

необанків, конкуренція з боку традиційних банків все ще є 

значною перешкодою; 



118 

 

- ринкові ресурси. Традиційно діючі компанії мають значні 

ресурси (робоча сила, бюджет), повноваження регуляторів і, 

найголовніше, лояльність своїх клієнтів у банківській галузі, де 

довіра надзвичайно важлива. 

Таким чином, зосереджуючись на інноваціях, швидкості та 

диференціації, необанки можуть запропонувати цінність на 

основі досвіду та вирішувати наявні проблеми клієнтів, повністю 

диференціюючи їхні поточні пропозиції. 
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ЕКОЛОГИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО РОЗВИТОК 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

Екологічний маркетинг (green marketing, ecological 

marketing) передбачає задоволення потреб, орієнтованих на 

збереження екологічної безпеки та розумне використання 

ресурсів спільноти для екологічних товарів та 

послуг. Екологічний маркетинг - це маркетинг екологічних 

товарів та сервісів.  

Мета екологічного маркетингу – стати учасником спільноти, 

спрямованої на екологічну безпеку. Екологічний маркетинг дає 

можливість продумати та розробляти структуру бізнес-системи 

за тотального прагнення ринку створити екологічне 

середовище. Завдання екологічного маркетингу полягає у 

просуванні продукції та послуг споживачам, партнерам та 
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партнерам, орієнтованим на екологічне споживання, збереження 

екології довкілля і утвердження екологічного стилю життя та 

ділових відносин. Компанії, що реалізують екологічний 

маркетинг, просувають екологічну концепцію своїх товарів, 

послуг, філософію бізнесу, яка б завдавала мінімальної шкоди 

природі в процесі виробництва, споживання, переробки, 

подальшої утилізації товарів. 

Екологічний маркетинг (Green Marketing) передбачає 

популяризацію не тільки продукції та послуг, але також погляди 

компанії на видобуток природних ресурсів, їх збереження, 

екологічність всього етапу виробництва продукції, збереження 

природності при доставці продукції та послуг клієнту, 

використання продукції та розміщення відходів безпечним чином 

для біосфери. Тому екологічний маркетинг є відповіддю на 

запити всіх ринків, споживачів, зокрема у тому випадку, коли 

один із головних критеріїв для вибору товарів, послуг та 

партнерства – аналогічні точки зору постачальників, партнерів, 

контрагентів щодо екології. Методи дотримання концепції 

екомаркетингу: екологічний PR, відкритість підприємства, 

створення позитивного іміджу споживачів; розробка нових 

безпечних та екологічних технологій, які будуть застосовувати 

менш шкідливі хімічні сполуки, методи виробництва та 

ін.; розвиток екологічних товарів та сервісів; стійкий та 

результативний зворотний зв'язок зі споживачами екологічних 

товарів; підтримка інновацій - мається на увазі зміна мотивації, 

культури поведінки та споживання, створення суспільства, яке 

зацікавлене у нових екологічних продуктах та сервісах. 

Концепція екологічного маркетингу - це складова концепції 

соціально-етичного маркетингу. Згідно концепції соціального 

маркетингу завдання підприємства полягають у тому, щоб 

з'ясувати потреби й інтереси цільового ринку України та 

забезпечити їх бажану задоволеність ефективнішим способом, 

ніж в конкурентів, і обов'язково зберегти чи зміцнити добробут 

споживачів і всього суспільства. Впровадження екомаркетингу 

дозволяє організації більш ефективним і результативним чином 

вести ринкову діяльність в умовах загальної екологічної 

боротьби, контролювати всі джерела та фактори впливу 

навколишнього середовища та привести її діяльність до 
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відповідності різним екологічним вимогам ринків. Вперше 

термін екологічний маркетинг був використаний Американською 

асоціацією маркетингу AMA у 1975 р. А потім це поняття було 

використане у книзі Henion K., Kinnear T. "Ecological 

Marketing". American Marketing Association, 1976. Екологічний 

маркетинг є відносно новою концепцією. Для цього поняття 

використовується велика кількість визначень: "зелений 

маркетинг", "екомаркет", "стійкий маркетинг", "екологічний 

маркетинг". Якщо говорити про терміни, що застосовуються в 

літературі з маркетингу для визначення екологічного маркетингу, 

то існуючі поняття відрізняються у різних дослідників у різні 

часи. 

До сучасних еко-маркетингових напрямів можна віднести: 

нові форми реклами, формування нових принципів торгівлі, 

наприклад, продажу екологічно чистого продукту. Щоб «захист 

природних ресурсів» став однією з основних цілей управління 

маркетингом на підприємстві, необхідно збагачувати новими 

підходами концепцію маркетингового управління. Необхідна 

«нова концепція маркетингу» у практичному маркетингу, де 

центром екологічної прийнятності продукту чи послуг – на всіх 

етапах їх життя – від виробництва до утилізації відходів – 

екологічний цикл продукту. 

Комплексна система екологічного маркетингу стосовно 

підприємства повинна включати такі компоненти: 

1. Врахування державного регулювання, що передбачає:  

розробку та здійснення державної природоохоронної політики, 

розробку сучасного природоохоронного законодавства, 

створення ефективних систем органів державної влади за 

природоохоронним та охоронним законодавством, фінансування 

заходів, спрямованих на забезпечення раціонального 

природоохоронного та охоронного законодавства. 

2. Комплексний екологічний моніторинг з постійним 

відстеженням ситуації у навколишньому середовищі, 

дотримання певних параметрів та індексів допустимого рівня та 

допустимої концентрації, збором інформації про показники 

забруднення, на всіх етапах життєвого циклу товару. Результати 

моніторингу довкілля мають надаватися як державним органам 

контролю, так і споживачам. 
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3. Врахування витрат на екологію та контроль цільового 

використання виділених коштів на екологію. Тут також 

необхідно включати поняття «Цінність природи» у всі економічні 

розрахунки. «Цінність природи» має добре сформовані критерії, 

легко формується та оцінюється. 

4. Контроль якості продукції за міжнародними стандартами. 

4. Формування комплексу маркетингових комунікацій для 

проведення заходів щодо стимулювання продажів та доведення 

необхідної інформації до споживача, підтримуючи та формуючи 

«зелений» імідж організації та її продукції. 

5. Екологічну освіту - комплекс заходів, спрямованих на 

інтеграцію екологічних знань у колективну та індивідуальну 

свідомість кадрового ресурсу підприємства, створення 

екокультури. 
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ЗЕЛЕНІ ІННОВАЦІЇ У МАРКЕТИНГОВОМУ 

МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Процес маркетингового менеджменту є найважливішою 

складовою системи управління кожного підприємства. Ф. Котлер 

та ін. трактують  управління маркетингом як  аналіз,  планування,  

реалізацію  та контроль  програм,  які  спрямовані на  створення, 

підтримку  та  розширення  вигідних  відносин  з цільовим  

покупцем  для  досягнення  глобальних цілей компаній  [1]. Як 
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відомо, еволюція теорії маркетингового менеджменту сьогодні 

здійснюється у напрямок принципів екологічного маркетингу 

(англ. ecological marketing). 

Книга Карла Хенена і Томаса Кіннера (Ecological marketing. 

Ed. by Karl E. Henion II & Thomas C. Kinnear. American Marketing 

Association,1976) вперше визначила екологічний маркетинг як 

самостійну функцію маркетингового управління розвитком 

підприємства. Сучасне бачення інтеграції «зелених» аспектів у 

маркетинговий менеджмент усталено охоплює три поєднаних 

завдання: (1) з’ясовувати та обґрунтовувати заходи для 

вирішення внутрішніх екологічних конфліктів підприємства за 

усіма іншими функціями системи управління (технологічної, 

виробничої, ін.); (2) впливати на світогляд споживачів  та сприяти 

розширенню ринків екологічно чистих продуктів; (3) 

забезпечувати нові конкурентні переваги за допомогою 

інноваційних «зелених» пропозицій ринку [2]. 

Проте маркетинговий менеджмент поступово розширює 

розуміння «зеленого» розвитку, включаючи не тільки завдання 

забезпечення екологічної дружності бізнесу, але і завдання 

підняти свою конкурентоспроможність на основі випередження 

конфліктів з основними зацікавленими сторонами в площині 

широких соціальних інтересів. Екологічна відповідальність 

підприємства сьогодні означає, що практика маркетингового 

менеджменту включає  дослідження, обґрунтування рішень та 

маркетингове супроводження дії, що забезпечуть врахування 

аспектів здоров’я робітників та населення, створення та 

розширення «зелених» робочих міст, стимулювання «зеленої» 

поведінки робітників, споживачів та партнерів [2].  
Для забезпечення конкурентоспроможності все важливіше 

стає зміцнення «зеленого» іміджу та адаптація до вимог сталого 
«зеленого» розвитку. 

Так, дослідження компанії Nilsen IQ довели, що за останні 2 

роки кількість споживачів, які готові шукати екологічно стійкі 

виробництва, зросла до 84%, а 79% людей шукають роботу в еко-

свідомих компаніях. Всесвітній тренд на екорозвиток та 

принципи «зеленої» поведінки  вплинув  і на виготовлення 

упаковки для продукції – споживачі готові надати перевагу 

продукту, упаковка якого виготовлена з екологічно безпечних 
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матеріалів, а в подальшому піддається переробці. Українці теж 

потрохи свідомо починають переорієнтуватися на покупку 

товару без зайвого пакування, свідчить Kantar Україна [3]. 

Ж. Оттман в книзі «Нові правила екологічного маркетингу» 

(“The New Rules of Green Marketing”) ґрунтовно досліджує 

інтеграцію екологічних аспектів в маркетинговий менеджмент, 

вказуючи на тенденцію приведення всіх ресурсів підприємства у 

відповідність до вимог вести бізнес без нанесення шкоди 

навколишньому природному середовищу і людині [4]. У тому 

числі «зелені» інновації у маркетинговому менеджменті є 

сучасною практикою покращення ефективності управління, 

використовуючи інструменти маркетингу для впровадження 

«зелених» методів праці, безпаперових, інтерактивних та 

цифрових процесів, а також формування партнерських відносин 

на основі екологічно свідомих умов.  
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INFORMATION AND COMMUNICATION SUPPORT 

IN SCIENTIFIC AND INTELLECTUAL MARKETING 

SERVICES  

 

Nowadays, the new digital element of the economic system is 

currently formed in the global informational and innovative society. 

There is a digitalization of economic processes and the integration of 

informational and communicative technologies (ICT) in the activities 

of the companies and firms of the service market, including 

intellectual services. There are new requirements for the sources of 

competitive advantages of firms and companies, including the 

innovative and informational development framework as well as 

effective concepts of their operation and management in the field of 

digital transformation of the service economy. 

The topicality of the issues related to the features of professional 

activity and company’s and firm’s management in the service sector, 

including the segment of intellectual services in the terms of 

informatization and the need for innovative development, becomes of 

particular importance. It is necessary to organize the activities of 

business structures of this segment taking into account the 

peculiarities of the transition to new principles of digital economy and 

management marketing, as well as developing an effective mechanism 

in order to minimize negative consequences and to strengthen the main 

result of the companies and firms of intellectual services. 

A significant competitive advantage can be provided by the 

management-marketing system: effective management of available 

information and communication resources and business processes for 

the provision of high-tech intellectual business services. Such 
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effective ICT-based management is becoming the most important 

management tool through continuous motivated improvement and 

optimization of business processes in service companies. 

Foreign and domestic scientists R. Buchan and R. Render, I. 

Bateson, I.Miles, K. Lovelock, E.V. Maidebourа, M. Doroshenko, L. 

Klikich, S. Ilyashenko, M. Oklander 

and many others, have made the great conceptual and 

methodological contributions to this branch of science. An important 

aspect of the scientific field, studying informational and 

communicative support of marketing in scientific and intellectual 

services is the competitiveness of countries, regions and economic 

entities and the availability of potential for innovation in services. 

Speaking of the new creative economy, we understand that innovation 

is its main product. The quaternary sector of the economy is able to 

act as a driver of the economic development. It is confirmed by the 

growing contribution of the quaternary sector companies to the GDP 

of developed countries. The objects of Ukrainian economy, despite the 

serious intellectual potential, tend to import more intellectually 

intensive products than to export them. 

There are significant structural changes within the modern sphere 

of services, reflected in the strengthening of the contribution to the 

general economic development of the sectors producing the so-called 

"knowledge" (or "intellectual") services. In this regard, foreign and 

domestic scientists, among them F. Machlup, P. Windram, M. 

Tomplison, S. Illiashenko, Е. Zаkhаrоvа, М. Dоrоshеnkо, O. 

Petrychenko, М. Rukinov began to talk about the development of 

processes of "quaternization" of the economy, involving the allocation 

of the quaternary sector, which unites the service sector focused on the 

production of intellectual services. The main factors of economic 

growth take place within the market of highly professional services or 

the sector of intellectual services, which is also called the "quaternary 

sector", taking into account the digital transformation of the economy, 

new scientific knowledge, intellectual capital, information and 

communication technologies, consulting services and e-marketing, e-

management and financial sector. 

The concept-model of the services market developed by the 

authors, in terms of highly professional and intellectual services is 

presented in Fig. 1.  
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Figure 1 - The concept-model of the services market, the sector of 

highly professional and intellectual services. 

 

It is necessary to mention that the sector of intellectual services 

should include industrial services within the concept of "Industry 4.0", 

services in the field of finance and trust management, legal services, 
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engineering services, services in the field of digitalization (including 

digital marketing management), ICT services and artificial 

intelligence, etc. 

In foreign sources, the term “sector of intellectual services” does 

not occur, and the authors use the term "knowledge-intensive services" 

(KIS), which is more accurately translated as "knowledge services". 

As M. Doroshenko, M. Oklander notify, in fact today we can say that 

with the help of ICT knowledge, which is produced within the services 

market in the sector of intellectual services, proceed in traditional 

industries, dramatically increasing their efficiency and turning them 

into the elements of the new economy. 

To summarize mentioned above, we can conclude that due to 

certain difficulties, the subject of study is often not even the whole 

sector of "knowledge-intensive services" in general, but only the part 

of it, the so-called "knowledge-intensive business services" 

("Knowledge-intensive business services - KIBS"), intended for 

consumption by firms, as well business structures. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕСЕНДЖЕР-

МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

 

На сьогоднішній день звичні формати просування освітніх 

послуг в мережі Інтернет перестають приносити очікувані 

результати для закладів вищої освіти (ЗВО), адже потенційні 

абітурієнти все менше звертають увагу на банери та листи email-

розсилки. Крім цього, сьогодні більшість інструментів 

лідогенерації потребують чимало часу і витрат. Тому для того, 

щоб подолати бар’єр між потенційними абітурієнтами і 

пропозицією освітніх послуг, ЗВО повинні перейти на ті 

платформи, де є можливість звернутися до своєї аудиторії 

напряму – в месенджери. Для вирішення цих завдань варто 

використовувати месенджер-маркетинг в діяльності ЗВО. 
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Месенджер-маркетинг – це використання месенджер-

інструментів для кращої взаємодії з цільовою аудиторією щодо 

просування компанії чи її товарів і послуг [2]. У якості 

месенджер-інструментів для ЗВО можна розглядати широкий 

вибір контенту, який варто відправляти користувачам: відео, 

зображення, тексти, анімацію. В Україні найбільш популярними 

месенджерами є Viber, Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp 

та інші [1].  

Потенційні абітурієнти готові витратити на комунікації з 

представниками ЗВО мінімальний час, тому при цьому нададуть 

перевагу короткому повідомленню, наприклад, у Viber, адже 

інформацію про вхідні повідомлення можна побачити навіть на 

заблокованому екрані, а ознайомитись із нею пізніше у зручний 

час [3]. Результатом використання месенджерів є розширення 

бази потенційних абітурієнтів, збільшення кількості заяв в період 

вступної кампанії, і як наслідок більшої кількості зарахованих 

студентів на освітні програми ЗВО. 

Варто зауважити, що комунікації з потенційними 

абітурієнтами у месенджерах здійснюються через такі канали: 

1. Публічна сторінка ЗВО у Facebook. Якщо університет веде 

публічну сторінку на Facebook, то логічно інтегрувати сюди чат-

бота. Людина, що заходить на сторінку ЗВО у Facebook, 

використовуючи кнопку «Повідомлення» одразу ж підключиться 

у чат-бот, її можна підписати і потім розвертати такий сценарій 

комунікації, який необхідний ЗВО: краще познайомити із ЗВО, 

його освітніми програмами тощо.  

2. Віджет/форма підписки на сайті. Цей інструмент пропонує 

абітурієнтам підписатися на розсилку або через email, або через 

чат-бот. За допомогою такої мультиканальної форми можна 

зрозуміти, через які канали комунікації абітурієнту краще 

спілкуватися: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp та інші. 

3. Перехід з рекламної кампанії. Коли у Facebook запускається 

таргетована реклама ЗВО, то перепосилання здійснюється на чат-

бот, який дає змогу підписати абітурієнта на канали і 

проаналізувати, який канал працює краще за інших. Таким 

чином, якщо робити мультиканальні форми підписки, то в 

подальшому через кілька таких заходів можна зрозуміти, через 

які канали потенційна аудиторія абітурієнтів комунікує краще: 
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через Facebook, Emai та ін. Такі мультиканальні форми дають 

змогу зрозуміти, які месенджери обирає аудиторія ЗВО.  

4. QR-код можна використовувати з підпискою на чат-бот. Так 

можна переманити аудиторію, яка приходить в ЗВО з офлайн в 

онлайн. Варто зауважити, що QR-код можна використовувати і 

на візитних карточках, буклетах ЗВО та ін. 
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WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU 

BANKOWEGO DLA ROZWIĄZANIA PROBLEMU 

PŁYNNOŚCI PŁATNICZEJ 

 

W niniejszym artykule obiektem zainteresowania uczyniono 

marketing bankowy. Natomiast głównym przedmiotem rozważań na 

temat marketingu bankowego są wykorzystywane w tym celu 

instrumenty marketingu bankowego, które odgrywają znaczącą rolę w 

budowaniu działalności marketingu bankowego oraz są rozwiązaniem 

i alternatywą dla problemu płynności płatniczej.  

System bankowy w Polsce oraz na całym świecie przechodził 

wiele transformacji, niemniej jednak zmiany te związane były m.in. z 

postępem cywilizacyjnym, z globalizacją, z cyfryzacją oraz 

informatyzacją. Nowe możliwości dla klientów indywidualnych oraz 

firm o których mowa przyczyniają się do następujących czynników: 

do zwiększenia wzrostu siły nabywczej, większej różnorodności 

towarów lub usług, ogromnej ilości informacji praktycznie na każdy 

temat, łatwiejszego składania, pozyskiwania i negocjowania 

zamówień, możliwości porównywania informacji o produktach lub 

usługacha takze technologii w kontekście sztucznej inteligencji, 

wszechobecnych czujników, rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, 

a także Internetu rzeczy oraz Blockchain [H. Kartajaya, I. Setiawan, 

P.Kotler, 2021, s.215-217]. 

Obecnie marketing bankowy jest nową dyscypliną wiedzy, 

jednakże jeszcze kilka lat temu stanowił jedynie odrębny nurt 

marketingu usług [Grzywacz, 2010, s. 25]. Powstanie marketingu 

https://www.facebook.com/kpswbydgoszcz/?hc_ref=ARSuwDf3qf8SJOK_8LKrD37F59-cgnGkzDGtoGZbE7lSSbGXnSIXyCUx_Iz-wg9B824&fref=nf
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Hermawan-Kartajaya,a,74107142
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Iwan-Setiawan,a,74107143
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bankowego wynika przede wszystkim ze specyfiki funkcjonowania 

instytucji bankowej. Podporządkowanie marketingu instytucji 

bankowej związane jest i podporządkowane z następującym 

uwarunkowaniom: naturze produktów i usług oraz ich cenie, 

różnorodności grup klientów, uwarunkowaniach o charakterze 

ekonomicznym i politycznym, czynnikach demograficznych, 

charakterze obszaru działania banku oraz związanej z nim specyfice 

kadry pracowniczej [Kolasa M., 2016, s. 12-13]. 

Płynność płatnicza odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu 

banków. Zgodnie z definicją A. Kopińskiego – banki jako instytucje 

zaufania publicznego zobowiązane są do posiadania płynności 

finansowej, która jest traktowana jako zdolność do finansowania przez 

nie aktywów oraz terminowego realizowania zobowiązań 

finansowych bez konieczności generowania z tego tytułu straty 

[Kopiński A., 2016, s. 228]. 

Jednym z banków, który realizuje powyższe instrumenty 

płatnicze marketingu bankowego jest Bank Spółdzielczy. Wśród 

instrumentów płatniczych jakie placówka ta reprezentuje znaleźć 

można kilka rodzajów. Instrumenty te są oparte nie tylko na 

posiadaniu kart przez klientów banku, ale także usługi te prezentuje 

się szerszemu gronu zainteresowanych. Dostawcom świadczy się 

bowiem dostęp do informacji o rachunku czy też usług płatniczych. 

Dzięki elektronicznym instrumentom płatniczym klienci powyższego 

banku mają możliwość podejmowania gotówki z bankomatu lub 

dokonywania bezgotówkowych płatności za towary i usługi. 

Wykorzystanie instrumentów marketingu bankowego w banku 

oferuje także usługi płatnicze, które umożliwiają posiadanie rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku, które działa w oparciu o 

limity dzienne czy też stany środków na rachunku. 

Jednym z rozwiązania Banku Spółdzielczego jest przyjęcie przez 

bank m.in. tzw. zasad zarządzania ryzykiem płynności płatniczej. 

Bank ten bowiem przyjął takowe zasady, gdyż przede wszystkim 

odzwierciedlają one politykę i specyfikę funkcjonowania Banku 

Spółdzielczego. Ponadto w ramach zarządzania płynnością finansową 

wyznaczają konkretne cele, które: zapewniają finansowanie aktywów 
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i terminowego wykonania zobowiązań; zapewniają utrzymanie 

płynności bieżącej, krótkoterminowej, średnioterminowej oraz 

długoterminowej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności; 

optymalizację realizowanego dochodu przy równoczesnym 

zachowaniu pełnego bezpieczeństwa płynności; zapobieganie 

sytuacjom kryzysowym [Powierza M., 2016, s. 3]. 

Reasumując można stwierdzić, iż jednym z elementów istotnie 

ważnych z pozycji instrumentów marketingu bankowego jest 

zachowanie prawidłowej płynności płatniczej przez bank. Omawiany 

przykład Banku Spółdzielczego pozwala jest analizą dostosowywaną 

indywidualnie do aktualnie panującego rynku finansowego. 

Niewątpliwie analiza taka pozwala na zdefiniowanie ryzyka, które 

prowadzi do zaistnienia sytuacji, w której bank nie jest w stanie 

realizować dalszej płynności płatniczej. Dzięki marketingowi 

bankowemu, oraz wspominanych instrumentom marketingowym 

możliwe jest zapobiegnięcie występowania takiej sytuacji. W tym 

wypadku wskaźniki przyczyniają się do zmierzenia płynności 

finansowej banku, a co za tym idzie określenia czy dany bank jest w 

stanie spłacić np. swoje potencjalne zadłużenie. Ponadto analiza ta 

może zakładać wspomniane cele, zalecenia czy też przyjąć 

odpowiedni plan awaryjny. Instrumenty marketingu bankowego 

wpisują się w stałą analizę płynności finansowej. Dzięki nim bowiem 

możliwe jest przygotowanie banków do działalności w trudnych 

warunkach finansowych.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗБУТУ В ЦИФРОВОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Впровадження сучасних технологій, автоматизація, 

організація збуту в цифровому середовищі тривалий період часу 

були характерними ознаками підприємств, які намагалися 

розвиватися відповідно до змін макросередовища. До основних 

переваг збуту в цифровому середовищі фахівці традиційно 

відносили такі: масштаб збуту не був залежним від 

місцезнаходження споживача; внаслідок підвищеної 

інформованості споживачів їх поведінка ставала більш 

проактивною; цифрові технології спрощували процеси оцінки 

ефективності торгівлі. Таким чином, використовуючи онлайн-

канали, компанії скорочували витрати, охоплювали більшу 

частку ринку та підвищували ефективність спілкування із 

споживачами. 

Дані останніх років свідчать, як про зростання обсягів збуту в 

цифровому середовищі, так і про зміну підходів до ведення 

торгівлі внаслідок кризи. При цьому, саме пандемія COVID-19 

стала каталізатором до з трансформації збуту в цифровому 

середовищі та потенційного виходу його на новий рівень у 

майбутньому.  

Узагальнення досліджень дозволяють виділити такі тенденції 

розвитку збуту в цифровому середовищі.  

По-перше, криза, повязана з пандемією, швидко та надовго 

змінила звички клієнтів. Внаслідок обмежень та заходів безпеки 

громадяни почали частіше вдаватися до пошуку та купівлі 

товарів через Інтернет. Так, як стверджують аналітики  
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прикладом того, наскільки кардинальні ці зміни, є прогноз 

зростання частки онлайн-продажів у секторі роздрібної торгівлі з 

13,9% у 2019 році до 22,4% у 2023 році (за даними Statista) [1, c.2 

].  

По-друге, дослідники відзначають зміну вимог споживачів до 

якості товарів. Зокрема, рух у бік більш соціально та екологічно 

свідомого споживання, який почав спостерігатися до початку 

пандемії, з розвитком кризи швидко набирає обертів, оскільки 

багато громадян дедалі більше почали піклуватися не лише про 

власне здоров'я і добробут, але також і про суспільство та світ 

загалом [1]. 

По, третє, дані опитувань свідчать про зміну відносин між 

компаніями та клієнтами. Зокрема, опитування серед 

3000 керівників компаній, за даними 2020 року показало, що  

75 % респондентів засвідчили, що в них змінилися відносини з 

клієнтами. Закономірно, що в ситуації коли збут в цифровому 

середовищі стає пріоритетним це підвищує рівень конкуренції 

між компаніями в цій площині та вимагає вдосконалення 

існуючих та розробки нових підходів до роботи з клієнтами. До 

таких опитані відносять: підтримання міцних стосунків із 

наявними клієнтами; формування міцних стосунків із новими 

клієнтами в Інтернеті; забезпечення якісного онлайн-

обслуговування; надання ефективної підтримки через цифрові 

канали [2].  

По-четверте, збільшення обсягів збуту в цифровому 

середовищі поставило виклики щодо гарантування безпеки 

операцій. Так, у квітні 2020 р. Red Points (технологічна компанія, 

яка спеціалізується на захисті цифрових активів і брендів, що 

продаються в Інтернеті) провела опитування 150 лідерів 

електронної комерції, з яких 41% відзначили зростання 

кіберзлочинності і 68% вказали, що боротьба з кіберзлочинністю 

дуже важлива для їхнього бізнесу [3].   

Узагальнюючи вищенаведене, щодо подальших тенденцій 

збуту в цифровому середовищі можна прогнозувати таке: 

збільшення обсягів збуту, вдосконалення підходів до роботи 

компаній з клієнтами, інвестування в розвиток систем захисту 

бізнес-операцій в мережі Інтернет.  
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ARTIFICIAL INTELLIGENSE IN MARKETING: THE 

TRAND THAT HAS COME 

 

Further development of artificial intelligence (AI) remains one of 

the urgent tasks today. Obviously, the potential of the machines is 

much greater than what we have at the moment. Its implementation 

requires creativity and discretion - traits inherent only in humans. 

Highly qualified specialists are needed for programming and teaching 

technologies. And their shortage in the labor market is the main 

problem today. 

Beyond improving machine performance, the key to making better 

use of technology lies in developing AI specialists. Many companies 

face organizational and educational hurdles on their way to integrating 

AI into their business. This is insufficient coordination between 

https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2021/future-of-consumer-markets-ukr.pdf
https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2021/future-of-consumer-markets-ukr.pdf
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departments, undeveloped creative processes in the team, the lack of 

talents, knowledge and character open to innovations among 

specialists. 

It is important not only to learn how to work with specific 

technology platforms, but also to constantly develop skills such as: 

- imagination and creativity; 

- deep understanding of consumers, the ability to listen and hear 

the client; 

- intuition; 

- the ability to think big; 

- openness to new ideas and processes. 

The modern marketer needs transformation into a professional 

whose competencies include deep knowledge of marketing, 

understanding of digital technologies, and the ability to manage 

people. A marketing team of these professionals is able to leverage 

technology effectively to achieve the company's marketing goals.  

Technology makes it possible to collect, segment, analyze and 

predict huge amounts of customer information. Within this challenge, 

analytical skills and a solid technical base are critical for marketers. It 

is not enough just to collect information, it is important to draw 

conclusions based on it, build a strategy. 

So the joint work of technologies and marketers allows company 

to better understand the target audience, and not only within the 

framework of the proposed product. How does the consumer live? 

What does it need? What are his preferences? Audience segmentation, 

creating a buying persona, developing and using a customer journey 

map, personalized advertising display - and this is not the whole list 

of opportunities that open up. 

The AI used in marketing today is only the beginning of future 

global changes. Cars are not something to fear when worrying about 

their jobs. But what is intended to facilitate the work of the modern 

marketer and make it more effective, as computers and the Internet 

once did. 

Areas of using AI in marketing can be the following: 

1. Communications. Smart voice assistants, call center robots, 

smart chatbots are just a few examples of AI for communication. 

2. Predictive analytics. AI helps make predictions for business, 

marketing, economics and other areas. Analyze the effectiveness of 
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advertising campaigns over long periods of time, identify patterns and 

predict their further effectiveness and costs. 

3. Personalization. Such systems analyze a large amount of data 

about the user, including the history of his past purchases, gender and 

age characteristics, behavior on sites and much more, and offers him 

any solutions based on the analysis. 

4. Content creation. So far, the AI is doing worse with this than 

with other tasks. Although there are still interesting examples. 

Companies can provide effective in automating the creation of 

promotional videos individually for each target audience cluster. The 

title, background and other elements of the video can be selected 

depending on the parameters of the user viewing the advertisement. 

Technologies and specialists are already working together and the 

quality of this symbiosis will improve. We are definitely moving 

towards a more rewarding and rewarding relationship between 

humans and machines. To ignore opportunities is to be left behind. 

Companies that want to be successful must create and maintain 

synergies between creative, analytical teams and new technologies. 

Working well together, machines and people become many times 

more efficient than separately. They strengthen, help and develop each 

other, which allows you to achieve exceptional results in the 

marketing field. 
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МАРКЕТИНГОВІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

СТРАТЕГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НА АГРОПРОДУКТОВИХ 

РИНКАХ УКРАЇНИ 

 

Управління інноваційним розвитком на засадах цифрового 

маркетингу привертає увагу дослідників до удосконалення 

механізму маркетингової діяльності у різних галузях. Такі 

інновації можуть створюватися у межах певних цифрових 

кластерів. І метою кластеру є організація цифрового маркетингу 

територій на високому рівні, що забезпечує ефективність 
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регіональної маркетингової діяльності. У таких кластерних 

партнерських утвореннях доцільно застосовувати інструменти і 

методи маркетингу в цифровій економіці [2]. 

Значущою є концепція маркетинг-мікс, запропонована Бітнер 

і Бумс, яка включає ще три додаткових елемента: 5. PEOPLE 

(Люди) - контингент, що має відношення до процесу купівлі-

продажу; 6. PROCESS (Процес купівлі) - те, що пов'язано з 

діяльністю покупця щодо здійснення вибору товару; 

7. PHYSICAL PREMISES (Навколишнє середовище) - умови, 

створювані продавцем з метою більш ефективної реалізації свого 

товару [1, c. 70]. Ми вважаємо, що такий маркетинг-мікс має 

відображати можливість інтенсивного застосування 

інноваційних інструментів і методів у цифровому маркетингу. 

Під час просування цифрових інновацій їх підтримку має 

здійснювати відділ маркетингу підприємства. Цей відділ має 

складатися з декількох підрозділів: маркетингових досліджень, 

реклами та PR, товарної політики, стимулювання збуту. 

Маркетингові Інтернетдослідження дозволяють визначати 

бажання потенційних споживачів та позиції конкурентів. 

Маркетингова діяльність має бути націлена на створення 

високого іміджу. Потрібно забезпечувати інноваційну складову в 

асортименті продукції та якомога повніше задовольняти потреби 

споживачів. Задля цього мають проводитися хоча б кілька разів на 

рік опитування серед покупців інноваційного товару у вигляді 

анкетування чи інтерв’ю [5, с. 35]. 

Проаналізуємо застосування інновацій у цифровому 

середовищі на прикладі ТОВ «А.Т.К.» – сільськогосподарський 

виробник із земельним банком понад 31,8 тис. га, розміщеним у 

Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 

Основними видами діяльності компанії є: 

 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур 

і насіння олійних культур (основний); 

 вирощування овочів, коренеплодів і бульбоплодів; 

 допоміжна діяльність у рослинництві; 

 після урожайна діяльність; 

 оброблення насіння для відтворення; 

 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 

кормами для тварин; 
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 вантажний автомобільний транспорт; 

 складське господарство [3, с. 45; 4]. 

Відмітимо, що пріоритет А.Т.К. – стійке сільгоспвиробництво. 

АТК вирощують сою і кукурудзу – це їх традиційний набір 

культур. Використовуючи новітні технології і обладнання, 

компанія регулярно досягає високих показників урожайності з 

гектара орного поля. Щорічно урожай компанії перевищує 140 

тис. тон різних зернових і олійних культур з площі 30 тис. га. 

Багаторічний досвід дозволяє ефективно використовувати 

потенціал ґрунтів, оптимально застосовувати добрива та 

мінімізувати комерційні ризики, з чого й складається сталий 

розвиток підприємства [4]. На наш погляд, досягненню таких 

пріоритетів сприяє системне застосування цифрових каналів 

комунікації, технологій у маркетингу і менеджменті.  

Зазначимо, що у 2020 році увага менеджменту компанії А.Т.К. 

концентрувалася на вирішенні завдань стратегічного розвитку, а 

саме на: – розвитку насіннєвої селекції для виведення нових та 

вдосконалення існуючих сортів зернових культур; 

– вирощуванні та реалізації нових видів продукції та товарів; 

– впровадженні сучасних аграрних технологій для отримання 

оптимальних результатів; 

– покращенні якості продукції і одночасного покращення 

якості ґрунтів; розвитку сільськогосподарської інфраструктури; 

– оптимізації структури витрат виробництва [3, с. 4]. 

Дійсно, ці стратегічні маркетингові завдання формуються і 

втілюються завдяки комплексному застосуванню маркетингових 

цифрових технологій взаємодії. Зокрема, тут у нагоді постає 

структуризація інформаційних звернень на різних віртуальних 

комунікаційних майданчиках, якими слушно послуговується ця 

агропродуктова компанія. Відомі технології застосування 

штучного інтелекту при меліорації, санітарній і біологічній 

обробці сільськогосподарських угідь.  

Отже, розробка комплексного механізму надання сервісу на 

агропродуктових ринках та організації маркетингового розподілу 

в аграрній сфері під час планування та координації 

інформаційних потоків в умовах «зеленої» інфраструктури в 

Україні дозволяє інтегрувати аграрний сервіс і нові інструменти 

цифрового маркетингу в ході сільськогосподарського розподілу. 
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STRATEGY FOR LONG-TERM INVOLVEMENT THROUGH 

EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT 

 

Research on the relationship between brand commitment and brand 

image shows that consumer engagement can be increased by 

increasing brand commitment as a long-term goal. Provided that 

commercial organizations are able to adequately manage their 

websites, thereby strengthening brand confidence, it is possible to 

increase consumer commitment to the brand. 

Brand attachment, which is a long-term result of brand 

relationships (Esch, Langner, Schmitt, & Geus, 2006), is created and 

http://atk.com.ua/ua/get_file/id/zvit-pro-upravlinnja-ta-finansova-zvitnist-za-2020-rik-tov-a.t.k..pdf
http://atk.com.ua/ua/get_file/id/zvit-pro-upravlinnja-ta-finansova-zvitnist-za-2020-rik-tov-a.t.k..pdf
http://atk.com.ua/about-us/
http://atk.com.ua/about-us/


141 

 

strengthened as consumers develop strong emotional connections with 

brands (Thomson, MacInnis, & Park, 2005). As a result, commercial 

social networking sites (OSN) of commercial organizations are 

creating additional communication platforms and interactive networks 

aimed at establishing emotional connections, while developing 

emotional attachment among current and potential consumers. OSN 

are certainly important in the context of the educational process, and 

their impact is significant for expanding the market for products and 

services. All participants (consumers and sellers) receive benefits 

from virtual platforms through the ability to communicate, engage, 

share experiences, comments, opinions. 

Summarizing the literature, five factors have been identified that 

influence the formation of emotional commitment to the brand 

through the use of OSN websites: brand image, emotional 

commitment to participants, virtual interactivity (VI), reward 

activities, brand image, and emotional commitment. 

Based on the literature, the authors build a theory-based BEA 

model for this study and explain the relationship between brand image, 

emotional attachment, and BEA, and factors influencing a favorable 

brand image and emotional commitment when traveling. OSN 

websites. Such factors include: virtual interactivity (VI) and reward 

activities. Based on this research model, the authors proposed six 

hypotheses about the identified relationships. 

Affection is the connection between the participants in this 

relationship; it is a long-term relationship between brands and 

consumers, which evokes internal commitment. In the context of a 

sales relationship, it is expected that the result of emotional attachment 

to the brand is the defining result of the relationship in social networks, 

where each participant identifies himself as part of the brand. 

Brand image is a set of brand ideas reflected by brand associations 

for consumers (Cretu & Brodie, 2007). Faircloth (2001) notes that 

consumers shape their image through a combination of signs and 

messages issued by the brand. In this study, brand image is concerned 

with the extent to which OSN websites help participants perceive 

quality, build a positive attitude, and increase commitment to brand 

benefits. If consumers positively perceive a certain social networking 

website to get acquainted with goods/services, it will ultimately have 
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a positive effect on the emotional attachment to this particular brand. 

Therefore, the following hypothesis is proposed:  

H 1: Brand image is positively associated with brand emotional 

attachment. 

Commitment is a long-term desire to maintain a relationship that is 

perceived as meaningful (Moorman et al., 1992). In the context of the 

buying/selling process, emotional attachment is a signal that a person 

remains involved because it expresses emotional attachment to the 

brand. Similarly, the results (Wetzels, De Ruyter, & Van Birgelen, 

1998) support the hypothesis that effective attachment has a 

significant positive effect on the relationship, in the long run, 

emotional attachment to the relationship and motivation to continue 

the relationship. The following hypothesis is proposed: 

H2: Effective commitment is positively associated with an 

emotional commitment to the brand. 

Virtual interactivity (VI) VI is seen as a prospect of interpersonal 

communication with or without special means (Coyle & Thorson, 

2001). VI refers to the level to which participants in OSN websites 

related to the buying and selling process find the information they 

share useful. At the same time, the speed of request processing is 

extremely important. The frequent space of interactivity through 

social networks allows consumers with common interests to organize 

and interact hypothesized that the expected experience of virtual 

interactivity while shopping online would shape the brand image in 

the consumer's mind. Therefore, the following hypothesis:  

H3: VI is positively associated with the brand image. 

Customer participation in different levels of communication and 

interactivity, high customer involvement create a stronger emotional 

attachment to the brand (Slywotzky, 2000). Therefore, our next 

hypothesis:  

H4: VI is positively associated with affective attachment. 

At the same time, it is theorized that effective commitment exists 

when people believe that their commitment to the organization 

provides access to significant rewards that meet their needs (Mowday, 

Steers, and Porter, 1979). In this study, reward activities are about the 

extent to which participants in OSN websites related to buying/selling 

receive certain benefits: discounts, training, loyalty. Reward systems 

and measures to compensate consumers directly affect the level of 
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commitment of participants and their intention to participate in online 

social networks (Koh, Kim, Brian, and Bock, 2007). Similarly, 

according to Webster & Keller (2004), performance reward helps to 

shape brand perception and positive impact on brand image. Thus, 

there is a hypothesis that  

H5: reward is positively associated with emotional attachment.  

H6: The award is positively related to the brand image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Brand Emotional Attachment 

Based on this model, practitioners in the field of buying/selling 

should focus their marketing efforts on users of social networks in 

order to attract them, especially those who seek high levels of VI. They 

should allocate resources to create and maintain this high-level VI on 

social networking sites for communication and interactive process 

with users in the hope that this will lead to a positive brand image. 

Beneficiaries who receive rewards (tangible and intangible) will 

increase emotional attachment and BEA, so businesses should build, 

maintain, and strengthen strong emotional bonds with OSN users. 

Rewards should be considered fundamental to the formation of 

affective attachment. 

Thus, VI and rewarding actions had a positive effect on the brand 

image. This suggests that marketers of companies selling 

products/services should ensure that levels of virtual interactivity 
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provide an effective tool for branding and ensure that customers 

perceive the benefits of the marketing strategy program. Moreover, 

marketers need to ensure that, through OSN websites, their brand 

provides access to appropriate and significant rewards that meet 

tangible benefits, such as financial rewards, intangible benefits such 

as psychological benefits, improvements, and satisfaction (e.g., task 

autonomy), social rewards (positive interpersonal relationships. Brand 

image and emotional attachment have had a significant impact on 

BEA, suggesting that travel practitioners need to pay more attention 

to managing and building a positive brand image by building positive 

feelings, impressions, beliefs and long-term desire to maintain 

relationships with travel-related OSN users who perceive these 

relationships as valuable for enhancing long-term emotional 

commitment to the brand. 
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE SHIFT IN 

MIGRATION FLOWS IN THE EUROPEAN UNION 

 

The main factors of European migration are the level of economic 

development, labour shortage in national labour markets, political 

instability, adequate wages, and the rapid growth of digitalization in 
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various sectors of the European Union. This process is characterized 

by decreased migration to the southern regions of the EU, while in the 

countries of Northern Europe the demand for labour has a growing 

trend.  

Over the last twenty years, the economy of the EU countries has 

undergone strong structural changes, and in particular, there is a 

predominance of the service sector in the economy of the EU 

countries, which makes migration mechanisms more complex. The 

introduction of digital technologies in all spheres of life causes 

automation, which in turn reduces the demand for traditional workers 

and increases the need for professions in the innovative sectors of the 

economy. Innovations in the sphere of digitalization and globalization, 

along with the development of national-specific institutional settings 

governing national labour markets, have created a much more 

complex landscape of employment opportunities for potential 

migrants to the EU. 

The impact of digitalization as an important factor in increasing 

labour migration within the EU, in particular reflected in the data, 

which show that the employment rate of migrants among the 

population aged 20-64 increased by 4.9%, particularly in the Czech 

Republic (13%), Estonia (11%), Ireland (8%), Croatia (11%), Latvia 

(10%), Lithuania (14%), Austria (8%), Slovenia (26%), Slovakia 

(10%), Finland 10%) [1]. 

The growing level of digitalization of the economy and 

automation, the introduction of technology in the private-public sector 

have led to the emergence of new forms of labour organization and 

greater efficiency of firms. New forms of labour are flexible and 

structured. They take place in project mode and are more open to 

ecosystems, more efficient, and innovative. Accordingly, workplaces 

are becoming more optimal. With the emerging of new professions, 

traditional ones are becoming less demanded and popular among the 

population. The subordination between the employee and the 

employer has also changed: staff has a greater degree of freedom, and 

therefore migration flows may increase. At the same time, the level of 

self-employment of temporary employees, working under fixed-term 

contracts, is growing. 

New forms of work organization (self-employed workers and 

freelancers) are especially popular in the Netherlands, Germany, 
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France, and other EU countries. Today, the concept of employment 

quality includes decent wages, occupational safety and health, 

acceptable working conditions, opportunities for training, and 

advancement in the new digital reality. 

Despite the significant impact of digitalization on labour markets 

and migration, the labour market is differentiated depending on the 

structure of the economy and job requirements in a particular sector. 

Digitization quickly has a direct impact on the international migration 

of labour, which creates certain consequences for specific professions 

and workplaces. In general, digitalization affects labour markets in 

such areas as the creation of workplaces (new sectors, products, and 

services); change of workplaces (digitalization, human and intelligent 

machine interfaces, new forms of management); no need for specific 

professions due to automation; a shift in employment through the 

development and spread of digital platforms, crowdsourcing and the 

sharing economy.  

Digital platforms are creating a new form of immigration, that is 

digital. At the same time, virtual borders are almost completely open, 

workers with a high level of skills have the opportunity to work 

remotely. The growth of e-commerce may determine the central role 

of digital platforms in the future to provide employment.  
The European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions (Eurofound 2015) analysed the “new forms of 

employment” that are developing in the EU, which radically transform 

the traditional relationship between an employer and employees. 

Based on the analysis, nine main trends in these new forms of 

employment have been identified, which have important 

consequences in terms of working conditions and the labour market. 

These include employee sharing, workplace sharing, temporary 

management, odd jobs, ICT-based mobile work, voucher work, 

portfolio work, crowd-employment, teamwork [2]. 

The digitalization of these new forms of employment highlights 

such characteristics of the EU labour market as the intensity of labour 

relations and the workers’ status, as a parallel labour market is 

developing, which is ultra-flexible and more regulated, with 

employment and without the use of a contract. Under this form of 

employment, there are no longer any employment contracts, wage 
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standards, working time rules or regulations relating to the working 

day, workplace, training, access to trade unions, or collective action. 

The employee or, rather, the “partner” who belongs to this virtual 

community, manages his own employment on the basis of a self-

employment contract, is responsible for his/her own social protection. 

At the same time, employment status remains informal, and 

employment depends solely on one's own responsibilities and skills, 

the competence of migrants employed in the EU.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИФРОВОГО 

МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 

 

Сучасний світ диктує свої правила. Люди все більше часу 

проводять в Інтернеті, а тому підприємствам, які досі не 

представлені в мережі, вкрай необхідно переходити в онлайн.  Ті 

ж компанії, які вже тривалий час працюють в Інтернеті, повинні 

застосовувати цифрові інструменти для досягнення цілей 

маркетингу і бізнесу в цілому, підвищення його ефективності. 

Проте досягнення цілей цифрового маркетингу можливе лише за 

рахунок дотримання його основних принципів. 

Розглянемо детально, як реалізуються принципи цифрового 

маркетингу на підприємствах торгівлі, зокрема у ТОВ «Текстиль-

Контакт». Текстиль-Контакт – це велика компанія, яка працює 25 

років на ринку і займається продажем тканин. Сьогодні компанія 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_lmbercoba&lang=en%20
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_lmbercoba&lang=en%20
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth-european-working-conditions-survey-2015
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налічує мережу магазинів ТК-Маркет у м. Києві та філіали у 5 

містах України, а також інтернет-магазин, в якому представлено 

понад 30 тис. найменувань товару з понад 25 країн світу [1]. 

Реалізація основних принципів цифрового маркетингу [2, 

с.93] на ТОВ «Текстиль-Контакт»: 

 1. Орієнтованість на людину. Компанія робить все для того, 

щоб їх клієнтам було зручно придбати їх товари. Людина може 

не тільки піти в офлайн-магазин, але й замовити товар в інтернет-

магазині, на якому представлені усі тканини, які наявні на складі. 

При чому асортимент тканин дуже великий і кожна картка товару 

детально розписана. Для отримання замовлення можна замовити 

доставку або забрати товар самовивозом. Також зручним є те, що 

можна зареєструватися в особистому кабінеті; присутня кнопка 

зв’язку, щоб представник компанії передзвонив клієнту через 30 

секунд; присутні різні контактні номери телефону для зв’язку, а 

отже кожен може подзвонити за тарифами свого мобільного 

оператора. А ще цікавим є те, що при придбанні товару через 

Інтернет, можна зробити замовлення без реєстрації і заповнення 

будь-яких форм. Достатньо написати свій номер телефону і 

співробітник компанії зв’яжеться з клієнтом протягом 15 хвилин 

для уточнення всіх питань. 

2. Системність. З розвитком e-commerce ТОВ «Текстиль-

Контакт» перейшли та налагодили роботу в Інтернеті. Тому 

пандемія їх не налякала, бо інтернет-магазин працював вже 

задовго до цього. З карантином змінилося лише те, що стала 

можливою покупка тканин по гуртових цінах онлайн за 

каталогом тканин. 

3. Інноваційність. ТОВ «Текстиль-Контакт» відрізняється від 

інших магазинів тканин, вони завжди слідкують за цифровими 

технологіями та впроваджують їх у себе. Підприємство є 

конкурентоспроможним і лідирує серед своїх конкурентів. Зараз, 

наприклад, в одному з ТК-Маркетів клієнт може в одному місці 

придбати тканину, фурнітуру, домашній текстиль, а також одразу 

пошити вироби в ТК-Ателье або почистити брудні речі в ТК-

Екочистка. В подальшому ці послуги розширяться на всі ТК-

Маркети, а також на інтернет-магазин.  
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4. Мобільність та комунікативність. Клієнт у буд-який час і 

з будь-якого пристрою може замовити і придбати товар, а також 

за потреби може зателефонувати чи написати компанії листа.  

5. Омніканальність. ТОВ «Текстиль-Контакт» має як офлайн, 

так і онлайн-канали збуту. Продукція реалізується через 5 

магазинів ТК-Маркет у м. Києві; філіали у містах Дніпро, Одеса, 

Харків, Запоріжжя та Рівне; інтернет-магазин; точку самовивозу 

та центральний склад. Клієнти, які приходять за товаром у 

фізичні магазини та купують його в e-commerce чи m-commerce, 

ті ж самі люди, які не втрачаються компанією. 

6. Інформаційність. Сайт інтернет-магазину Текстиль-

Контакт інформативний і наповнений корисним контентом. 

Наприклад, про кожну тканину можна прочитати: що це за 

тканина, які її переваги, з чого вона складається, як за нею 

доглядати тощо. Також присутні відповіді на поширені питання і 

корисні статті, пов’язані з обраною тканиною. Картки товару 

мають детальну інформацію про: тип тканини, тип малюнка, тон, 

призначення, виробника, одиницю вимірювання, щільність, 

ширину, склад, а також по декілька якісних фотографій тканини 

і короткий опис. Ще на сайт регулярно додаються новини та 

статті, а також інформація про акції та розпродажі, проведення 

майстер-класів тощо.  

7. Автоматизація та індивідуалізація. Завдяки реєстрації 

особистих кабінетів, ТОВ «Текстиль-Контакт» може збирати та 

аналізувати інформацію про своїх клієнтів у CRM-системах. 

Таким чином з’ясовується кількість транзакцій і клієнтів, 

товарообіг, продані артикули, кількість артикулів на клієнта, 

середній чек, маржа тощо. Завдяки аналізу даних можна 

розробляти прогнози поведінки споживачів та формувати 

персоналізовані пропозиції для кожного конкретного споживача. 

Слід зазначити, що з усіма оптовими клієнтами менеджери 

компанії працюють індивідуально: надають консультації по 

відібраних позиціях, пропонують вигідні програми оплати і 

доставки замовлення і супроводжують увесь процес 

документообігу. 

8. Прибутковість. ТОВ «Текстиль-Контакт» залишається 

найбільшим національним оператором з гуртово-роздрібного 

продажу тканин вітчизняного виробництва та імпортованих 
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матеріалів з країн Європи та Азії. Є найбільшим інтернет-

магазином в Східній Європі. У 2018 році даний інтернет-магазин 

переміг у конкурсі Ukrainian E-Commerce Awards, посівши перше 

місце в номінації «Вибір Споживачів» [1]. Щороку компанія 

продовжує збільшувати свої обсяги продажів, прибуток, капітал, 

а також розширює свою мережу (у 2021 р. був відкритий 5 ТК-

Маркет у м. Києві та запущені ТК-Ательє і ТК-Екочистка). 

Отже, на прикладі компанії Текстиль-Контакт можна 

побачити, що використовувати принципи цифрового маркетингу 

у своїй діяльності дуже вигідно. Адже це дає нових клієнтів, 

робить більш лояльними постійних, збільшує обсяги продажів, 

підвищує прибутковість та впізнаваність бренду, дозволяє 

підприємству бути конкурентоспроможним та розвиватися. 
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TNCs AND HIGH-TECH BUSINESS: MARKETING 

TRANSITION TO SUSTAINABLE DIGITAL ECONOMY 

 

Transnational corporations are major players in the international 

economic space in the current context of globalization. The concept of 

international marketing is inevitably changing as far as their influence 

on international trade increases, 

According to the common definition, a transnational corporation 

(TNC) is a socio-economic system that is a group of several 

enterprises in one or different areas of activity as well as a three-tier 

organization. As a rule, TNCs operate in two or more countries. TNCs 

are able to implement a single strategy on a coordinated policy and to 
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influence the economic policy of both the host and host countries 

through their involvement in global integration processes. 

The intensification of competition has prompted TNCs to develop 

new marketing strategies and find more effective ways to increase 

competitiveness. 

TNCs formulate a common fiscal policy to maintain the stable 

operation of all their units. Structurally a TNC consists of a parent 

company located in the country where the firm's capital and located in 

other countries divisions are based. Therefore, most of the capital is 

concentrated in the base of TNCs. This division facilitates faster 

coordination of strategic alliances of transnational corporations, which 

are considered nowadays a promising form of marketing cooperation 

of high-tech companies in the face of intensifying competition. 

In an unstable market situation, strategic alliances can seriously 

contribute to increasing the competitiveness of companies by 

achieving economies of scale, sharing production capacity, reducing 

significant R&D costs [1]. The transition of the world's leading 

economies to the sixth technological system (Germany, Japan, USA, 

China, Korea) indicates the beginning of the "digital age" and the need 

for further "digitalization". The level of presence of digitalized 

companies in the ranking of the world's 100 largest TNCs continues 

to grow: the ranking included 9 new Chinese and 7 American 

companies in 2020 [4]. 

The beginning of a new stage of the technological revolution 

necessitates the symbiosis of a number of new technologies and the 

development of marketing information and communication 

technologies. TNCs build marketing strategies taking into account the 

growing competition and the latest marketing technologies. 

Nowadays 20% of the global cost of digital transformation is 

already accounted by technologies that support a personalized format 

of interaction with customers, integrating offline, online and mobile 

processes. It is predicted that "smart things" (Internet of Things, IoT) 

will be involved in this communication. 

The Walmart chain of shopping centres (USA), the leader of the 

Global 500 ranking in 2020 due to many years of investment in its 

stores and technologies, has become a competitor of Amazon in the 

field of e-commerce. During the COVID-19 pandemic, 4,600 US 

Walmart stores launched online orders. Amazon and Alibaba also 
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grew due to increased online purchases (27.2% and 36% in 2020, 

compared to 2019 accordingly) [4]. 

An example of the marketing trap of large corporations is the 

example of the confrontation between the leaders in the sphere of sale 

of goods for repairing works – Lowe's and Home Depot. Since 2015 

Lowe’s strategic focus has been on innovation [2]. The focus on 

innovation can be traced in the traditional retail trade, where the 

robotization of service in stores and warehouses of the chain stores has 

been introduced. In the future, the established research units of the 

enterprise will also be involved in the joint development of 

exoskeletons (devices that partially or completely replicate human 

biomechanics and can significantly help in the transport of heavy loads 

over long distances) and in the development of augmented reality 

technologies with such powerful corporations both Google and 

Lenovo. 

In general, transnational corporations have a number of advantages 

that distinguish their marketing strategies from others [3]: corporatism 

means the right to control and direct the marketing activities of all 

departments; the monopoly and international nature of TNCs enable 

them to provide better marketing positioning; multinational staff. 

Such factors as the transnationalization of the world's economies, 

the increasing dependence of financial markets and the intensive 

movement of capital contributed to the creation and intensification of 

TNCs. Today, the marketing policy of TNCs is characterized by the 

following features: firstly, the importance of TNCs in terms of 

investment and advertising costs is growing; secondly, they are 

increasingly increasing the concentration of production, business 

activity and technological development. 

Thus, the rapid growth of TNCs and, consequently, increased 

competition and, paradoxically, the expansion of cooperation between 

TNCs as well as rapidly evolving scientific and technological 

progress, have contributed to TNCs and high-tech businesses jointly 

marketing the platform economy and Industry 4.0. 
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ПОШУКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ЦИФРОВОГО БРЕНДИНГУ 

 

В XXI столітті кожен бренд використовує Інтернет як канал 

просування у своїй діяльності. Більшість із них мають 

корпоративний сайт, завдяки якому здійснюється комунікація з 

клієнтами, відбувається інформування про товари, послуги, їх 

характеристики та акційні пропозиції. Необхідно регулярно 

аналізувати мотиви, характеристики цільової аудиторії та 

використовувати їх для цифрового брендингу і відповідної 

цифрової стратегії просування бренду. Сайт є невід’ємним 

елементом побудови сприятливого іміджу бренду, функція якого 

полягає в представленні доступної інформації про бренд 

(філософія, концепція, історія), товари та послуги. Ефективний 

брендинг призначений для спонукання потенційних покупців 

купувати і платити більше, приймати більш швидкі рішення про 

покупку, ставати з часом амбасадорами бренду. 

Інформацію про товари чи відомості про бренд користувачі 

зазвичай шукають на першій сторінці видачі результатів пошуку 

в пошукових системах. Виявлено прямолінійну залежність між 

позицією сайту і ймовірністю відвідування користувачем веб-

сторінки, адже зазвичай люди приділяють увагу першим 

посиланням і рідко переходять до другої чи третьої сторінки (75% 
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користувачів здійснюють кліки на перші 3 результати пошукової 

видачі) [1]. Тому постає важливе завдання – займати перші 

позиції у списку в пошуковій видачі. Для досягнення цієї мети 

використовують SEO-оптимізацію (Search Engine Optimization), 

яка допомагає залучати трафік, сприяє зростанню продажів і 

прибутку компанії. Однак SEO не обмежується зазначеними 

цілями і являє собою інструмент для збільшення впізнаваності 

компанії, покращення її іміджу, формування лояльності та 

підвищення репутації [2]. 

SEO є одним із важливих інструментів цифрового брендингу, 

адже користувачі створюють більше трильйону пошукових 

запитів щороку (приблизно більше трьох пошукових запитів на 

день), часто з комерційними намірами, щоб знайти інформацію 

про продукти і послуги компанії [1]. Пошук є одним із основних 

джерел брендового трафіку (переходи за ключовими запитами, 

що включають в себе назву компанії) і доповнює інші 

маркетингові канали. Брендові ключові запити підвищують 

конверсію, CTR і видимість бренду в пошукових системах. 

Необхідно контролювати якомога більше ключових слів, що 

мають безпосереднє відношення до покупки, від початку 

взаємодії клієнта із сторінкою до транзакції. Кращий показник 

видимості і високий рейтинг в результатах пошуку в порівнянні 

з конкурентами істотно вливає на впізнаваність та позиції бренду. 

SEO-просування являє собою комплекс заходів, спрямованих 

на підвищення, покращення позицій/рейтингу сайту в результаті 

пошукової видачі за конкретними запитами. Метою SEO-

оптимізації є підвищення рейтингу в пошукових системах і  

залучення клієнтів до відвідування корпоративного сайту. Чим 

краще ранжуються сторінки веб-ресурсу в результатах пошуку, 

тим більше існує можливостей привернути увагу і залучити 

потенційних та існуючих клієнтів до діяльності бізнесу. 

Класично ЅEO-оптимізація складається з наступних процесів: 

аналіз конкурентів, формування семантичного ядра; 

кластеризація ключових слів; створення структури сайту; 

внутрішня оптимізація; аудит юзабіліті сайту; наповнення 

контентом; управління репутацією (SERM); аналітика, 

покращення CTR [3, с. 62]. 
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SEO-оптимізація являє собою комплекс заходів і поділяється 

на [4, с. 80-93]: 1. Внутрішню оптимізацію – це робота 

безпосередньо з вмістом сайту, його удосконалення, – 

оптимізація значень Title (заголовок сайту); формування 

семантичного ядра; аналіз відповідності сайту до технічних 

вимог; додавання ключових слів для сторінок та розділів сайту; 

підвищення релевантності сторінок; поліпшення внутрішньої 

структури ресурсу, завантаження файлів robots.txt і карти 

sitemap.xml для успішної індексації; оптимізація текстів та інше; 

2. Зовнішню оптимізацію, що представляє собою нарощування 

маси посилань, отримання посилань на сайт з інших ресурсів – 

постійна публікація нової, релевантної інформації і цікавих 

матеріалів, якими будуть ділитися користувачі; підвищення 

цитування бренду, обмін посиланнями з популярними і якісними 

ресурсами.  

SEO є органічним інструментом і не вимагає плати за 

розміщення сайту в перших рядках пошукової видачі Google. 

Отримання видимості і кліків є безкоштовним, однак, вимагає 

значних витрат часу. Тим не менш, економічна ефективність SEO 

є вигідною і особливо важлива для малого бізнесу, якому важко 

конкурувати з великими брендами [5]. При використанні SEO-

оптимізації є можливість створювати стратегії, орієнтовані на 

більш вузькі ніші з менш популярними ключовими словами, тим 

самим дозволяє залучати більше клієнтів, витрачаючи при цьому 

менше, ніж з використанням реклами. 

Виділимо переваги використання SEO-оптимізації для 

цифрового брендингу: збільшує впізнаваність, довіру до бренду; 

призводить до конверсійного трафіку (користувачі свідомо більш 

налаштовані на покупку); знижує чутливість до змін алгоритмів 

пошукових систем; допомагає набути конкурентні переваги; 

структуровані, лаконічні веб-сайти спонукають відвідувачів 

витрачати більше часу, тим самим знижуючи показник відмов і 

збільшуючи кількість переглядів сторінок; високорелевантний 

вміст створює позитивні асоціації у користувачів, оскільки це 

допомагає вирішувати їх нагальні проблеми. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ПРИНЦИПІВ ІТ-

АУТСОРСИНГУ 
 

У сучасних умовах економіки поступального розвитку 

комерційних структур успіх ІТ-аутсорсингу в вирішальній мірі 

залежить від уміння, навичок та високого професіоналізму 

маркетингових служб з ринкового позиціонування та 

маркетингового супроводу в ІТ-аутсорсингу. Маркетинг ІТ-

аутсорсингу - це послідовний безперервний процес розробки 

форм, методів, оціночних показників ринкової участі аутсорсера 

задля досягнення комерційних цілей своєї діяльності. Розвиток 

ринкових відносин в Україні дозволяє стверджувати, що процес 

управління ІТ-аутсорсингом забезпечує успішне позиціонування 

послуг аутсорсера з урахуванням факторів зовнішнього та 

внутрішнього ділового середовища на основі гнучкого 

використання інформаційного простору. Найчастіше розробка 

маркетингових технологій виходу ринку фірми-аутсорсера 

починається з комплексної оцінки чинників макро- і мікро-

маркетингового середовища функціонування аутсорсингової 

фірми по наданню інформаційних послуг. 

Маркетинг ІТ-аутсорсингу так чи інакше пов'язаний з 

дослідженням, позиціонування та просуванням на ринок 
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інформаційних продуктів. На наш погляд, інформаційний 

продукт – добре структурована, об'єктивна та досить повна 

інформація, перероблена та складена експертом, професіоналом 

у своїй сфері. В цьому сенсі мають велике теоретико-практичне 

значення мають  певні характерні особливості інформаційного 

продукту, до яких пропонується віднести:  

а) інформаційний продукт - це результат праці, породження чи 

наслідок обробки інформаційного ресурсу;  

б) інформаційний продукт може бути (за бажанням власника) 

залучений в економічний обіг, наслідком якого може виступати, 

наприклад, перехід права власності;  

в) інформаційний продукт завжди відповідає потребам тих чи 

інших споживачів, тобто має всі признаки товару;  

г) при створенні інформаційного продукту необхідно 

враховувати дві позиції: позицію споживача інформації 

(замовника, покупця), якому потрібна інформація певної 

спрямованості, а також позиція власника так як цей продукт має 

всі ознаки оригінальності як об’єкт інтелектуальної власності. 

Для ефективного використання маркетингового супроводу 

послуг ІТ-аутсорсингу, на наш погляд, необхідно сформувати та 

обґрунтувати відповідні принципи, дотримання яких дозволяє 

фірмі-аутсорсеру та його маркетинговій службі ефективно 

виконати завдання, що стоять перед ними. 

Наші пропозиції з цього питання у найзагальнішому вигляді 

представлені в наступному вигляді. 

Принцип організаційної поведінки є основним у здійсненні 

системи ІТ-аутсорсингу. Його основні складові: 

- якість виконання прийнятих стратегій – характеризує 

наявність чіткої послідовності виконання етапів маркетингової 

програми; 

- профілактика підприємницького ризику – характеризує 

ступінь волатильності (непередбачуваності) ринку ІТ-послуг та 

дії щодо її зменшення; 

- сервісний потенціал – характеризує рівень якості 

обслуговування споживачів, що створює додаткові конкурентні 

переваги ІТ-аутсорсера; 
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- корпоративна культура ІТ-аутсорсера – створює йому  

необхідний імідж, сприяє встановленню ринкових взаємозв'язків 

з органами влади, споживачами, інфраструктурою ІТ-ринку. 

Принцип компетентності (професійності керівництва та 

персоналу) поставщика ІТ-послуг забезпечує високий рівень 

якості ІТ-послуг. Характеризується рівнем знань, умінь та 

навичок персоналу.  

Принцип мотивації  - забезпечує практичну реалізацію 

перших двох принципів, так як ефективна система морального та 

матеріального стимулювання є дієвим важелем ринкового успіху 

підприємства. 

Принцип оптимального розміщення замовлень на послуги ІТ-

аутсорсингу передбачає порівняння змісту аутсорсингової 

стратегії, розробленої топ-менеджментом ІТ-аутсорсера та її 

практичною реалізацією з використанням фахівцями підрозділів 

аутсорсера прогресивних форм та методів інформаційної 

логістики. 

Принцип економічної доцільності послуг ІТ-аутсорсингу 

передбачає об’єктивну оцінку своїх конкретних переваг на ринку 

ІТ-послуг, що є запорукою успішного ведення бізнес-діяльності 

в інформаційній сфері.  

Принцип обліку та контролю сприяє здійсненню зворотного 

зв'язку, надає завершеності процесу ІТ-аутсорсингу. Завдяки 

своєчасному коригуванню планово-управлінських рішень по 

результатам обліку та контролю топ-менеджмент ІТ-фірми досягає 

необхідних результатів на ринку. Для ефективної дії цього 

принципу необхідна відповідна інформація, її точність та повнота.  

Принцип спільної позиції замовника і виконавця (аутсорсі та 

аутсорсера) передбачає їх спільне бачення проекту з ІТ-

аутсорсингу, що сприяє економічній вигоді від реалізації 

контракту з ІТ-аутсорсингу як для замовника, так і для 

виконавця. Чим складніший проект ІТ-аутсорсингу, тим повинен 

бути більш тісний зв'язок між партнерами.  

Принцип гнучкості та комплексності. Гнучкість 

маркетингового забезпечення дозволяє вчасно адаптуватися до 

ринкових вимог і одночасно дієво впливати на нього.  

Комплексний підхід передбачає при розробці планів маркетингу 

використовувати не окремі маркетингові заходи, а оптимально їх 
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поєднувати, без чого неможливо ефективно впливати на 

споживача ІТ-послуг.   
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ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА 

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

Цифрові технології сформували нові потреби суспільства. Як 

писав Д. Чалмерс: «Я нікуди не піду без консультувань з 

інтернетом разів п’ять чи десять» [1]. І це більш за все стосується 

http://ir.stu.cn.ua/123456789/15196
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саме студентів та молоді віком від 18 до 23. У інформаційну 

епоху доступ до інтернету та мобільний зв’язок користуються 

ледве не найбільшим попитом у цьому мікро-сегменті. Для 

компаній зі сфери телекомунікацій одним із найбільш актуальних 

завдань стає приваблення студентів та молоді. Операторами 

мобільного зв’язку використовується значна кількість 

маркетингових інструментів, націлених на виконання таких 

завдань: таргетування, акцент на образах молоді як у зовнішній 

рекламі, так і на телебаченні, інші. Одним із таких інструментів є 

створення програм лояльності, націлених на залучення студентів. 

Найбільш розповсюдженими методами стимулювання збуту, 

що реалізуються через програми лояльності, є надання студентам 

знижок на: тарифи оператора; товари та послуги компаній-

партнерів оператора; безкоштовні додаткові послуги. 

Одним із найбільш новаторських, у цьому напрямі, мобільних 

операторів, що здійснює свою діяльність на території України, є 

ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ». Для студентів компанією було створено 

комплексну програму лояльності «lifecell Campus», за якою 

студенти мають змогу отримати знижки на послуги ТОВ 

«ЛАЙФСЕЛ», а також на товари та послуги інших підприємств 

(в основному, навчальні курси від різних компаній) [2]. Серед 

переваг такого рішення виділимо: інноваційність; доступність до 

продуктів та пропозицій; більш глибокий аналіз клієнтської бази. 

У ході проведеного дослідження було проаналізовано потреби та 

відношення студентів до програми «lifecell Campus». Основні 

результати дослідження наведено нижче: 

1. Багато студентів (близько 46% від опитаних) не впевнені, 

що така програма лояльності може принести користь абонентам 

інших операторів. 

2. Більшість студентів очікують від програми матеріали та 

курси, пов’язані зі сферами знань та навичок, які наразі не 

пропонуються; 

3. Маркетингова кампанія «lifecell Campus» на сьогоднішній 

день працює недостатньо ефективно (близько 69% опитуваних не 

знають про програму, при чому близько 16% із них є абонентами 

Lifecell). 

Виходячи з результатів дослідження, зроблено висновок, що 

програми лояльності від операторів мобільного зв’язку можуть 
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бути ефективним інструментом стимулювання збуту за умови 

ґрунтовного аналізу цільової аудиторії та просування продукту, 

виходячи з потреб споживачів. На сьогодні студенти найбільше 

зацікавлені у таких сферах, як іноземні мови, психологія, дизайн 

та інші. Пропозиції, спрямовані на задоволення таких потреб, 

мають більше шансів на успіх. Студенти зацікавлені в отриманні 

вигідних пропозицій, але не володіють достатньою інформацією 

про них. Однією з найбільш розповсюджених проблем при цьому 

є проблема нерозуміння та відсутності чітких цілей просування, 

а також проблема не достатнього аналізу цільової аудиторії та, як 

наслідок, неправильна оцінка ефективності заходів просування. 

Програми лояльності можуть бути ефективним та доречним 

для використання інструментом просування послуг операторів 

мобільного зв’язку. Основними умовами дієвості такого 

інструменту є ґрунтовний аналіз споживача, чіткість у 

поставлених цілях кампанії та розуміння способу просування. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Необходимость обновления классификационных признаков 

бизнес-процессов промышленных предприятий, с учетом 

происходящих на современном этапе экономического развития 

трансформационных изменений, обосновывает актуальность 

данной темы. 

Исследованию различных подходов к классификации бизнес-

процессов предприятий посвящены работы Денисенко Л. А. и 
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Шацкой С. Е. [1], Чернобай Л. И. и Думы О. И. [2], Ивлева В. А. 

и Поповой Т. В. [3] и многих других ученых. Но проблематика 

учета новейших бизнес-процессов, которые в дальнейшем 

необходимо применять при разработке формализованного 

комплексного подхода к формированию современного 

механизма управления предприятиями с учетом современных 

маркеров развития, остается, на наш взгляд, недостаточно 

раскрытой. 

Ученые [1; 2; 3] систематизируют разновидности бизнес-

процессов по многочисленным классификационным признакам. 

Но, учитывая актуальность и необходимость учета 

трансформационных изменений в соответствии с требованиями 

внешней среды для каждого субъекта предпринимательства, 

предлагаем конкретизировать каждую из определенных учеными 

классификационных групп дополнительно по признаку новизны, 

то есть выделять «традиционные виды бизнес-процессов» и 

«новые виды бизнес-процессов» (как для основных, так и для 

вспомогательных). 

Также, считаем целесообразным разделять основные бизнес-

процессы по признакам: «по видам ресурсов» и «по функциям 

управления». 

Если к основным ресурсам, которые используются 

хозяйствующими субъектами, относят: финансы, кадры, 

технологии, информацию, интерфейс, материальную базу, 

интеллектуальный капитал, то можно по видам ресурсов 

выделить следующие основные традиционные бизнес-процессы: 

• финансовые, 

• кадровые, 

• технологические, 

• информационные, 

• интерфейсные, 

• материальные, 

• интеллектуальные. 

Также необходимо выделять такие новые основные бизнес-

процессы по видам ресурсов, как «бизнес-процессы по 

управлению цифровыми технологиями» и по видам 

деятельности: «бизнес-процессы в виртуальной среде» и «бизнес-

процессы на реальных рынках». 
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В соответствии с основными функциям управления 

(планирование, организация, мотивация, контроль и 

координация) можно выделить следующие их виды: бизнес-

процессы по планированию, бизнес-процессы по организации и 

т.д. К новым видам основных бизнес-процессов по функциям 

управления относим бизнес-процессы управления анализом big 

data, мониторингом глобализационных процессов, 

международной логистикой и т.д. 
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РОЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ В ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Важной особенностью современной мировой экономики 

является диджитализация многих процессов. Вследствие 

трансформаций, связанных с использованием информационно

коммуникационных технологий (ИКТ), в последней декаде ХХ 

века появились понятие и концепция цифровой экономики (или 

электронная экономика, или веб, интернетэкономика, англ. 
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Digital economy). Она проявляется на уровне обывателя, 

компаний, государств через прямое и перекрёстное 

взаимодействие. Это касается электронной торговли, интернет

банкинга, развития контактов посредством мобильной связи и 

интернет, а также обеспечения внедрения стратегий и управления 

их реализации [1]. 

Спусковым механизмом для активизации цифровой 

трансформации стал запуск интернета в начале 1980х годов, 

когда начался процесс интернетизации жизни общества. 

В основе цифровой трансформации лежат информация и 

данные. Прежде чем данные стали цифровыми, их сбор, хранение 

и управление ими были громоздкими и трудоемкими. 

Классификация, структурирование, связывание и перемещение 

цифровых данных сделали их пригодными для алгоритмического 

управления (в частности, облачные технологии или облачные 

вычисления, англ. Cloud Computing). Это сделало их значительно 

более удобными в использовании, и, следовательно, более 

ценными. Сегодня возможности по сбору и управлению данными 

быстро расширяются благодаря распространению устройств и 

услуг в экономике и обществе. Это явление описывается такими 

терминами, как “большие данные” (англ. Big Data) и “интернет 

всего” (англ. Internet of Everything – IoE). В этой тесно связанной 

среде алгоритмы не только создают ценность из данных, но и 

данные, в свою очередь, улучшают алгоритмы, что ведёт к 

“машинному обучению” и развитию искусственного интеллекта 

[2, р. 7]. 

Растущее взаимодействие между данными, алгоритмами, 

вещами и людьми, все более и более связанное с физическими 

ресурсами и условиями, переходит в “управляемые данными” 

экономику и общество. Эта трансформация делает данные 

ресурсом и активом для торговли, который лежит в основе 

торговли другими товарами и услугами. Вместе с этим 

необходимо учитывать, что данные и формирование, экономики 

и общества, управляемых данными порождают новые вызовы и 

задачи, а именно: как в полной мере использовать потенциал 

данных для стимулирования инноваций и повышения 

производительности при соблюдении политических и 

социальных целей, таких как защита конфиденциальности и прав 
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интеллектуальной собственности, а также обеспечение 

безопасности. Достигнуть этого баланса сложно, но в этом есть 

очевидная необходимость. Признавая относительные затраты и 

выгоды от расширенного обмена и повторного использования 

данных, важно, чтобы цифровая трансформация содействовала 

росту благосостояния [3]. 

Цифровая трансформация является закономерным процессом 

развития. Для обеспечения максимально положительных 

эффектов, а также предупреждения угроз и устранения проблем 

от её реализации, важную роль должно играть государство. 

Необходима разработка государственных стратегий и программ 

развития цифровой экономики, а также обеспечение 

информационной безопасности государств, компаний, 

гражданин, защиты персональных данных. 

Цифровая экономика должна быть социально 

ориентированной. Особенно этот аспект важен с учётом 

возрастающей вовлеченности потребителей в процесс 

производства. 

В процессе цифровой трансформации, помимо улучшения 

управления данными, особое внимание также целесообразно 

уделить их использованию и стимулированию цифровых 

технологий, которые будут содействовать сокращению издержек 

в производстве и управлении, а именно: внедрение проектов 

умного дома, цифрового города, электронного правительства, 

применение 3D принтеров, создание профессиональных сетей. 

В целом, главной задачей цифровой трансформации должно 

быть обеспечение роста благосостояния общества при 

совместном участии и при условии равноправного 

взаимодействия государства, компаний и граждан. 
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UX-ORIENTED MARKETING COMMUNICATIONS 

 

The processes of digitalization of society are irreversible. In 2021 

(compared to 2020), the percentage of growth in Internet users was 

2.64%. The growth rate of this indicator is more than twice the growth 

rate of the world's population (1.03%) [1]. This comparison serves as 

the clear example of the social transformation that are taking place in 

society. Obviously, interaction in the informational field prevails over 

offline one, and news created in real life gain publicity in virtual life. 

The oversaturation of informational space by content has led to a fierce 

struggle between brands for the attention and time of consumers. As a 

result, the user experience gained from services on which commercial 

content is published has become a communication barrier. In addition 

to the ability to avoid the perception of content due to IT-products, the 

user also can do it due to the peculiarities of the psyche (loss of 

attention, boredom, advertising blindness, etc.). However, user 

experience can also contribute to consumer perception of information 

if marketing communications are UX-oriented. 

User eXperience (UX) is the perception and response of a user to 

the use and/or an upcoming use of a product, system or service [2].  

Let's consider the basic model of the marketing communication 

process. The message (content) is formulated by the communicator 

(brand), after which, as a result of coding, it takes shape (text, video, 

infographics, etc.), and through the selected communication channels 

is decoded by the recipient (target auditory). At the decoding stage the 

message encounters communication barriers (due to the existing 
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experience of using information platform, promoted product or 

anything that is included in the socio-cultural ecosystem of the 

consumer). Communication results are two informational phenomena:  

feedback (not limited by the selected communication channel); the 

effect of communication (not limited to communication channels in 

general). 

UX-barriers are cognitive deformations and inductive thinking 

errors. The slight of UX at best will not give an effect from marketing 

communications, and at worst it will have an effect that was not set by 

the brand as a goal. However, the orientation to such features of the 

perception by the TA is an opportunity for a company to form meaning 

about a product or a brand as a whole. 

Existing deformations can both harm the system of integrated 

marketing communications and force the perception of the recipient. 

The tendency to confirm one's point of view (confirmation bias) is 

a person's tendency to search, interpret or to give preference to 

information that is correspond to their point of view, belief or 

hypothesis [3]. This phenomenon is based on three postulates of bias: 

search for information, interpretation and memory. 

The first point is not about "where" the consumer is looking for 

information, but about "what" they are looking for. Brand loyalty, as 

one of the components of enterprise's intellectual capital, is justified 

not by the absence of negative information about the brand, but by the 

barrier of its perception. The result is brand advocates. Without the 

informational base obtained after communication processes focused 

on the UX of consumers, both phenomena are meaningless. 

Biased interpretation is based on the existence of a contradiction or 

on the possibility of it. Interacting with consumers, a brand forms 

meanings not only about its products, but also about the components 

of the enterprise's marketing microenvironment. But this phenomenon 

is true in both directions. Avoiding inconsistencies, a brand may face 

a bias in the interpretation of its actions due to the communication 

system of the subjects of the microenvironment of the enterprise, 

which requires reactive intervention and adjustment of its own 

marketing strategies. 

Memory bias or the selective memory effect is also connected with 

beliefs and values. The recipient's real emotional state is important. 

Perceiving emotional information (neuromarketing), the real 
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emotional phon will be more valuable than emotions during using the 

product. In this way, UX remains dynamic and responsive. 

Another cognitive distortion is the effect of illusory correlation. It 

is the vision of a close relationship between variables, which in reality 

either does not exist, or is significantly less than assumed [4]. The 

“expensive is better” setting exemplifies this thesis. 

Key communication barrier, that is almost not to transform into an 

opportunity, remains the wishful thinking. However, returning to the 

notion that the UX is based on the beliefs and values of consumers, 

this cognitive bias can serve as analytical material. 

The primacy effect is the tendency of an individual to attach the 

greatest importance to the information about an object that was 

received earlier [5]. Developing a strategy for entering a new market, 

it should be born in mind that this forms the primary UX, which is 

likely to have to be appealed to in future brand’s communications. 

Another manifestation of the influence of UX is the filter bubble. 

The information bubble is the result of the development of Internet 

marketing and customization technologies. On the one hand, this is a 

positive scene, because the process of filtering the TA is automated. 

On the other hand, for a user who gets information that is correlated 

with previously received one, it becomes more difficult to let a new 

object into his informational field at the functional aspect due to the 

information platform, which serves as a communication channel. 

Summing up, it can be argued that the potential of consumer 

perception (a concept introduced by P. Drucker [6]) is the main idea 

of effective communication. The brand must focus on the user's ability 

to perceive information at every stage of the elements of the 

communication chain. However, the answer to the question "What is 

the consumer perception potential?" will be determined by the UX of 

the consumer, namely: interaction with brand products, interaction 

with the communication channel and cognitive distortions. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІТ-МЕТОДІВ  

У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

З погляду  маркетингу нейронні мережі (нейромережі) 

являють собою програмний інструмент прийняття рішень, який 

допомагає особам, що ухвалюють рішення (менеджерам, 

маркетологам, ІТ-фахівцям), у виборі необхідної відповіді на 

конкретну ситуацію. По суті, нейронна мережа, як і інші 

інформаційні технології, може доповнити, а то й замінити 

традиційні маркетингові методи. 

Наприклад, тій чи іншій компанії необхідно розробити 

маркетингову програму в умовах всесвітньої пандемії COVID-19, 

що почалася на початку 2020 року. Тут необхідне додаткове 

програмне забезпечення, яке використовує бази демографічних 

даних, що дає змогу здійснити прогноз, коли будуть очікувані 

піки 2-ї, 3-ї, … n-ї хвиль пандемії. 

Існують методи, за допомогою яких можна обчислити 

подальше зростання або спад функції за її значеннями на малих 

аргументах. Одним з найвживаніших із таких методів є метод 

найменших квадратів [1]. Він дає змогу визначити залежність 

функції від часу, тобто, якщо обчислити функцію кількості 

захворілих, то, підставивши в неї період, який відповідатиме 

майбутньому, отримується приблизна кількість захворілих на той 

https://psychology_pedagogy.academic.ru/
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час. Але за допомогою цього метода обчислюються лише 

зростаючі чи спадні функції, тобто метод не може дати піки (не 

можна визначити час, за якого функція досягає максимального 

значення). До того ж не будуть враховані таки чинники, як 

сезонний вплив, частинний або тотальний локдаун та т. ін. Для 

проведення обчислення з врахуванням усього зазначеного треба 

застосовувати складніші програми, прикладом яких як раз і  

можуть слугувати нейромережі [2].  

Створення та вдосконалення нейромереж – досить складне та 

коштовне завдання, але результати їх застосування можуть бути 

досить результативними. У цілому, нейронна мережа – це 

фактично маленький штучний мозок, що має доступ до великої 

кількості даних, які людина не в змозі запам’ятати, та швидко 

проводить таку кількість операцій, яку не в силах провести не 

тільки окремий фахівець чи колектив фахівців, а й навіть 

сукупність усіх у світі фахівців, що займаються цією 

проблематикою [3]. Якщо підготувати нейромережу до роботи з 

вже згаданим прогнозом протікання епідемій (питання, що гостро 

постало в цьому році у зв’язку зі швидким розповсюдженням усе 

нових штамів коронавірусу), то можна отримати результати, які 

дуже близькі до реальних. Тобто менеджери, маркетологи, 

логістики та інші зацікавлені особи зуміють здійснити прогноз, 

необхідний для подальшої діяльності виробничого підприємства, 

посередницької або торговельної фірми та установи, що надає 

послуги, не тільки під час зростання чи спаду захворюваності, а 

й коли будуть очікувані піки 2-ї, 3-ї, … n-ї хвиль пандемії. Отже, 

можна контролювати майже все протікання пандемії й терміново 

вживати ті чи інші необхідні заходи, які мають підтвердити або 

спростувати результати  маркетингових досліджень, проведених 

за допомогою особистих online-опитувань.     

Використовуючи оброблені дані, промислові підприємства, 

компанії, державні установи чіткіше плануватимуть свою 

діяльність, що дасть змогу додатково заощадити сировину, 

матеріали, комплектуючі вироби, фінансові та виробничі 

ресурси.  

Особливе значення мають задачі прогнозування часових 

рядів, в яких виділяються завдання з набором певних 

специфічних ознак. За часом випередження розрізняють 
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прогнози: згладжування – найближчий період; 

короткостроковий прогноз – 1–2 роки;  середньостроковий 

прогноз – до 5 років; довгостроковий прогноз – до 15 років, що 

майже співпадають із відповідними маркетинговими стратегіями.  

Дві основні переваги нейронних мереж над іншими 

алгоритмами прогнозування такі. 

1. При використанні нейронних мереж легко досліджувати 

залежність прогнозованої величини від незалежних змінних.  

2. Друга серйозна перевага нейронних мереж полягає в тому, що 

експерт не є заручником вибору математичної моделі поведінки 

часового ряду. Побудова нейромережевої моделі відбувається 

адаптивно під час її «навчання», без участі експерта. При цьому 

нейронній мережі пред'являються приклади з бази даних, і вона 

сама підлаштовується під ці дані.  

Недоліком нейронних мереж є їх недетермінованість. Тобто 

система функціонує за принципом «чорної скриньки», яка 

якимось чином працює, але експертові логіка прийняття рішень 

нейромережею недоступна. У принципі, існують алгоритми 

«витягу знань із нейронної мережі». Але в разі формалізації 

«навченої» нейронної мережі до списку логічних правил, на її 

основі можна створити експертну систему [4]. В основному 

набори правил, що генеруються такими алгоритмами, досить 

об'ємні, тому і не вбудовуються у відповідні нейромережеві 

пакети.  

Якщо вхідних параметрів багато, рекомендується не скидати 

їх відразу в нейронну мережу, а спробувати спочатку провести 

передобробку даних, для того щоб представити їх у правильному 

вигляді. У більшості практичних завдань із прогнозування 

продажів передобробка складається з різних частин.  

При використанні багатошарових нейронних мереж у бізнес-

прогнозуванні в цілому і прогнозуванні продажів зокрема слід 

пам'ятати про те, що потрібно акуратно робити нормування й що 

для вихідного нейрона краще використовувати лінійну передатну 

функцію. Узагальнюючі властивості від цього ненабагато 

погіршуються, але мережа буде значно краще працювати з 

даними, що містять тренд. 
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ПОРІВНЯЛЬНА МОДЕЛЬ МАСС-МАРКЕТИНГУ 

ТА ДИРЕКТ-МАРКЕТИНГУ 

 

Аналіз сучасних наукових здобутків в області директ-

маркетингу дозволяє погодитись щодо багатогранної природи 

його суті. Таким чином, узагальнюючи дослідження 

термінологічного апарату дефініції «прямий маркетинг» можна 

стверджувати, що це діяльність, спрямована на поширення 

прямих комбінованих комунікаційних каналів, які формують 

зв’язки між продавцем та споживачем для просування продукції 

(товарів, послуг), яка орієнтована безпосередньо на таргет-

аудиторію та її розширення на основі актуалізованої бази даних 

про діючих та потенційних клієнтів. Завдяки наявності 

різноманітних форм засобів масової інформації та інших 

технологічних розробок діяльність бізнес-суб’єктів, які можуть 

реалізовувати товари та послуги, не залучаючи посередників, 

значно розширилась та диверсифікувалась.  

Очевидно, що  переваги від впровадження концепції директ-

маркетингу отримали як підприємства, так і споживачі, які мають 

сьогодні змогу здійснювати купівлю товарів та послуг за більш 

низькими цінами за рахунок усунення маржі посередників. 

https://habr.com/ru/post/312450/#_blank
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Традиційні інструменти маркетингу були розроблені 

в  контексті масового маркетингу: націленість на широкі ринки 

за допомогою стандартизованих повідомлень і пропозицій, 

які  розповсюджуються через посередників. Сьогодні, однак, 

з  тенденцією до більш вузького таргетування і бурхливим 

розвитком цифрових технологій і соціальних медіа, багато 

підприємств використовують директ-маркетинг або в якості 

основного маркетингового підходу або в якості доповнення 

до  загальної маркетингової стратегії [1]. На рисунку 1 наочно 

наведено різницю між масс-маркетингом та директ-маркетингом, 

зокрема директ-маркетинг передбачає безпосередню взаємодію з 

ретельно націленими окремими споживачами та спільнотами 

клієнтів як для отримання негайного відгуку, так і для побудови 

довгострокових відносин з клієнтами. 

 

 
 

Рисунок 1 - Порівняльна модель масс-маркетингу та директ-

маркетингу 
Джерело: розроблено автором 

 

Підприємства інтегрують директ-маркетинг, з метою 

адаптації своїх пропозицій і контенту до потреб та інтересів 
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окремих покупців або сегментів споживачів. Таким чином, 

досягається мета директ-маркетингу – формування залученості 

клієнтів та створення лояльного до підприємства співтовариства. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасне економічне середовище характеризується високим 

рівнем застосування цифрових технологій під час виробництва 

товарів/надання послуг, стрімким розвитком бізнес-моделей та їх 

адаптивною гнучкістю до інтенсивної зміни характеру 

економічних відносин між всіма їх учасниками. Функціонуючий 

цифровий простір сьогодні є чи не найголовнішим способом 

обміну інформацією та комунікації між продавцями та 

споживачами [1, c. 95]. Саме тому застосування цифрових засобів 

розглядається як один із способів побудови ефективних каналів 

маркетингових комунікацій.  

Туристична галузь – одна з найбільш динамічних у своєму 

розвитку завдяки високій чутливості до зміни у попиті. Це є 

причиною значної кількості туристичних пропозицій: у зв’язку зі 

зміною споживчої поведінки, суспільних уподобань та трендів, 

все частіше з’являються нові способи організації відпочинку. 

Серед наявного різноманіття туристичних продуктів питання 

унікальності вже не є актуальним, натомість у туристичних 

операторів виникла інша проблема: вибір таких засобів 

маркетингових комунікацій, які дозволять виокремити 
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туристичні послуги конкретної компанії та стануть ефективним 

інструментом взаємодії зі споживачем. В умовах сучасного 

розвитку економічних відносин найбільш вдалим рішенням цієї 

проблеми розглядаються цифрові маркетингові комунікації. 

Перевагами використання цифрових маркетингових 

комунікацій для туристичного підприємства є: створення 

конкурентної переваги; широкий вплив на обрану цільову 

аудиторію; тісний взаємозв’язок зі споживачем, застосування 

інтерактивних способів взаємодії; можливість оцінки впливу 

обраних рекламних засобів на споживача та швидка їх зміна в разі 

низької ефективності; створення привабливого іміджу компанії, 

яка в очах споживачів матиме образ інноваційності та контактної 

близькості.  

В той час, як світовий ринок туристичних послуг активно 

розвиває способи використання цифрового маркетингу, 

вітчизняний ринок характеризується низьким рівнем його 

використання. Найбільш популярними інструментами цифрових 

маркетингових комунікацій серед туристичних підприємств в 

Україні є: SMM-маркетинг, веб-сайти, пошуковий маркетинг, 

контекстна реклама, email-маркетинг, вірусний маркетинг.  

Для більш детального аналізу широти використання 

цифрового маркетингу на вітчизняному ринку туристичних 

послуг пропонується розглянути це питання на прикладі 

конкретного підприємства. Основою аналізу є туроператор 

«JoinUp!», що функціонує на ринку з 2005 року. Асортимент 

туроператора налічує 50 туристичних напрямків, туроператор 

має власні авіалінії – SkyUp, широку мережу партнерів в галузі 

розміщення та велику кількість турагенцій по містах України [2].  

У 2020 році послугами туроператора скористались 449,35 тис. 

Туристів, з них – 427,9 тис. Туристів з України [3]. Окрім цього, 

в 2020 році «JoinUp!» займав друге місце в рейтингу 

туроператорів [4].  

На даний момент туроператор використовує як основні, так і 

синтетичні засоби маркетингових комунікацій. Серед основних: 

реклама (буклети та банери), стимулювання збуту (цінове), 

персональний продаж та PR. Серед синтетичних виділяються 

продакт плейсмент, участь у виставках, івент-маркетинг та 

інтернет-маркетинг. До цифрових засобів маркетингових 
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комунікацій, які використовує туроператор, відносяться: SMM-

маркетинг; контекстна реклама; веб-сайт; SMS-розсилка; 

використання мобільних додатків [2]. 

Зроблено висновок, що туристичне підприємство 

викориcтовує широкий спектр інструментів цифрових 

маркетингових комунікацій. Проте, наявну систему рекламних 

засобів можна покращити.  

З огляду на цільову аудиторію туроператора, рекомендується 

додати таргетовану рекламу в Instagram та Facebook. Також 

дієвим інструментом буде використання вірусного маркетингу: 

доцільно звернути увагу на співпрацю з тревел-блогерами, що 

допоможе зміцнити імідж компанії. Окрім цього, можна також 

«оцифрувати» стимулювання збуту за допомогою створення 

цифрових квестів. Оскільки яскраве зображення та його емоційне 

наповнення є вигідними інструментами привертання уваги 

споживача в туристичній сфері, варто також звернути увагу на 

відео-блоггінг.  

Дієвим засобом реклами та збільшення впізнаваності компанії 

буде також додавання до ідентифікаторів бренду персонаж. 

Доречним буде створення цифрового персонажа та інтегрування 

його до вже існуючих на підприємстві засобів комунікацій: 

мобільного додатку, контенту в Instagram та як засіб спілкування 

в телеграмі у вигляді чат-боту.  

Оскільки пропозиція в туристичній галузі є дуже широкою та 

диференційованою, туристичним підприємствам рекомендується 

приділити окрему увагу способам комунікації зі споживачами, 

для того, щоб виділити свій турпродукт серед інших. Зважаючи 

на сучасний розвиток суспільства, найбільш дієвим способом у 

цьому випадку буде використання цифрового маркетингу. Для 

більшої ефективності рекомендується створювати комплекс та 

всебічну систему цифрових маркетингових комунікацій. 
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК  

ІНСТРУМЕНТ СТВОРЕННЯ ПОПИТУ 

 

Контент-маркетинг як складова сукупності маркетингових 

інструментів допомагає підприємству здійснювати управління 

попитом, що в свою чергу передбачає сприяння, стимулювання 

та регулювання попиту [1].  

Функціями маркетингу є не лише задоволення існуючих 

потреб споживачів, а також і забезпечення вищого рівня і якості 

життя шляхом створення нових потреб і стимулювання попиту. 

Це можливо при наявності в підприємства активної позиції в 

процесі його маркетингової діяльності. 

Споживач по суті своїй ірраціональний. Потреби і їх методи їх 

задоволення виникають в його свідомості хаотично під впливом 

величезної кількості факторів. До моменту виникнення потреби 

споживач не знає чого саме він хоче, а пото́му підприємство 

мусить створювати способи вирішення проблем покупця і 

пропонувати їх потенційному споживачеві, таким чином 

зацікавлюючи його і утворюючи попит навколо існуючого 

товару [2]. 

До появи певних продуктів потреби споживача не спрямовані 

на конкретні товари. Спочатку виникає абстрактна потреба на 

кшталт «хочу більше вільного часу» і лише після цього споживач 

починає шукати способи задовольнити цю потребу. Побачивши 

інформацію про потрібний товар, що здатен задовольнити 
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потребу, споживач здійснює покупку. Це активізація 

індивідуального латентного попиту за допомогою маркетингу.  

Також іноді буває і навпаки, коли споживач взагалі не має 

жодної потреби до того моменту, як на ринку з’являється певний 

товар, наприклад мобільний телефон. Після його появи одразу 

виникає потреба в повазі від оточення, яка була активізована 

отриманою інформацією про новий товар. Таким чином за 

допомогою маркетингу утворюється абсолютно новий попит. 

Контент-маркетинг грає дуже важливу роль в створенні 

попиту, адже однією з його основних функцій є інформування 

споживача про компанію, її товари й послуги, а також про теми, 

дотичні до використання цих товарів. В процесі імплементації 

контент-маркетингу компанія комунікує зі споживачем за 

допомогою контенту різних типів і встановлює стійкий 

емоційний зв’язок з його внутрішнім світом.  Якщо людина на 

постійній основі споживає певний контент, значить він знаходить 

відгук в її бажаннях і потребах. Інформація із близького джерела 

про нові способи задовольнити загальні потреби стимулює в 

свідомості споживача бажання придбати конкретні товари чи 

послуги. 

І мова тут не лише про задоволення потреб перших рівнів 

піраміди Маслоу. Іноді контент-маркетинг може створювати 

попит на певний товар, задовольняючи соціальну потребу чи 

потребу в самореалізації. Наприклад, коли компанія займає 

активну позиція в питанні захисту навколишнього середовища 

або нагальних соціальних проблем, використовуючи при цьому 

якийсь товар напряму («екологічні товари» [3]) чи прибутки від 

продажу товару (колаборація фонду «Таблеточки» і Aroma Kava). 

Таким чином попит на певні види товарів може підвищуватись, 

адже вони тепер не лише задовольняють потреби по своєму 

прямому призначенню, але й супутні потреби завдяки політиці 

компанії. 

Характерним прикладом створення попиту є iPhone від Apple, 

коли широкоекранний iPod, мобільний телефон та інтернет-

комунікатор були об’єднані в один пристрій. Компанія створила 

ринок, якого досі не існувало. Проте створення попиту пов’язане 

не лише з інноваційними продуктами. Компанія може створити 

нішевий попит для товару, аналоги якого вже присутні на ринку. 
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Наприклад, в 2006 році Hubspot охарактеризувала вже наявні 

інструменти цифрового маркетингу новим терміном «вхідний 

маркетинг» і, таким чином, змогла закріпитися на вже 

насиченому ринку маркетингового програмного забезпечення, 

залучивши нових споживачів [4]. 

Дослідження, проведені серед маркетологів 25 країн світу, 

показують, що для ефективного створення попиту контент-

маркетинг має використовуватися на всіх етапах шляху 

споживача: від етапу поінформованості до післяпродажного 

обслуговування. На кожному етапі споживачу має пропонуватися 

контент різних типів: на ранніх стадіях ефективними будуть 

публікації в блогах та на сторінках в соцмережах, на середніх 

стадіях – детальні посібники чи статті з описом шляху вирішення 

проблеми споживача, а на пізніх стадіях корисними можуть бути 

тематичні дослідження від компанії [5]. Також важливою 

складовою контенту для створення попиту є безперервне 

вимірювання показників ефективності задіяного контенту та 

порівняння їх з наперед заданими цілями. Важливо 

акцентуватись не на окремих продажах, а на створенні лояльної 

аудиторії, яка буде з довірою ставитись до інформації компанії. 

Таким чином, контент-маркетинг зарекомендував себе як 

ефективний інструмент для стимулювання латентного чи 

створення нового попиту за умови компетентного його 

використання. Цей інструмент потребує подальших досліджень у 

напрямку розробки стратегій створення попиту із врахуванням 

вітчизняної специфіки. Це дозволить українським компаніям 

ефективно комунікувати зі споживачем, знаходити та створювати 

для себе нові можливості для продажу своїх товарів і послуг.  
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SOCIAL POSITION OF THE PURPOSEFULL BRANDS  

 

The pandemic of the coronavirus disease has affected the global 

economics and ultimately accelerated its turning into the digital 

economics. People have started to learn en masse how to order food, 

medicaments and any other goods on internet, they have already used 

to try different delivery services, e-learning, internet banking, and so 

on. So markets are ready to collaborate in the digital economics. It 

transforms the approaches of companies to their marketing activity 

and ramps it up very much. For example, at least this assumes that the 

digital reflection of the company has already turned into its obligation 

under the conditions of the information society. And if the company 

doesn’t publish information about its propositions, products and the 

production processes, its consumers start to think that the company, 

its production and products do not exist.  

In addition to the obligation of the content making the company 

has to formulate its clear social position. Such companies are named 

the ‘purposeful brands’ [6]. One of the most influential global risks in 

2021 has associated with an absence of the social position of 

companies [1]. If a company does not define its attitude to some social 

problems, situations which are important to its target audience, and it 

doesn’t approximate to a global purpose this audience will not 

associate itself with this company. It can be reflected to the economic 

results as the consequences of the company social position absence. 

And this risk impact has been notified on the global level because this 

problem is similar to all countries in the world.    
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It can be explained by the conditions of the information society 

chaos where the diversity of values has turned into the vacuum of the 

universal human values. For example, the original source of data is not 

important for the TikTok audience. But numerous replays of it may be 

much more interesting. It has to be noticed that this audience is 

developing and its consumer behavior is developing too. And all this 

is affecting on different economic branches, particularly on the music 

industry [2]. The show business in general defines the most effective 

future marketing principles and marketing tools of achieving 

economic goals [3]. The marketers will face with a new digital 

consumer society that on the one hand concentrates on new trends and 

on itself, but on the other hand this society actually needs to follow 

someone in a digital format who has the clear social positions and the 

global purposes.  

Firstly, the last-mentioned idea is a new interesting case and a trend 

of the information society. It was provoked by different social media. 

But on the other hand such kind of psychological marketing effects 

had already appeared simultaneously with initial TV serials and then 

it just continued its development in the social media. It creates some 

new marketing opportunities for companies to turn into a digital 

subject for its target audience to follow. If the digital entity of the 

company can develop the dependences of its target audience on it, it 

can create a community and lead it [4]. So there are the similar tools 

of branding under the conditions of the industrial society [5]. But now 

these branding tools need to be adapted to the features of the 

information society. The company has to formulate its own social 

positions and purposes that can be able to gather and join the people 

around this company because the proposed values are similar to these 

people.  

Secondly, according to the branding principles, companies have to 

remember that a brand belongs to its consumers and not to the 

company. This means the social position of the company, been 

formulated on internet can be appealing to different people. It doesn’t 

mean that all of them are the representatives of the initial target 

audience of the company. But this fact opens new marketing 

possibilities for the company to face with other audiences which can 

also turn into target audiences. This opens a way for the company to 

create a greater variety of the brand products oriented to the new target 
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audience. The company has to reflect its followers on all web-pages 

on internet and it corresponds to the necessity of the regular 

publications. It is not important that every publication has to inspire 

its author and turn into a brilliant creative idea of marketing. It has to 

create a consumer’s dependence on communications with a brand 

every day. Such an approach to the communication programs of posts 

on internet is also similar to serials. Serials have some scenario and 

series are different. One of them is more interesting, next is less 

interesting. But the target audience is watching the serial and it 

depends on its purposes, social positions and values.  
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DEVELOPMENT OF QUASI-INTEGRATION STRUCTURES 

ON THE BASIS OF RELATIONSHIP MARKETING 

 

In today's environment, economic agents are increasingly 

cooperating while remaining competitors in the market. The 

combination of competitive and cooperative relations creates the basis 

for the emergence of network entities, namely - quasi-integration 

structures (QIS). Forms of close cooperation within quasi-integration 

structures are able to provide competitive advantages of each QIS’s 

participant through a combination of skills, competencies and 

resources to create a value proposition. Such structures stimulate 

innovation and thus jointly create new sources of value by combining 

ideas and methods, resources and technologies, risk sharing and 

synergies by compromise between cooperation and competition 

between QIS participants. The main factor that determines the relative 

stability and, at the same time, the flexibility of such a network 

structure, is the relationship between the participants of the QIS. In the 

professional literature on marketing, they refer to the so-called 

relationship marketing. Relationship marketing is based on the fact 

that marketing is a process that involves several parties or entities, the 

goals of which must be achieved [1]. This is achieved through mutual 

exchange and promise fulfillment focused on long-term.   

There are various interactions between agents within QIS, in which 

there are exchanges (goods, information, finances, etc.) and adaptation 

to each other. All exchanges, all kinds of interactions affect the 

position of the participant in the network. Comparison of views on the 

structure of inter-agency exchanges is given in table. 1. Long-term 
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relationships, in turn, lead to lower relationship costs and increased 

profits. The more frequent and intense these exchanges become, the 

stronger the relationship between the parties [2]. Thus, managing the 

life cycle of exchanges between agents, the so-called "marketing 

circle" – the task of relationship marketing. 

 

Table 1 − Elements of inter-agency exchange: different views 

 

McLoughlin and Horan IMP Group 

1) Financial and economic 

exchange; 

2) Technological exchange; 

3) Exchange of information; 

4) Exchange of knowledge; 

5) Legal exchange. 

1) Exchange of goods/services; 

2) Exchange of information; 

3) Financial exchange; 

4) Social exchange. 

Source: [2] 

 

Researchers Dwyer R., Schurr P. and Oh S. [3] call relationship 

marketing B2B approach, which covers a wide range of relationships 

not only with customers but also with suppliers, regulators, 

government, competitors, employees and others. 

In the professional literature on relationship marketing, it is noted 

that organizations enter into relationships to obtain resources that they 

do not have. Given the informative nature of markets, the use of the 

knowledge structure of a potential partner, which provides an 

important incentive to establish relationships. Relationships develop 

through different episodes of exchange and depend heavily on four 

main factors: technology, organizational determinants (size, structure, 

and strategy), organizational experience and individuals. As the result, 

a relationship atmospher reflects the problems of dependence on 

power, the degree of conflict or cooperation, as well as the general 

proximity or remoteness of the relationship. Based on the above, 

relationship marketing can be considered as all marketing activities 

related to the management of success. 

One of the key elements of relationship marketing is trust. In the 

work of K. Murman [4] trust is defined as "... willingness to rely on an 

exchange partner who is trusted". This definition means, above all, 
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that there must be a belief in the reliability of the other partner, which 

arises from the experience, reliability or intent of this partner. The 

author also views trust as a behavioral intention or behavior that 

reflects dependence on another partner and implies insecurity and 

vulnerability on the part of the trustee. Thus, trust is the basis of a 

proactive style of action, a focus on the interaction work, the formation 

of optimistic team spirit and dynamic leadership. 

Relationship marketing within the QIS is dynamic due to its 

procedural nature, so its main task is to manage the life cycle of the 

relationship of all participants. Segmentation based on the analysis of 

the profitability of the relationship within the QIS is a prerequisite for 

making decisions about the need to retain its members. And the 

duration of connections between partners in the network is not only a 

favorable platform for exchange, but also a means of reducing 

transaction costs. 

Within the QIS, its participants will, first of all, receive reduced 

market transaction costs from: 

– search for information on alternatives to the agreement (search 

for information on price and partners); 

– measuring the quantitative and qualitative characteristics of the 

good; 

– negotiating and concluding contracts; 

– costs of protection of contracts from encroachments of third 

parties; 

– control over the observance of the contract by the partners under 

the agreements and prevention of their opportunistic behavior 

[5, p. 73]. 

Other benefits of developing relationships in QIS can be attributed 

to reduced management transaction costs: 

– on incorrect adaptations that occur when transactions get out of 

control and coordination; 

– to correct inconsistencies that arise during the exchange, 

– related to dispute resolution, 

– on the reliability of obligations. 

Management transaction costs within the QIS originate from the 

theory of agency relations – a significant component of almost all 

exchange transactions. They arise when one party (the principal) 

depends on the other party (the agent) to take any action on behalf of 
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the principal. Thus, any relationship between members of quasi-

integration structures is an agency relationship. 

An important assumption of agency theory is that most agency 

relationships are characterized by "information asymmetry", .e both 

the principal and the agent have information that the other would like 

to receive, but self-interest makes them reluctant to share this 

information. These two assumptions lead to problems of "hidden 

information" and "hidden action" [6, p. 3]. The first problem, also 

known as unfavorable selection, relates to the principal's task of 

identifying the relevant agents and is solved when the principal's 

"screening" procedures and the agent's "signaling" actions are 

performed. The mention above problem, also known as moral hazard, 

relates to the problem of ensuring agent acts in accordance with the 

principal's objectives and is addressed by monitoring the agent's 

actions and ensuring compliance. 

The focus of agency theory is to determine the most effective 

contract for the management of specific relationships, taking into 

account the characteristics of the parties involved and the fact that 

economic uncertainty and information costs do not allow the principal 

to fully control the agent. Thus, the paradigm of agency theory is based 

on the concept of opportunism – pursuing one's own interests, 

including in a false way, including such obvious forms of deception 

as untruth, theft, fraud. 

The authors suggest that three types of opportunism may arise 

within QIS: 

1) unfavorable selection – pre-contractual opportunism, which 

uses asymmetric information about future results; 

2) moral hazard – post-contractual opportunism, which uses the 

asymmetry of information on current indicators; 

3) delay – the availability of assets and investments with a specific 

value for exchange, which create additional incentives for 

opportunism. 

As well known, QIS are formed, first of all, with a need to produce 

innovative and high-tech products. Technological innovations 

typically involve complex relationships with suppliers, partners, 

distributors, customers, financial, regulatory, and other institutions. It 

is important to note that the success of product innovation depends to 

a large extent on the relationship between R&D and marketing, 
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especially in technology organizations. By highlighting the 

importance of knowledge flows in the high-tech industry, QIS can 

foster synergies in innovation and high-tech product development. 

They are characterized by rapid dissemination of information, which 

is the key to the success of production (implementation) of a new 

product and cross-functional coordination, and therefore has a positive 

impact on innovation. 

As a result of the study of the formation of QIS, the authors proved 

the need to use the marketing of interactions within such a structure in 

combination with the mechanism of non-hierarchical coordination of 

interaction between enterprises. The result of the formation is to 

ensure the consensus of the target benefits of economic agents, based 

on the overall objectives of the structure as a whole. The above is the 

basis for leveling the economic opportunism of its participants. 

Accordingly, a model of the hierarchy of identifying beneficial goals 

of interaction of QIS agents by assessing the consistency of economic, 

innovation, technological, social, market and communication benefits 

has been developed. It was proposed to measure the priority benefits 

of participants of different QIS subsystems (production, supply, 

management, research) using the method of hierarchy analysis, which 

is more reasonable by solving multicriteria problems than an approach 

based on linear logic. The projection of the vector of target benefits of 

structural subsystems on the vector of aggregated (general for QIS) 

target benefits was taken as an indicator φ (0≤φ≤1) of the consistency 

of target benefits of QIS participants. This indicator can be considered 

as an analogue of the empirical correlation coefficient of target 

benefits of participants and corporate target benefits. That is, if φ = 1, 

then we have a complete coincidence of target benefits, and a change 

in φ in the direction of "0" means a decrease in the coincidence of 

target benefits. According to the results of empirical studies, the 

indicators of consistency of target benefits for subsystems KIS equal 

the following values: production − φ = 0,670; supply − φ = 0.492; 

managerial – φ = 0.671; scientific – φ = 0.669. According to the 

obtained data, it was concluded that the target benefits of the 

representatives of the structural components do not contradict the 

targets of the whole structure and are a prerequisite for manageability. 

Thus, the authors substantiate the scientific and methodological 

provisions for the formation of quasi-integration structures of 
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interacting agents based on marketing interactions, the mechanism of 

non-hierarchical coordination of enterprise interaction and assessing 

the coherence of economic, innovation, technological, social, market 

and communication targets of economic agents. from the general 

purposes of development of structure and gives a basis for leveling of 

economic opportunism of its participants. 
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The modern stage of information society development is 

characterized by powerful digital transformations of marketing 
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approaches associated with dynamic changes in user preferences, 

traffic sources, content types, information processing methods, and 

requires revision of approaches and technological tools taking into 

account the need to collect, store and process large volumes of data. 

Digitalization not only affects productivity, the level of resource 

efficiency, but also forms new business models based on innovative 

technological platforms such as mobility, virtualization, Big Data.  

The transformation of forms and methods of marketing activities 

in the era of mobile digitalization increases the importance of issues 

of quality of interaction with the user.  

Now the definition of digitalization is transformed towards holistic 

and customer centricity: "a business model that allows creating value 

and generating revenue on the basis of attracting customers at any 

point of interaction" [1, p.132].  

The purpose of the holistic marketing concept is to combine both 

internal and external marketing of economic entities of different 

levels, as well as maintaining partnerships and integration, directed to 

the implementation of the service economy concept and the creation 

of sustainable competitive advantages due to "growth from within" 

through the convergence of micro-marketing and macro-marketing [2, 

p. 264].  

This raises questions about the optimal organization of interaction 

on the basis of the holistic approach in marketing as the basis for the 

implementation of the value economy.  

Holistic marketing synergistically combines "system marketing", 

"relationship marketing", "customer-oriented marketing", "strategic 

marketing", "socially responsible marketing", and "environmental 

marketing". Holistic marketing is designed to converge the existing 

concepts in one model as elements of a certain integrated structure 

while creating an innovative mechanism for the regulation of socio-

economic relations on common principles. Holistic marketing points 

to the need for an expanded integrated approach to marketing activities 

on the basis of the portal technological approach.  

The portal approach turns the information circulating within the 

enterprise into a tool for building collaborative cooperation; the 

formation of an open information infrastructure for customers, 

partners, staff and the information basis for a convergent information 

infrastructure of the state economy [2, p. 268]. 
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With the change of technological basis in the direction of mobility 

and sociality, there is a transition to the next evolutionary phase of 

development not only of classical marketing, but also of Internet 

marketing and digital marketing. Holistic marketing provides for the 

expansion of markets of activity, accessibility to target groups and 

speed of response due to the increasing speed of communication on 

the web.  

The background of dynamic digital transformation of society there 

is a need to form an effective holistic marketing digital ecosystem that 

implements a new technological approach to modeling the 

management of marketing business processes. There is an 

accumulation of synergistic effect of the merger model of value 

creation by improving the efficiency of internal business processes 

and management decisions in terms of improving the quality and 

effectiveness of external communications and from maximizing value 

for consumers to the overall value of the digital ecosystem.  

This approach takes a more holistic, societal view of the social 

space in which consumers, business owners and employees find 

themselves. It covers not only distribution channels, but also supply, 

and is not a separate function, but a driving force of global digital 

transformations.  

 

References: 

1. Sadchenko O.V., Robul I.V. Economic and environmental 

marketing space of the economics of experience. Economic 

Innovations. Odessa, 2020. Vol. 22. № 1(74). P. 129- 139. 

2. Chaikovska M. P. Conceptual and methodological principles 

of management of marketing IT-projects in a digitally transforming 

environment : a monograph. Kherson : OLDL-PLUS, 2021. 370 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

 

Голобородько А. М., студент 

Зозульов О. В., професор  

Національний технічний університет «КПІ ім. І. Сікорського» 

 

ПРОБЛЕМИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ 

ПОЗИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВИХ МАРОК В 

УМОВАХ ДОМІНУВАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ 

КОРПОРАЦІЙ 

 

Інтеграція України до світового економічного простору, 

зокрема вступ до СОТ та підписання угоди про асоціацію з ЄС 

створили сприятливі умови виходу іноземних виробників на 

український ринок зі своїми брендами. Проте це посилило тиск з 

боку іноземних компаній на вітчизняний ринок, зокрема ринок 

дитячого харчування, де значна частка ринку поділена між 

транснаціональними корпораціями. 

Аналіз вітчизняних літературних джерел щодо можливих 

напрямів посилення конкурентних позицій вітчизняних брендів 

дозволив отримати результати представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Класифікація напрямів посилення конкурентних 

позицій торгових марок 

 
№ Класифікаційна 

ознака 

Стратегія 

1 Охоплення ринку • нішування; 

• концентрація 

2 Позиціонування • на основі національних традицій; 

• на основі локальних переваг; 

• на основі переваг ціна-якість 

3 Джерела 

конкурентних переваг 
• лідерство за витратами; 

• диференціація 

4 Брендинг • використання переваг  private label; 

• інбрендинг; 

• побудова автохтонних брендів 

5 Товарно-цінова 

політика 
• нарощення товарного асортименту; 

• пошук прогалин у попиті; 

• використання цінових ніш 
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Продовження табл. 1 
6 Лінії поведінки • наступальна; 

• удари з флангу; 

• партизанська війна; 

• маскування; 

• протиставлення 

7 Рівні державної 

підтримки  
• макро- (державний маркетинг) 

• мезо- (створення асоціацій на 

галузевому рівні) 

 

Дослідники виділяють різні стратегії для подальшого 

розвитку вітчизняних компаній.  Маскування під іноземний 

бренд - компанія створює ілюзію більш якісного товару, який 

виробляється у інших країнах. Споживач може і не 

здогадуватись, що за іноземною назвою торгової марки ховається 

вітчизняний товар. Стратегія працює в нішах, де зберігається 

недовіра до вітчизняних виробників.  Інша стратегія - бренд може 

представлятися як антипод конкурентам або той, що перевершує 

за якістю. Така стратегія позиціонування бренду 

використовується проти лідерів ринку компаніями, які займають 

2-3 місця. Конкурентне позиціонування враховує слабкі сторони 

лідируючої компанії та будується на незадоволених бажаннях 

споживачів. При виборі цієї стратегії бренд повинен відповідати 

заявленим перевагам перед лідером ринку, інакше в умовах 

жорсткої конкуренції споживачі не оберуть його. 

 Доволі часто вітчизняні підприємства звертаються до 

багатовікових традицій, мотивацій та національних потреб. 

Компанія позиціонує себе як така, що дотримується усіх 

традицій, що склались у країні. Вона краще знає про потреби 

вітчизняних споживачів. Найчастіше таку стратегію 

використовують вітчизняні торгові марки (наприклад, які 

існують ще з часів Радянського Союзу). Сильною стороною свого 

позиціонування вони обирають досвід роботи на ринку. Також 

такі компанії, як правило, використовують стратегію нижчих цін, 

ніж у іноземних виробників. Цього можна досягти навіть на 

державному рівні за рахунок того, що іноземним компаніям 

необхідно оплачувати митні збору при ввозі продукції до країни 

та використанні місцевої сировини. 
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Наступним важливим елементом посилення конкурентних 

переваг є забезпечення державної підтримки підприємництва – 

вона передбачає створення сприятливих організаційних та 

економічних умов для розвитку підприємництва. Основою 

вирішення завдань з активізації розвитку бізнесу в Україні, є 

формування адекватної нормативно-правової бази. 

Вибір будь-якої зі стратегій повинен супроводжуватися 

правильно сформованим іміджем бренду:  

- захищати товар від нападів конкурентів; 

- сприяти позитивному висвітленню діяльності компанії в 

ЗМІ;  

- зміцнювати довіру партнерів (полегшує доступ компанії до 

фінансових, інформаційних, людських і інших ресурсів);  

- формувати прихильність покупців щодо марочних товарів 

(може знижувати їхню чутливість до ціни). 

Все ж локальні бренди в плані просування багато в чому 

програють своїм глобальним конкурентам: невеликі бюджети не 

дозволяють задіяти весь потенціал рекламних каналів масового 

охоплення, а планування розміщення часто відбувається 

інтуїтивно. Таким чином, можна зробити висновок, що в 

сучасних умовах вітчизняним підприємствам необхідно 

намагатися посилювати конкурентні позиції за допомогою всіх 

доступних вищезазначених методів. 
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ДРАЙВЕРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ 

УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ  

 

Глибина, швидкість та кардинальність змін, що відбулися під 

впливом четвертої промислової революції «Індустрія 4.0», яка  

супроводжується пришвидшенням процесів оновлення знань та 

технологій, актуалізацією проблематики сталого розвитку, 

поширенням неочікуваних та непрогнозованих явищ на кшталт 

пандемії COVID-19, є  безпрецедентними. Неготовність до них 

управлінців та нерозуміння того, що потрібно робити для 

адаптації і забезпечення подальшого розвитку в таких умовах, 

стали основними причинами кризи на підприємствах, 

неспроможності їх до адаптації та відновлення. Замість 

використання нових підходів та методів управління більшість 

керівного персоналу зайняли позицію очікування, сподівання на 

виправлення ситуації і повернення до звичного режиму роботи. 

Але феномен нової нормальності, відповідно до якого 

формуються нові норми сучасності в усіх сферах 

життєдіяльності, які вже стають незаперечними, що означає 

неможливість повернення до попереднього, зумовлює 

необхідність перегляду технологій та методів управління (рис. 1), 

особливо маркетинговою діяльністю для забезпечення 

відповідності пропонованих товарів, послуг, сервісу новим 

запитам споживачів та суспільства у цілому, які постійно 

змінюються. 

Нестабільність та непередбачуваність стали невід’ємним 

атрибутом сучасності і викликом для більшої частини суб’єктів 

господарювання.  Слід констатувати, що події 2020-2021 років та 

їх наслідки сприймаються більшістю керівниками та власниками 

бізнесу як криза, крах, провал, а їх масштаби – як катастрофа, що 

неминуче призводить до несприятливих наслідків. Така 

«сліпота» та страхи зумовлюють хаос, дестабілізують діяльність 

підприємств, нівелюють усі їх досягнення та результати. Отже 

використання стандартних, традиційних підходів до управління 
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маркетинговою діяльністю не дозволяє вирішувати нові завдання 

управління і забезпечувати можливості для подальшого розвитку 

підприємства. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Ключові драйвери та напрями трансформації 

технологій управління 
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У відповідь на сучасні виклики нової нормальності 
трансформація технологій управління маркетинговою діяльністю 
передбачає необхідність зміни сприйняття явищ та процесів, що 
відбуваються. Толерантність до змін і визнання їх як невід’ємної 
частини розвитку стає ключовою компетентністю управлінців, 
що вимагає оперативного аналізу подій та їх наслідків, швидкого 
прийняття управлінських рішень в умовах «тут і зараз». При 
цьому виникає необхідність зміни технології та пріоритетів 
стратегічного аналізу, який використовується як 
найпоширеніший метод їх ідентифікації з точки зору загроз та 
можливостей. Умови нової нормальності потребують 
формування нового стратегічного мислення, яке на відміну від 
традиційного, пов’язаного з виявленням та аналізом загроз для 
визначення того, чого потрібно уникати і запобігати, полягає у 
пошуку можливостей і розуміння того, до чого потрібно 
прагнути, тобто переходу від опору, протидії викликам до 
проактивності. Крім того, швидкість та складність процесів, що 
відбуваються, зумовлюють необхідність виконання більшої 
кількості управлінських операцій в одиницю часу та обмеженість 
часу на прийняття рішень, що потребує перегляду технологій 
розробки та прийняття управлінських рішень. 

Характерним для нової нормальності є те, що зміни та нові 
виклики ними зумовлені не піддаються формалізації, їх досить 
складно ідентифікувати і точно зрозуміти, що зумовлює 
підвищення рівня ризику та невизначеності. Тому новими 
ознаками процесу управління є безпрецедентність, а це означає 
необхідність трансформації технологій управління від наукового 
раціоналізму і використання формалізованих знань в бік роботи 
з неформалізованими знаннями, спрямування зусиль на пошук 
нестандартних управлінських рішень.   

Умови нової нормальності вимагають переходу від розробки 
довгострокової маркетингової стратегії до моделювання 
найближчого майбутнього. Завданням управління 
маркетинговою діяльністю при цьому стає пошук проривних ідей 
щодо нових товарів, послуг, удосконалення сервісу. Саме 
технологія проактивного управління маркетинговою діяльністю, 
спрямована на реалізацію таких проривних ідей, дозволить 
формувати перспективні можливості розвитку підприємства 
шляхом цілеспрямованого впливу на творення майбутнього і 
забезпечення у ньому стійкої та/або лідируючої позиції. 
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ВПЛИВ ІНДУСТРІЇ 4.0 НА ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ  
 

Поєднавши досягнення попередніх та новітніх революційних 

технологічних досягнень, четверта промислова революція 

породжує New Normality (нову реальність), яка впливає на 

соціальну суб’єктність масової культури, систему економічних 

взаємозв’язків, головні детермінанти ринку (попит та 

пропозицію) та маркетингову стратегію. 

Дослідження впливу перманентних змін інноваційних 

технологічних досягнень індустрії 4.0 проведено багатьма 

дослідниками [1-5], проте серед основних змін виділимо:  

- поява нових взаємозв’язків машин, пристроїв, сенсорів і 

людей, які здатні взаємодіяти і спілкуватися один з одним через 

інтернет речей (IoT) без втручання людей; 

- матеріальний світ з'єднується з віртуальним існуванням, 

з’являються нові ефективні канали комунікації; 

- народжуються нові кіберфізичні комплекси, об'єднані в одну 

цифрову екосистему (комплексну пропозицію); 

- поява цифрової копії реальних об'єктів, систем, функцій з 

максимально повною актуальною інформацією про всі процеси, 

які відбуваються з обладнанням, «розумними» продуктами, 

виробництвом в цілому і т.п.; 

- максимальна автоматизація та оптимізація усіх процесів 

призводить до децентралізації управлінських рішень, які 

делегуються кіберфізичним системам; 

- зберігається принцип підвищення енергоефективності, 

безвідходного виробництва без нанесення шкоди 

навколишньому середовищу; 

- аналітика великих даних (Data Driven Decision) автоматично 

комп'ютерами, із застосуванням хмарних обчислень і штучного 

інтелекту (Artificial Intelligence). 
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Конкурентоспроможність, з врахуванням наведених змін, 

залежить від здатності товару/послуги стати та залишитися 

частиною життя споживча у системі повсякденного вирішення 

завдань соціальної, економічної та психологічної сфер буття. Для 

цього додаткової уваги вимагає перехід маркетингу від епохи 

товару до епохи технологій, що призводить до зміни базового 

розуміння пропозиції як частини певного процесу задоволення 

потреби [2]. Наведений перехід та динамічність інноваційних 

змін вносять корективи у розуміння сутності та спрямованості 

застосування маркетингових інструментів як традиційного, так й 

Digital маркетингу. Зміну напрямків побудови маркетингової 

стратегії розглянемо на основі складових STP-моделі на рис. 1. 
 

С
Е

Г
М

Е
Н

Т
У

В
А

Н
Н

Я
 – Проводиться з урахуванням, що товар є технологічно вбудованим у модель 

поведінки споживача та його повсякденні технології задоволення потреб. 

– Digital-ера стерла територіальні і соціальні кордони, створила connectivity. 

– Поділ аудиторії має враховувати word of mouth «мудрість натовпу», який стає 

лідером думки, що немає часу на ретельне вивчення пропозицій брендів.  

– Digital-покоління змінило шлях покупки, яку можуть здійснювати де 

завгодно і коли завгодно з різних пристроїв, застосунків, тощо. 

– Врахування при сегментуванні машин, пристроїв, сенсорів, здатність 

взаємодіяти через інтернет речей (IoT) та бути адаптивними до різних систем.  

Т
А

Р
Г

Е
Т

И
Н

Г
 

– Персоніфікована стратегія і тактика, які допоможуть більш ефективно 

спілкуватися зі споживачем. Кастомізація при масовому виробництві, 

використання цифрових екосистем. 

– Data Driven Decision та чіткість таргетування за рахунок наявного портрету 

кожного споживача, наявність даних у реальний час. 

– Автоматизоване оновлення, модернізація, створення кращих рекламних 

пропозицій для кожного індивіда або групи споживачів. 

П
О

З
И

Ц
ІО

Н
У

В
А

Н
Н

Я
 – Бренд має стати невід’ємною частиною повсякденного життя споживача та 

мати людський характер – цінності, сутність, причину існування в рамках 

human-centric. 

– Використання omnichannel для комунікації та донесення привабливості 

бренду, engagement marketing для підвищення причетності до бренду та user-

generated контент для роботи зі зворотнім зв'язком споживачів. 

– Управління відносинами зі споживачами, вивчення consumer behaviour. 

– Побудова комунікації з урахуванням інновацій 4.0, наприклад, побудова 

нового сприйняття бренду за рахунок технологій додаткової реальності 

(відчуття без дотику). 
 

Рисунок 1 – Напрямки зміни основних засад маркетингової 

стратегії в індустрії 4.0 на основі складових STP-моделі 

(Джерело: побудовано на основі дослідження [1-4]) 
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Наведені детермінанти мають на меті перш за все утримати 

та/або підвищити конкурентоспроможність за рахунок 

підвищення ефективності використання капіталу шляхами, 

представленими на рис. 2.  

 
Рисунок 2 – Шляхи підвищення ефективності використання 

капіталу 

(Джерело: побудовано на основі дослідження [3,4]) 

 

Нова соціально-психологічна структура буття призводить до 

нової системи економічних відносин, потреб та буденності 

людей, їх системи цінності та сприйняття. Отже, в межах 

індустрії 4.0 для конкурентоспроможності та розвитку важливо 

розуміти споживачів, досліджувати моделі поведінки, відчувати 

наскільки інновації вимагають змін алгоритмів та патернів 

споживчої поведінки, та, відповідно, маркетингової стратегії.  
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МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В останні роки двадцятого століття керівництво на 

підприємствах прийшло до висновку, що люди, а не продукти, 

ринки, будівлі чи обладнання, є критичною ознакою бізнесу. Усі 

активи організації, крім людей, є інертними. Вони є пасивними 

ресурсами, які вимагають застосування людини для створення 

цінності. Ключем до підтримки прибуткової компанії або 

здорової економіки є продуктивність робочої сили [3;1]. 

Сучасний етап розвитку характеризується збільшеною 

потребою в професійному, мобільному персоналі, здатному 

успішно реалізувати себе в умовах, що швидко змінюються. У 

зв'язку з цим ринок праці як система відносин змушує розробляти 

стратегію та тактику залежно від загальноекономічної ситуації, 

кількісних та якісних показників попиту та пропозиції в системі 

маркетингу. Для ефективної професійної діяльності 

підприємства на зовнішньому ринку, потрібна гнучка 

комплексна система регулювання, що здійснює насамперед 

маркетингові функції [1;165]. 

Маркетинг персоналу передбачає акцент на довгостроково 

орієнтоване регулювання привабливості підприємства з точки 

зору цільових груп потенційних співробітників. Позиціонування 

та створення іміджу організації на ринку праці має здійснюватися 

поступово, але неухильно та цілеспрямовано. 
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Нині вже оформляються умови для маркетингової діяльності 

ринку праці: формується ринок покупця трудових послуг; 

виникла конкуренція як між працівниками і між роботодавцями; 

у працівника та роботодавця затверджується довготривала 

мотивація у сфері зайнятості; працівник та роботодавець вільні у 

виборі прийняття рішення про найм; сформувалися умови 

вільного приміщення капіталу. 

Роль маркетингу персоналу на ринку праці можна підкреслити 

такими моментами:  

- більшість людей працюють та/або наймають робочу силу, 

тому маркетинг дозволив би їм стати більш поінформованими, 

виборчими та результативними у трудових відносинах; 

- маркетинг сприяє покращенню регулювання процесів 

формування та розподілу (перерозподілу) трудових ресурсів 

через збір та аналіз інформації, отримання даних про можливі 

обсяги та структуру необхідних професій та спеціальностей, 

стимулювання розподілу трудових ресурсів, проведення 

відповідної реклами;  

- маркетинг може істотно вплинути на думки людей та їх 

спосіб життя, тому що вже зараз підвищуються вимоги 

роботодавців до найманого працівника (висока професійна 

компетентність, діяльність, підприємливість, ініціативність, 

організованість і пунктуальність, здоровий спосіб життя, знання 

іноземної мови, рівень культури тощо) .д.), а в працівників 

формуються свої відповідні вимоги до робочого місця 

(відповідна до витрат праці заробітна плата, хороші умови праці, 

що влаштовує працівника розпорядок робочого дня, 

перспективність професії, корпоративна культура тощо); 

Виходячи з маркетингу управління персоналом та зі 

стратегічного управління підприємством, для поліпшення 

функціонування підприємства в умовах зовнішньоекономічної 

діяльності можуть бути внесені ряд змін.  

Спочатку, слід створити досконалу систему навчання 

персоналу підприємства з урахуванням стратегічного розвитку 

підприємства. Відділ управління персоналом повинен правильно 

оцінити зміст і результати навчання після тренінгу, уважно 

записувати результати роботи співробітників до і після навчання, 
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повністю підтверджувати досягнення співробітників і надавати 

певні посади і коригувати відповідно до фактичної роботи 

працівника. Оскільки підприємства вкладають людські та 

фінансові ресурси в навчальні заходи, працівники також 

витрачають багато часу та енергії, якщо зміст навчання не 

впливає на працівників і не вносить зміни після цього, ентузіазм 

співробітників до участі матиме прямий вплив. Отже, 

підприємства повинні повністю підтвердити значних успіхів 

працівників та внести корективи в оплату та розглянути посаду. 

Далі, необхідно встановити важливість оголошення досягнень 

підприємства та формувати ефективний стимул для персоналу. 

Змусити персонал поділитися досягненнями підприємства є 

найефективнішим стимулом для персоналу. Матеріальне 

заохочення в основному робить особливий акцент на 

реконструкції системи заробітної плати персоналу і надає 

відповідну політику заробітної плати відповідно до внесків і 

переваг, які вони створюють. Нематеріальне заохочення 

відноситься до інших заохочень, крім заробітної плати. Воно 

виражається у приділенні уваги кар’єрному розвитку 

співробітників та наданні можливостей для подальшої освіти, 

підвищення кваліфікації та навчання за кордоном. 

Також потрібно встановити досконалий механізм обмеження 

персоналу і максимізації функцій управління персоналом. 

Механізм обмеження персоналу підприємства містить внутрішні 

та зовнішні обмеження. Виходячи зі стратегії розвитку 

підприємства, посилення внутрішніх обмежень персоналу 

повинно в основному починатися з обмеження контракту, 

обмеження організації, обмеження регулювання та обмеження 

переваг. 

В епоху інформатизації та глобалізації, прискорення розвитку 

кадрової інформатизації стало неминучим вибором підприємств 

для підвищення своєї основної конкурентоспроможності. 

Відповідно до стратегічної точки зору організації, підприємства 

повинні створити систему управління персоналу з надійними 

функціями та широким охопленням. Завдяки ефективній системі 

управління інформатизацією, інформацію про структуру 

персоналу та вимоги до посад можна отримати та запитати чітко, 
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візуально та ефективно. При цьому можна використовувати 

систему управління інформацією про персонал. 

Виходячи зі стратегічної перспективи підприємства та 

маркетингу управління персоналом, підприємства повинні 

повністю усвідомлювати значення управління персоналом в 

стратегічному розвитку підприємства, особливо в умовах 

зовнішньоекономічної діяльності, оновлювати ідею управління 

персоналом, постійно вдосконалювати оцінку людських 

ресурсів, механізми стимулювання та обмеження та 

прискорювати побудову інформатизації управління персоналом. 

Безсумнівно, в процесі безперервного дослідження, самоаналізу, 

вдосконалення та інновацій конкурентоспроможність 

підприємства буде ефективно покращена, щоб стимулювати 

здоровий і швидкий розвиток. 
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ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

МАРКЕТИНГОМ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЦИФРОВОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 

упродовж останніх десятиліть призвів до радикальних змін 

процесів функціонування підприємств, умов здійснення 
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маркетингової політики. У багатьох видах діяльності 

відбуваються зміни технологічного укладу, пов’язані з розривом 

та видозміною ланцюгів створення цінності, появою товарів та 

послуг, для яких цифрові ІКТ є необхідною умовою створення та 

споживання. Ці процеси дають можливість говорити про 

цифрову трансформацію усієї соціоекономічної системи та про 

розвиток її специфічної підсистеми – цифрової економіки [1, 2]. 

За цих умов успішна цифрова трансформація підприємства та 

розвиток цифрового маркетингу стають неодмінною умовою 

забезпечення ефективності його функціонування.  

Умови функціонування сучасних підприємств позначаються 

зростаючим рівнем складності, який зумовлюється комплексним 

характером взаємодії чинників макро-, мезо- та 

мікросередовища, ефектами мережевої взаємодії, зростанням 

обсягу та урізноманітненням змісту інформації, доступної 

учасникам ринку тощо [3]. Ускладнення умов діяльності 

підприємств відбилося в ускладненні системи управління, в т.ч. 

управління маркетингом, що, своєю чергою, збільшило рівень 

невизначеності управління, ймовірність ухвалення хибних 

управлінських рішень, зменшило гнучкість систем управління, 

негативно позначилося на їхній керованості та оперативності. 

Ефективним способом зменшення рівня невизначеності 

управління є запровадження стандартів стосовно різних аспектів 

управління – процес, який активно розвивається упродовж 

тривалого часу. Впровадження кожного такого стандарту на 

підприємстві призводить до появи специфічної стандартизованої 

підсистеми управління, що у підсумку призводить до ще 

більшого ускладнення системи підприємства та управління 

маркетингом. Отже, розвиток цифрового маркетингу 

підприємств відбувається в умовах зростання складності, 

зумовленої наявністю великої кількості стандартизованих 

підсистем, які вимагають узгодження та координації.  

Уявляється, що розв’язання вказаної проблеми слід шукати в 

напрямі включення маркетингу до інтегрованої системи 

управління (ІСУ), створеної чи адаптованої до умов цифрової 

трансформації та специфічних особливостей ІКТ. 
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Пропонуємо розглядати управління маркетингом на основі 

концепції цифрового підприємництва  в межах моделі чотирьох 

стратегій цифрової трансформації [4, 5] (табл. 1) 

 

Таблиця 1 - Напрями розвитку ІСУ для забезпечення цифрової 

трансформації підприємства 

 
Складова 

цифрового 

підприємництва 

Стратегія 

цифрової 

трансформації 

Напрями розвитку 

управління маркетингом 

База цифрових 

знань та ринок 

ІКТ 

Цифрова 

оптимізація. 

Цифрова 

індустріалізація 

Розвиток системи 

управління знаннями; 

навчання працівників; 

Цифрове бізнес-

середовище  

Розвиток 

електронного 

урядування 

Впровадження адаптивних 

систем KPI, використання 

big data,  гнучкі системи 

планування типу ERP  

Доступ до 

фінансів 

Цифрове 

інвестування та 

реінвестування 

Інтеграція з цифровими 

платформами, розвиток 

компетенцій роботи на 

двосторонніх ринках 

Цифрові навички 

та електронне 

лідерство 

Розвиток 

електронного 

урядування, 

цифрове 

інвестування та 

реінвестування 

Розвиток системи 

управління знаннями,  

електронне урядування, 

гнучкі системи планування 

типу ERP 

Культура 

підприємництва 

Розвиток 

електронного 

урядування 

Адаптивне сценарне 

планування, розвиток 

системи управління 

знаннями 

Джерело: власна розробка авторів.  

 

Застосування запропонованих напрямів розвитку управління 

маркетингом дозволить зменшити рівень складності системи 

підприємства та забезпечити його ефективну цифрову 

трансформацію.  
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