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1. MARKETING OF INNOVATIONS 
 

Matrosova V., PhD in Economics, Associate Professor, 

Veryutina V., Senior lecturer   

National Technical University “Kharkov Polytechnic Institute” 

Pererva P., Dr. of Economics, Professor, 

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP),  

Katowice, Poland 

 

CONCEPTUAL PROVISIONS OF INNOVATION 

MARKETING 

 

Over the past decade, a direction called innovation marketing has 

emerged in marketing theory [1-12]. Practice shows that almost all 

successfully developing enterprises in the market owe their success to 

innovation. The leading role in ensuring the success of the market 

activities of the innovator enterprise belongs to the marketingof the 

company.  

Marketing of innovations should be understood as an activity 

aimed at finding new areas and ways of using the potential of the 

enterprise, developing new products and technologies on this basis, 

their promotion on the market in order to meet the needs of consumers 

in a more effective way than competitors, obtaining at the expense of 

this profit and ensuring conditions for long-term survival and 

development in the market [1, 2]. 

Innovation marketing should be considered as: 

– the concept of market activity of the enterprise (business 

philosophy), when changes are considered as a source of income; 

– analytical process, involving the identification of market 

opportunities for innovative development; 

– a means of active influence on consumers and the target market 

as a whole, which is associated with the introduction and promotion 

of innovation to the market; 

– the function of innovation management, aimed at identifying 

possible areas of innovation activity, their materialization and 

commercialization. At the same time, innovation management can be 

simultaneously considered as a function of marketing innovations 
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aimed at translating the achievements of science and technology into 

new products that can meet the needs and demands of consumers and 

provide the commodity producer (seller) with profit; 

– a means (market tools) of orientation of certain business entities, 

and at the same time the national economy as a whole to innovative 

development. 

In any case, innovation marketing is the key to the success of 

innovative enterprises, since it allows you to identify and control the 

factors that determine the conditions for long-term survival and 

development (based on innovations) in the market. 

The features of innovation marketing, in particular, include the 

promotion of radical innovations, their advertising should be started 

long before the appearance of the actual innovative product on the 

market. For example, for new telecommunications products, the 

growth in the number of publications and information messages about 

the ways and benefits of using a new product should outpace the 

growth of the market of the product itself at least for the period of self-

learning to use it.  it is also used for other types of innovations, up to 

those that have the character of a retro introduction. 

The main thing in the marketing of innovations is the study and 

forecasting of demand for a new product, based on a thorough study 

of the consumer's perception of the innovation and the qualities and 

properties of the product that are significant for the consumer. As an 

integral part of innovation marketing, strategic innovative marketing 

is distinguished, the elements of which are the analysis of market 

conditions, the subsequent development of its segments, the 

organization and formation of demand, modeling of customer 

behavior. As the main goal of strategic marketing of innovations is the 

development of a strategy for the penetration of innovation into the 

market. According to both researchers and marketing practitioners, top 

managers, the main modern marketing problem of domestic 

manufacturers is precisely the development and introduction of new 

goods / services to the market. The level of novelty of innovation 

determines the level of competitive advantages and is divided into: 

− absolute novelty (there are no analogues of the proposed 

innovation); 
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− relative novelty. Relative novelty can be particular (individual 

elements are new) or conditional (a new combination of known 

elements). 

In the marketing of innovations, they are divided according to the 

degree of innovative potential: 

− radical innovations - fundamentally new products and 

technologies (rarely - absolute novelty). They are few in number and 

usually provide for the emergence of a new consumer and / or a new 

market; 

− combinatorial innovations are a new combination of already 

known elements and properties. Combinatorial innovations are 

usually aimed at attracting new groups of consumers and/or 

developing new markets; 

− modifying Innovation – Improving or supplementing existing 

products. Modifying innovations are usually aimed at maintaining or 

strengthening the market position of the enterprise. 

The objectives of marketing innovations for the enterprise are: 

− protecting or increasing its share in the existing market; 

− gaining positions in a new, previously untapped market; 

− creation of a new market or market segment. 

It should be noted that strategies for developing new products for 

a new market have minimal chances of success. 

The probability of success of various innovation marketing 

strategies in accordance with the I. Ansoff matrix, according to foreign 

data, is: 

− old product in the old market – 50%; 

− new product in the old market – 33%; 

− old product in the new market — 20%; 

− new product in the new market — 5%. 

It is believed that in breakthrough technologies and products, 50% 

of success is the formulation of a promising task by the initiative 

author of the idea. The ideologue of innovation is the first to evaluate 

the future need and consumer benefit in a particular innovation. 

The cost of marketing innovations and management on average is 

15-17% of the total cost of design work. The practice of innovation 

shows that most of the pioneer discoveries, technologies, products are 

made by small teams of a relatively narrow focus. As W. Davidoff 
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notes: "Great inventions appear in the laboratory, great products 

appear in the marketing department." 

The sale and purchase of innovative projects represent a special 

type of business and a special market for the marketing of innovations, 

as well as the examination of projects. The return on marketing 

innovation is not guaranteed, and large, long-term success is very rare. 
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умовах сьогодення розрізняють маркетинг орієнтований на 

продукт (послугу), на споживача та змішаний.  

Маркетинг, що орієнтований на продукт (продуктовий 

маркетинг), має на меті використання продукту чи послуги, як 

основного інструмента виробничо-збутової діяльності. Інакше 

кажучи, висока якість продукції позбавляє необхідності 

докладати значні зусилля для рекламування, збуту, реалізацій та 

інших елементів маркетингової діяльності. Хороший товар 

продає себе сам.  

Маркетинг споживача стверджує, що споживач, по-перше, 

завжди правий, по-друге, він віддає перевагу товарам із вищими 

якісними показниками, але придбає не стільки сам товар як річ, 

скільки ту споживчу вартість, яка в ньому втілена, для 

розв’язання власних виробничих проблем або для задоволення 

власних потреб.  

У зв’язку з цим головне завдання маркетингу — вивчення 

споживача, його побажань, пріоритетів, умов і чинників їх 

формування і розвитку, пропонування відповідних товарів чи 

послуг.  

Змішаний маркетинг, саме він переважає в сучасній 

підприємницькій діяльності, використовує підходи та 

інструментарій обох названих видів маркетингу. 

За змістом маркетингової діяльності та періоду, на який 

розробляється маркетингова політика підприємства, 

розрізняють:  стратегічний, тактичний та оперативний 

маркетинг.  

Залежно від міри диференціації маркетингової діяльності 

розрізняють масовий та диференційований маркетинг.  

За видами попиту розрізняють маркетинг: конверсійний, 

стимулювальний, ремаркетинг, синхромаркетинг, розвивальний, 

підтримувальний, демаркетинг, маркетинг, що реагує, маркетинг, 

що протидіє, креативний та персональний. 

Залежно від основних об’єктів уваги, кінцевої мети і способів 

її досягнення розрізняють маркетинг: виробничий, товарний, 

збутовий, управлінський і стратегічний. 

Відомі ще й такі види маркетингу: екологічний маркетинг; 

гуманістичний маркетинг; соціально-етичний маркетинг; 



16 
 

мегамаркетинг; постачальницький маркетинг; маркетинг 

персоналу; внутрішньо-організаційний (управлінський) 

маркетинг та міжнародний маркетинг (експортний чи 

імпортний). 

Таким чином, стає очевидним той факт, що в умовах 

сучасності існує багато класифікацій щодо видів маркетингу. З 

яких можна отримати безліч корисної інформації. Перед нами 

постає нове завдання: пристосуватись до нових форм поведінки, 

які споживачі представляють у процесі покупки та вибору товару 

чи послуги. Крім того, ми повинні скористатися технологічним 

прогресом та еволюцією, щоб мати більше кращих засобів для 

наближення до цільового ринку. 
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спрямований на створення нових продуктів та впровадження 

інноваційних технологій. Головним фактором 

конкурентоспроможності компанії є створення та впровадження 

інноваційних процесів, бо саме з їх допомогою, компанія стає 

лідером на ринку. Маркетинг інновацій – це діяльність, що 

спрямована на пошук нових сфер діяльності, розробку наднового 

товару та залучення інвестицій у виробництво вже існуючих 

товарів. Під час аналізу визначення «маркетинг інновацій» у 

практичному значенні, ми його розглядаємо, як виробництво та 

збут інноваційної продукції, що спрямовані на задоволення 

запитів споживачів та підвищення конкурентоспроможності 

продукції. Тобто, завдяки інноваційній діяльності, ми можемо 

зрозуміти що нам необхідно робити далі: удосконалювати вже 

існуючі продукти, або створювати принципово нові продукти. 

Саме завдяки інноваціям, ми можемо охарактеризувати технічні, 

виробничі та комерційні параметри підприємства, і звичайно, 

його творчий потенціал. До головних чинників розвитку 

інноваційної діяльності підприємства можна віднести: 

конкуренцію на ринку, науковий та технічний потенціал, 

поведінку споживачів та процеси глобалізації. Маркетингові 

інновації відповідають за вдосконалення виробництва товарів, 

удосконалення дизайну та упаковки, встановлення конкурентних 

цін товарів на ринку [1, c.¸42-43]. 

Ті стратегії, що ґрунтуються на новітніх технологіях, або 

спрямовані на освоєння нових ринків потребують маркетингових 

і технологічних зусиль, бо мають високу ймовірність ризику. До 

маркетингових та технологічних зусиль належить прийняття 

обгрунтованого рішення під час розробки й впровадження 

маркетингових стратегій стосовно товарів, їх ціноутворення, 

просування, реклами та вибору цільових ринків. Щоб обрати 

стратегію, необхідно враховувати сильні та слабкі сторони 

підприємства, його можливості та загрози, що відповідають його 

ресурсному потенціалу, позиції на ринку та стратегічним цілям. 

Усі види інновацій пов‘язані між собою та складають цілісну 

структуру інноваційного маркетингу. Інноваційні зміни у 

маркетинговому середовищі відбуваються через комбінування 

інновацій. До появи інноваційних технологій в сфері маркетингу 
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призводять створення та розповсюдження товарних інновацій. 

Прикладом є інноваційна стратегія ціноутворення, інноваційний 

метод просування та інноваційний метод маркетингових 

досліджень. На сьогодні, ми відчуваємо наскільки важливі такі 

складові ведення бізнесу як маркетингова, так і інноваційна, які 

здатні забезпечити успішний розвиток ведення бізнесу та 

ефективне функціонування  компанії [2, c. 3]. 

Основною метою інноваційного маркетингу є розробка 

стратегії виведення інновацій на ринок. Основними 

стратегічними маркетинговими дослідженнями є: аналіз 

кон‘юнктури ринку та сегментів ринку, організація та 

формування попиту, моделювання поведінки покупця. Після 

розгляду основних етапів розробки комплексу інноваційного 

маркетингу, можемо зробити висновок, що найважливішим 

фактором розробки є вибір інноваційної стратегії розвитку, бо 

саме на ній ґрунтується стратегічний інноваційний маркетинг. 

Одним із засобів, що допомагають досягнути цілей компанії, як 

раз і є інноваційна стратегія. Цей засіб націлений на постійне 

вдосконалення діяльності компанії, оновлення продукції та 

освоєння нових видів діяльності. Іншими словами, інноваційна 

стратегія створена задля передбачення суттєвих змін економічної 

ситуації та пошуку рішень, що націлені на зміцнення ринкових 

позицій та стабільний розвиток компанії. 

Головною частиною  успішного бізнесу є бізнес-модель. 

Основними  елементами бізнес-моделі будь-якої компанії, що 

визначають її зміст, є:  

– значущість для клієнтів, яку пропонує компанія на основі 

своїх продуктів і послуг;  

– порядок створення цієї значущості, наприклад, включає 

постачальників і цільових клієнтів;  

– активи, компанії;  

– фінансова модель компанії. 

Головний фактор ефективності бізнес-моделі є концепція, її 

розподіл на основні види. Це говорить про те, що будь-яка бізнес-

модель може бути стійка тільки в тому випадку, коли вона 

уніфікована та формується та таких складових: інноваційна 

бізнес-модель (така модель властива компанії, що намагається 
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швидко випускати товари й обігнати конкурентів), клієнтська 

бізнес-модель (така бізнес-модель орієнтована на 

обслуговування клієнтів, задля довгострокової співпраці  та за 

певними стандартами якості, тому компанії інвестують в 

стандартизацію такої бізнес-моделі), інфраструктурна бізнес-

модель (такі компанії характеризуються великими стартовими 

внесками  результатом яких є отриманням прибутку) [4, c. 124-

127]. 

Останнім, інструментом введення успішного бізнесу є 

маркетингова стратегія. Стратегія – це  узагальнення дій, які 

необхідні для досягнення цілей шляхом координування і 

розподілу ресурсів фірми, отже  розробка стратегії фірми 

залежить від розроблення планів досягнення цілей, в яких і 

передбачені можливості фірми. Потрібно пам’ятати що  стратегія 

починається саме з дослідження даної ситуації в компанії. 

Розглянувши всі стадії створення та ведення успішного 

бізнесу, можна зробити висновок, що головними інструментами 

є інноваційний маркетинг, маркетингова стратегія, маркетингові 

цілі та завдання, інноваційні бізнес-моделі та бізнес-процеси. 

Також не слід забувати, що головним показником 

конкурентоспроможності компанії є інновації, а саме постійне 

впровадження у виробництво продукції інноваційних технологій 

або створення абсолютно нових товарів чи послуг. Дані 

результати істотно розвивають основи маркетингу інновацій. 

Вони визначають напрямки подальших досліджень, кожне з яких 

може стати окремою науково-дослідною роботою, що розвиває 

теоретико-методичні основи маркетингу інновацій. В 

перспективі це дозволить закласти певне методичне підґрунтя що 

допоможе на ринкових засадах перейти вітчизняним  компаніям 

на інноваційний шлях розвитку. 
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ДИЗАЙН-МЕНЕДЖМЕНТ В КОНТЕКСТІ 

МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ 

 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що управління 

дизайном інновацій охоплює поточні процеси, бізнес-рішення та 

стратегії, які дозволяють впроваджувати інновації та створювати 

ефективно розроблені продукти, послуги, комунікації, 

середовище та бренди, що підвищують якість життя та 

забезпечують організаційний успіх. Дизайн-менеджмент – це 

методологія яка має міждисциплінарний характер та пов'язує 

дизайн, інновації, технології, управління та клієнтів, маркетинг 

інновацій, щоб забезпечити конкурентне перевагу за трьома 

основними напрямками: економічними, соціально-культурними 

та екологічними чинниками. 

Слід зазначити, що управління дизайном інновацій набуває 

особливого значення саме в цей важкий період та в майбутньому 

післявоєнному відродженні України тому що, по-перше, наша 

країна прямує до ЄС, по-друге, має відповідно розвивати свій 

інтелектуальний потенціал, по-третє, підприємства 

інтелектуальної сфери повинні ефективно діяти в умовах 
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економіки знань, яка продовжує стрімко розвиватися, по-

четверте, в країні не вистачає фахівців саме з управління 

дизайном інновацій, що, безумовно, впливає на стан 

інноваційного розвитку держави, по-п’яте, відсутнє дизайн-

мислення на рівні топ-менеджменту підприємств – гравців на 

ринку інновацій, які формують корпоративні, індивідуальні 

відносини і поведінку, по-шосте, на рівні суспільства відсутнє 

розуміння зв’язку між інноваціями, які підвищують 

прибутковість, та якістю, як трудового, так й, в цілому, життя 

людей.  

У ряді провідних міжнародних навчальних закладів дизайн-

менеджмент визнаний найпопулярнішим курсом навчання та 

досліджень, у тому числі в університетах Великобританії; 

Нідерландах, Італії, США та інших. Там готують провідних 

фахівців в галузі управління дизайном та лідерства в дизайні, в 

управлінні промисловим дизайном, графічним дизайном, 

дизайном послуг, дизайном навколишнього середовища, 

фірмовим стилем, дизайном одягу, дизайном інтерфейсу, 

дизайном інтер'єру, дизайном досвіду, архітектурою та 

інжинірингом. Вони працюють для корпорацій, дизайнерських 

агенцій, освітніх установ та уряду.[1] 

Отже, на думку авторів, починати слід з того, щоб готувати 

фахівців з дизайн-менеджменту інновацій на рівні вищих 

навчальних закладів України. Це дасть можливість наситити 

ринок фахівцями-професіоналами, такими як менеджери відділів 

дизайну, бренд-менеджери, креативні директори, директори з 

дизайну, керівники дизайну, фахівці зі стратегії дизайну та 

дослідників дизайну, а також менеджерів та керівників, 

відповідальних за прийняття рішень про те, як дизайн 

використовується в організації. 

Окрім, цього слід звернути увагу науковців на вирішення 

головних протирічь між «нечітким зовнішнім інтерфейсом», 

процесом розробки інновації та операціями на ринку. [2] 

Вирішити це протиріччя можливо застосовуючи методологію 

дизайн-менеджменту, який вказує універсальні орієнтири 

побудови шляху до успішних інновацій через створення 

відповідного дизайн-контуру середовища компанії та дизайну її 
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корпоративної культури. Саме такий підхід обумовлює компанію 

в цілому розвивати та підтримувати свій інноваційний потенціал.  

Процес управління дизайном включає визначення місії, цілей, 

принципів та методів, виконання певних функцій з управління 

корпоративним дизайном, включаючи керування проектними 

операціями, персоналом, стратегічного захисту дизайну в 

організації як ключової відмінності та рушійної сили 

організаційного успіху, він включає використання дизайн-

мислення та використання процесів проектування для вирішення 

бізнес-завдань інноваційних проектів. 

Прикладом успішного застосування методології дизайн-

менеджменту виступає Samsung. Samsung Electronics створили 

загальну філософію «Баланс розуму та почуттів», щоб задати тон 

та стиль для дизайну продукту та графічних комунікацій. Це була 

ідея, яка включала: пропонування продуктів та послуг з 

унікальними характеристиками і високим рівнем зручності, які 

збалансовують сталість та різноманітність; заохочення 

співробітників до розвитку знань і технологічних навичок; 

дослідження способу життя для визначення поведінки 

користувачів та незадоволених потреб на світових ринках, 

вивчення інноваційних матеріалів задля оздоблення кольоровими 

рішеннями для різних продуктових лінійок, запровадження 

конкурсу дизайнерів, тощо.[3] 

С точки зору маркетингового дизайн-менеджменту 

перспективним та сучасним, на думку авторів, є CRM як 

стратегія, яка поєднує такі елементи, як маркетингові заходи, 

продаж, персонал, сервіс. Доповнюючи цю стратегію такими 

елементами як створення якісної інновації та/або послуги, 

(товару)продукту, інженерно-технічні результати дизайну 

інновацій, побудова бізнес-процесів з орієнтацією на філософію 

формування цінностей у споживача /клієнта, створюються умови 

впровадження концепції дизайн-менеджменту на підприємстві.  

Напрям подальших досліджень пов'язаний з розробкою 

певних освітніх програм з підготовки фахівців дизайн-

менеджменту інновацій, методичних рекомендацій для 

впровадження філософії, методів дизайн-менеджменту на 
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принципах маркетингу інновацій, задля інноваційного розвитку 

як окремих підприємств, так й країни в цілому. 
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POSTULATES OF THE MECHANISM OF 

COMMERCIALIZATION OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES 

 

The mechanism of commercialization of the results of innovative 

projects is a sequence of interrelated stages of transformation of the 

results of intellectual activity into intellectual capital and their 

promotion in the innovation market. The process of 

Commercialization of an innovative product is a key stage of 

innovative activity, as a result of which the developer (or owner) of an 

innovative product is reimbursed for the costs and receives a profit 

from his activities [1-9]. 

The modern approach to the commercialization of innovations 

requires the intensification of activities to commercialize the results of 

completed research and development work and the formation of 

effective channels for the transfer (commercialization) of innovative 

technologies. Active promotion of new knowledge and technical 

developments provides commercial benefits for specific consumers 

and the country's economy as a whole. As evidenced by domestic and 
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foreign studies, progressive shifts in the formation of the economic 

basis for the development of the national and regional economy on an 

innovative basis will determine effective mechanisms for ensuring the 

commercialization of innovative technologies and their transfer from 

the scientific sphere to the production sphere. 

The purpose of the scientific report is to study the spatial features 

of the commercialization of innovative technologies as the basis for 

identifying mechanisms for the accelerated formation of the 

innovative model of development of the country and its regions. 

Among the innovative areas of scientific research related to the 

innovative development of the country, it is very relevant to determine 

the spatial structure of innovations, the features of the formation and 

mechanism of their territorial diffusion. The most traditional of these 

positions are the studies of regional (territorial) features of innovation 

activity, assessment of prerequisites and factors of their territorial 

concentration, identification of features of the manifestation of the 

process of clustering innovation activity in time and space. The 

expediency of a specific approach lies in the fact that it allows to 

identify the factors of territorial concentration of innovations, to assess 

the effect of their diffusion for each specific region or industry, to 

determine the regional (sectoral) features of the manifestation of the 

nationwide mechanism for the commercialization of innovative 

technologies in Ukraine. 

However, no less important are the areas of research regarding the 

optimal spatial arrangement of new information, new knowledge, 

innovations, inventions, patents, know-how, etc. This approach is the 

information basis for the formation of the mechanism of the state 

regional innovation policy, including a system of administrative, 

regulatory and economic methods, means, levers and instruments of 

influence, the introduction of which should generally increase the 

efficiency of  Consider the main features of the formation of a  modern 

innovative mechanism of commercialization, the scientific and 

methodological essence of which, in our opinion, can be reduced to 

the following innovative postulates. 

Postulate No.1 determines that the main source of new 

information, new knowledge, innovation is an extensive network of 

research institutions of various forms of ownership and subordination, 
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and the level and speed of implementation of scientific and 

technological developments in the real economy are determined by 

many conditions, including the mechanism for the transfer and 

commercialization of technologies. The mechanism of access with 

innovations to national and world markets, the implementation of 

public-private partnership in the scientific and innovative sphere. And 

the formation of the main channels of technology transfer ensures the 

speed of deployment of the innovation process and the promotion of 

innovations from the developer to the manufacturer and the consumer.  

Postulate No.2, based on the use of foreign experience, proves that 

the main way to commercialize innovative technologies is technology 

transfer, which is carried out through the following channels: trade in 

goods, services, research and development results; direct investment 

and licensing. Implementation of a set of measures at the level of the 

state and individual enterprises and organizations aimed at making a 

profit from the market implementation of the results of innovative 

activity requires the formation of an effective organizational and 

economic mechanism for the commercialization of innovative 

technologies.  

Postulate No.3 proves that the main elements of any economic 

mechanism are economic entities and the relations they enter into for 

the organization of social production, the dissemination of knowledge 

on the basis of the mobility of qualified specialists. The traditional 

scheme of analysis of the innovation process reveals the content of its 

main stages, allows on this basis to assess the formation and maturity 

of the mechanism of commercialization of knowledge and technology 

transfer, its compliance with the tasks of forming an innovative model 

for the development of the region's economy. At the same time, the 

mechanism of commercialization of innovative technologies should 

be understood as an orderly set of regulatory and legislative acts, 

factors, principles and methods for the formation and functioning of 

the system for managing the commercialization process aimed at 

making a profit from the market implementation of intellectual 

property rights, taking into account a wide range of stakeholders.  

Postulate No.4 states that the modern mechanism for ensuring the 

commercialization of innovative technologies should ensure effective 

interaction between the main subjects of market relations in the 
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commercialization of the results of innovation activity, among which 

it is necessary to highlight the significant role of state and regional 

management bodies and control over the development of the 

innovation process; as well as the activity of business entities that 

create or use the latest  technologies in innovation, thereby ensuring 

in real mode the transition to an innovative model of development of 

the country and the region.  

The proposed algorithm for the formation and implementation of 

the process of commercialization of innovative technologies and 

determining the content of its main postulates allows us to identify the 

components of the mechanism of commercialization of intellectual 

property and on this basis to determine its spatial features of 

manifestation. 

Based on the foregoing, we can conclude that the main goal of the 

commercialization of innovations is to obtain benefits, and the more 

intensively the existing commodity forms of innovations are brought 

to the market, the greater the benefit from the entire innovation 

process. Accordingly, the study of the problems of commercialization 

of innovations in isolation from the entire innovation process seems 

impossible, since the changes that have taken place in the approaches 

to the study of this process in the economic literature are inseparable 

from each other. 
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ROLA MARKETINGU INNOWACJI W 

DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 
 

W dzisiejszej gospodarce każde przedsiębiorstwo spotyka się z 

dużą konkurencją na rynku i aby zapobiec kryzysowi we własnym 

przedsiębiorstwie i osiągnąć wysoki zysk, nie wystarczy tylko 

zwiększyć produkcję, konieczne jest wprowadzenie nowych 
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technologii i zastosowanie marketingu innowacji. Decydującą rolę dla 

pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa odgrywa strategia 

innowacji lub strategia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa. 

Współczesna gospodarka naszego kraju jest zdeterminowana dużą 

dynamiką i niestabilnością. Podobna sytuacja jest charakterystyczna 

dla innych krajów świata, które są na etapie transformacji rynkowej. 

Oczywiście ma to negatywny wpływ na działalność podmiotów 

gospodarczych, ponieważ nie są one w stanie tak szybko dostosować 

się do zmian w środowisku zewnętrznym. Jednym z najbardziej 

uzasadnionych narzędzi jest obecnie wykorzystanie marketingu 

innowacji do dopasowania wewnętrznych możliwości rozwojowych 

przedsiębiorstw do różnych wyzwań rynkowych. 

Dane z wielu źródeł wskazują, że większość przedsiębiorstw, które 

z powodzeniem rozwijają się na rynku, osiągnęła ten wynik dzięki 

wprowadzeniu innowacji. Warto zauważyć, że regularna promocja i 

wprowadzanie do produkcji najnowszych produktów może zapewnić 

wyższy stopień zadowolenia klientów na rynku, zapewnić i utrzymać 

stałe zainteresowanie innowatorem-producentem. 

W XXI wieku nie sposób wyobrazić sobie wysoko rozwiniętego 

przedsiębiorstwa, które nie stosowałoby innowacji, a co za tym idzie, 

nie prowadziłoby marketingu innowacji. Z różnych źródeł można 

wywnioskować, że pojęcie to ma nieco odmienne definicje. Ten 

rodzaj marketingu interpretowany jest jako kompleksowy system 

organizacji, zarządzania i analizy innowacji w oparciu o informacje 

marketingowe i przy pomocy narzędzi marketingowych. Definiuje się 

ją również jako działalność na rynku innowacji zmierzającą do 

kształtowania lub identyfikacji popytu w celu maksymalnego 

zaspokojenia żądań i potrzeb, opartą na wykorzystaniu nowych 

pomysłów na dobra, usługi i technologie, które najlepiej przyczyniają 

się do osiągnięcia celów organizacji i poszczególnych wykonawców 

[1]. 

Konkurencyjność i rentowność przedsiębiorstwa, jego miejsce na 

rynku zależy od skuteczności stosowanych innowacji 

marketingowych. Do najczęściej spotykanych rodzajów innowacji 

marketingowych należą: stosowanie nowych metod badań 

marketingowych, stosowanie nowych strategii segmentacji rynku, 

wybór nowej strategii marketingowej w zakresie pokrycia i rozwoju 
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segmentu docelowego, zmiana koncepcji określonej w polityce 

asortymentowej, modyfikacja krzywej cyklu życia produktu, 

repozycjonowanie towarów itp. 

Wyrazistym przykładem wykorzystania marketingu innowacji jest 

Japonia, która na pewnym etapie zaczęła od montowania 

zaawansowanego technologicznie sprzętu gospodarstwa domowego 

pod markami znanych zagranicznych brandów, co nie jest 

dostatecznie skuteczną strategią działania na rynku. Jednak do tej pory 

japońskie przedsiębiorstwa przeszły na własną produkcję urządzeń na 

terenie kraju pod własnymi markami i stopniowo zdobywają rynki nie 

tylko swojego kraju, ale także krajów europejskich. Czyli można 

powiedzieć, że japończycy nie zaczęli samodzielnie opracowywać 

innowacyjnych technologii, co znacznie ratowało fundusze własnych 

przedsiębiorstw, ale importowali gotowe, po otrzymaniu których mieli 

już pewną platformę do rozwoju własnych innowacji i dopiero wtedy 

zaczęli stopniowo zamykać swoje granice przed wejściem 

zagranicznych przedsiębiorstw na rynek krajowy. 

Opracowanie i wdrożenie własnych innowacji pomaga spełniać 

wymagania krajowych klientów, jak również osiągnąć nowy poziom 

ekonomiczny na rynku światowym. Ten kierunek, przy pozytywnym 

wyniku, pozwoli krajowym przedsiębiorstwom na mocne wybicie się 

na rynku pod własnymi markami i pozwoli im w dłuższej 

perspektywie zająć pozycję lidera, tak jak swego czasu zrobiła to 

Japonia. 

Tak więc koncepcja marketingu innowacyjnego jest ważnym 

trendem współczesności, który pomoże krajowym przedsiębiorstwom 

dokonać wyraźnego przełomu w ich działalności, zwiększyć 

konkurencyjność i przejść na wyższy poziom rozwoju. Pozwoli to 

producentom na wyjście z niestabilnych warunków, kryzysu czy 

chwilowego spadku. Będzie okazja do zrównywania się z liderami 

danych branż pod względem obrotów i zysków, do osiągania nowych 

poziomów rozwoju technologicznego, do zdobywania silnych pozycji 

konkurencyjnych. 
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BENCHMARKING AS AN INNOVATIVE TOOL FOR 

MARKETING RESEARCH 
 

Global competition and a high level of uncertainty are 

characterizing the modern market environment now. At the turn of the 

XX-XXI centuries, it became obvious that traditional approaches to 

doing business need their critical rethinking. After all, the established 

approaches to conducting business in practice often turn out to be 

ineffective due to the changes in traditional roles of the producer, 

intermediary, consumer, significant fluctuations of the market 

environment factors and parameters, permanent transformations of 

consumer behavior models, various budget restrictions inherent in 

most business entities, etc. 

The environment of modern business activities providing is often 

called a VUCA world. Significant volatility, uncertainty, complexity 

and ambiguity are characterizing it. However, opportunities for new 

creative ideas and application of non-standard approaches to 

conducting business open up in such world, since many traditional 

business models are currently losing their relevance. In practice, the 

search for this kind of ideas is in the area of advanced management 

experience of leading companies’ adaptation that act as drivers of 

relevant changes. As a result, their implementation in the activity of a 

specific enterprise will directly depend on the adoption of a complex 

set of management decisions on a wide range of issues of its 

production, economic and marketing activities based on the significant 

arrays of information processing. 

In modern business conditions, the task of systematic increasing of 

the effectiveness and efficiency of both individual business processes 

and increasing the general level of business excellence in management 

as a whole arises. In addition, the mutual influence of business 

partners involved in consumer value chains is especially strengthened 
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due to their performance of such functions and business processes, 

which should be considered as centers of cost generation. 

As a result, a high level of client-orientation of an enterprise today 

is a key precondition for its acquisition of additional competitive 

advantages. The objective decrease in the effectiveness of traditional 

marketing tools in the development of target markets highly intensify 

this circumstance. At the same time, as practice shows, the high degree 

of involvement of employees of various structural divisions of the 

enterprise in the chains of consumer value creation increases the 

overall effectiveness of the complex of relevant business processes 

implementation and leads to the productive performance of its 

marketing and general corporate strategies. Management can achieve 

such results only under the condition of systematic and consistent 

implementation of the best business practices within its management 

system. 

An effective mean of informational and analytical substantiation of 

the processes of a wide range of management decisions adopting is the 

construction of a modern marketing research system at the enterprise. 

It should cover all types of its research activities and act as a certain 

“filter” in a saturated information field at the same time. Thanks to its 

functioning, it becomes possible to collect, process, accumulate, and 

compare arrays of data that are critically important in the context of 

making various management and marketing decisions. 

Benchmarking is one of the most modern management 

technologies and a type of constant marketing research of the 

enterprise. In addition, benchmarking is a modern management and 

marketing tool. Its application helps to carry out a comparative 

analysis of the work productivity of both its own structural units and 

business partners, competitors, industry leaders, global companies, 

analyze the strengths and weaknesses of their activities, establish the 

reasons for discrepancies in the levels of individual business processes 

and functions performance etc. On this basis, management develop 

target programs for adapting one’s own business activities to constant 

changes in the factors, conditions and forces of the external market 

environment of the enterprise. As a result, it becomes possible to fill 

with real content the thesis about the need for systematic improvement 

of business activities thanks to the development and adaptation of the 
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company’s strategy, taking into account various resource limitations 

dictated by its internal environment. Thus, modern benchmarking is 

considered as an integral part of strategic management and an integral 

element of the processes of improving the activities of enterprises, 

institutions, business organizations, as well as one of the newest 

approaches to improving the efficiency of management in general. 

At the current stage, benchmarking is often considered as the result 

of the concept of the enterprises competitiveness development or a 

program of quality improvement in general (TQM, system of 

international quality standards ISO etc.). Its key idea is the need to 

permanent search for better methods or business practices for their 

further adaptation and effective use in activities of the own enterprise. 

Therefore, in modern business conditions, benchmarking is a special 

procedure of introducing into practice technologies, standards or work 

methods of the best enterprises, institutions, and business 

organizations, which do not necessarily have to compete with each 

other. In other words, it is a continuous process of studying and 

evaluating the best practices of other business organizations in order 

to use the acquired knowledge both in the work of one’s own 

enterprise as a whole and in the activities of its structural units, 

business divisions or individual employees. The logic of its 

application consists in finding answers to questions about why other 

enterprises work more productively and due to which they achieve 

market success in these specific conditions of conducting their 

business. 

In Ukrainian business practice, benchmarking has not yet gained 

significant popularity due to a number of reasons of both objective and 

subjective nature. Therefore, the theory and practice of benchmarking 

constitute a promising direction of scientific research and the 

development of its applied aspects. Awareness of the role and 

importance of modern benchmarking in the activities of enterprises 

will allow to increase not only the level of their business excellence, 

but also the general level of the national economy competitiveness as 

a whole. Such a task is extremely relevant, since various business 

processes permeate the entire organizational structure and all 

functional areas of any enterprise without exception, forming the basis 

for a high level of customer satisfaction and ensuring the appropriate 
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level of its competitiveness in the market. As a result, today there is a 

task of rethinking the essence and meaning of many issues related to 

the implementation of benchmarking, which cannot be properly 

resolved without a corresponding deepening of the theoretical basis of 

marketing science. 
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SERVICE-DOMINANT LOGIC IN THE MARKETING 

SYSTEM OF B2B ENTERPRISES 
 

The marketing system of the enterprise represents a set of 

relationships between the firm (small system) and the external 

environment (large system), aimed at participation in the market 

exchange by creating and maintaining competitive advantages of the 

firm’s offer, based on the customers’ existing and prospective needs 

and demands. In the conditions of digitalization, almost any offer is 

subject to rapid commoditization, so the good-oriented marketing 

model is increasingly criticized due to its dominant focus on products 

(goods or services) and negligence of the growing role of customers 

in market processes. 

In contrast to the classical marketing paradigm, S. Vargo and R. 

Lusch have developed the concept of the service-dominant logic, 

according to which the basis of exchange is service, thus firms do not 

actually sell goods, but use goods as transmitters and distribution 

mechanisms for service provision [2]. In their view service is the 

application of skills and knowledge, through deeds, processes, and 

performances for the benefit of another entity. 

Service-dominant logic requires a change in the role of customers 

in the market exchange towards their active involvement in value co-

creation through dialogue and big data management, which have 

become much easier with the development of digital technologies, 

social media and Internet search engines. This interaction between all 

market participants is recursive in time, as exchange agents combine 

resources and provide mutual services through “holistic, value-laden 

experiences within service ecosystems…” [3]. Such network 
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organizations bolster the achievement of personal and common 

benefits by their members as a consequence of the resources sharing, 

mutual exchange of information and services based on trust and 

coordination [4]. Thus, the service-dominant logic framework can be 

viewed as a synthesis of customer-centric marketing, the customer 

value concept and relationship marketing. Customer focus is ensured 

by formulating a promise (value proposition) and achieving customer 

expectations created by the promise through co-creation of value [5]. 

However, in the academic literature devoted to the service-dominant 

logic, too little attention is paid to “experience”. As already 

mentioned, the object of exchange is a problem-solving service, which 

is evaluated by the level of satisfaction with the experience of such 

interaction. Accordingly, in the service system of relationships, the 

basis of competition is shifting from products to experience. If an 

exceptional experience can be built into a service, then customers will 

return to repeat the experience. If the experience is dynamic and 

repeatable, then the organization can create expectations and increase 

repeat orders [6].  

Therefore, we think that the theoretical-methodological apparatus 

of the service-dominant logic should include customer experience 

management as a key factor of differentiation and competitive 

advantage. In general, “customer experience” in the B2B market can 

be characterized as the subjective response of the customer to direct 

and indirect contact with the firm, including the phases of search, 

purchase, consumption and after-sales service. Expectations from 

such cooperation are formed around the service, product, company 

and brand. The supplier must understand and meet these needs while 

actively managing the interaction experience.  

The prerequisites for a positive customer experience are the ease 

of doing business (contracting, information exchange, staff interaction 

through various communication channels), flexibility (the possibility 

of personalization and customization of the offer), constant 

monitoring of customers’ opinions about cooperation and proactive 

resolution of unsatisfactory experiences. Such an approach should be 

based on mutual trust and reinforced by the honesty and availability 

of the service provider in all communication channels, as well as by 

the team interdependence of all the parties [7]. 



35 
 

That being the case, what is crucial in the marketing system of B2B 

enterprises, is not so much the relationship management or the 

customer management, but the experience created in relationships, 

which serves as the basis for the differentiation of the value 

proposition and competitive advantage of the firm. 
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INNOVATIVE PERSONNEL OUTSOURCING MODEL 
 

The economic crisis has affected almost all sectors of the domestic 

economy. The current crisis presented a whole range of problems that 
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showed the difficulties of the functioning of most domestic 

enterprises. In these conditions, mass layoffs and layoffs of specialists 

who participated in the business processes of enterprises began, 

significantly affecting the efficiency of many companies. In such 

conditions, an innovative approach to personnel management is very 

relevant, especially during the global financial crisis, when it is 

necessary to optimize the structure of the enterprise. 

Managers of most enterprises do not realize the importance and 

features of the company's personnel management in a crisis, 

continuing to manage the organization in the old way, deciding that 

the reductions will optimize activities and reduce personnel costs. This 

approach is standard, since in most companies personnel costs occupy 

a very significant share in production costs. In the conditions of the 

current crisis, such a costly system not only does not justify itself, but 

in most cases becomes a factor that threatens the well-being of the 

entire company as a whole. And accordingly, the question arises of the 

need to reduce costs. The most important thing in a crisis is to 

understand that the personnel management system should be aimed at 

maintaining or improving the efficiency of personnel activities and 

their productivity. No matter how dynamic and flexible the company's 

personnel management system is, it must be borne in mind that in a 

crisis the main criterion for survival is the professionalism of the staff. 

After carrying out layoffs and dismissal of some employees, the 

management faces the question of the effective continuation of the 

commercial activities of the enterprise. And here there are a number 

of problems associated with the lack of qualified personnel. In the 

current conditions, the solution to these problems is outsourcing. Thus. 

Personnel outsourcing is an opportunity to hire employees for a long 

period without officially formalizing their staff of the enterprise. At 

the same time, the costs associated with employment, personnel 

management and other support are borne by the outsourcing company. 

The customer only pays for the services of personnel outsourcing and 

accepts the work performed by these personnel. 

Among domestic managers, there is not the right idea about 

outsourcing. It is believed that outsourcing is a costly, long-term 

execution time and requires additional control on the part of the client 

and the supplier, so that not every company is ready to bear these risks. 
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Personnel outsourcing is the search for the most optimal solution to 

the problems of managing individual production functions of the 

company, in order to increase the efficiency of business processes in 

the organization. In this case, the enterprise focuses on solving more 

important tasks in the management of key business processes of the 

enterprise. 

When implementing outsourcing at enterprises, it is necessary to 

proceed from a set of existing problems, which today is typical for 

most large enterprises in Ukraine: 

1. The absence of comprehensive medium- and long-term work 

plans at enterprises, which subsequently leads to the impossibility of 

preparing production and personnel for updating products, as well as 

a decrease in the level of coordination of business processes of 

individual subsystems of the enterprise.  

2. Poor awareness of the management of enterprises about the 

current and forecast state of the market, which leads to high costs of 

efforts and resources for orientation in the market, as well as the search 

for solvent buyers and suppliers of inexpensive raw materials and 

materials.  

3. Insufficiently debugged system of product sales. After 

dismantling the state system of scheduled supplies, enterprises use the 

following sales channels for their products: - direct deliveries to 

consumers under one-time and long-term contracts; - leasing supplies; 

- deliveries through wholesalers and private intermediaries.  

4. A decrease in the level of qualification of personnel, the aging 

of fixed assets and technologies, a drop in technological discipline, as 

well as insufficient capacity utilization. Among the unused machinery, 

equipment with significant moral and physical wear prevails.  

5. Absence of specialists at the enterprises who monitor changes in 

demand, the appearance on the market of high-tech and high-quality 

competitive products of foreign manufacturers.  

6. High transaction costs, as well as a low degree of vertical 

integration.  

7. Inefficient pricing. Pricing is important, as it is one of the key 

levers of the economic mechanism and to a greater extent determine 

the profitability, and, accordingly, the effectiveness of the enterprise.  
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8. The predominance of a reactive style of management and 

management decision-making, which imply a quick, but not always 

consistent reaction to emerging problems in business processes.  

9. Increasing discrepancy between the structure of industrial 

production (in the context of enterprises), the structure of demand for 

products and the structure of supply of factors and production 

technologies.  

Naturally, personnel outsourcing is not able to solve the whole 

range of problems accumulated in modern conditions. However, 

specialists involved in the outsourcing system can partially solve a 

number of accumulated problems. 
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Управління дистрибуцією продукції підприємств потребує 

вирішення важливого завдання щодо підвищення ефективності 
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управління витратами, що може бути забезпечено на підставі 

використання економіко-математичного моделювання. Згідно з 

попередніми дослідженнями маркетингові витрати підприємства 

на обслуговування дистрибуційних каналів можуть містити [1]: 

1) витрати на просування продукції: витрати на виготовлення, 

розміщення, поширення реклами, витрати на проведення 

виставок тощо; 2) витрати на організацію продажу: оплата праці 

менеджерів з продажу, загально-корпоративні витрати на продаж 

і маркетинг, витрати на організацію сервісного обслуговування 

споживачів за товарними групами або конкретними товарами, 

витрати на оплату праці менеджерів, відповідальних за підтримку 

відносин з конкретним посередником, накладні витрати 

(представництво, підтримка відносин з клієнтами) тощо та інші 

витрати (наприклад, витрати на виплату премій, винагород 

учасникам каналів, витрати на ремонт та інші витрати, які можуть 

виникнути при співпраці з учасниками каналів). У вітчизняній 

практиці [2] в управлінському і бухгалтерському обліку 

маркетингові витрати у такій структуризації не розглядаються, 

що ускладнює маркетологам аналіз і визначення фактичного 

впливу на результати діяльності підприємства. Тому, на сьогодні 

можливим є аналіз загальної суми витрат на маркетинг. 

Проаналізуємо динаміку чистого доходу та витратами на 

маркетинг у 2016-2020 рр. (табл. 1) та залежність між цими 

показниками ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед»». 

 

Таблиця 1. Динаміка показників витрат на маркетинг і 

чистого доходу (побудовано на основі [2, 3] та власних 

досліджень авторів), млн. грн. 

 Рік 
Витрати на 

маркетинг 

Зростання витрат на 

маркетинг 

порівняно з 

попереднім роком 

Чистий 

дохід 

Зростання чистого 

доходу порівняно з 

попереднім роком 

2016 335,19 - 4572,85 - 

2017 355,93 20,74 5537,75 964,90 

2018 516,67 160,74 6846,36 1308,61 

2019 577,42 60,75 6989,56 143,20 

2020 638,16 60,74 7136,35 146,79 
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Як бачимо, чистий дохід компанії ІП «Кока-Кола Беверіджиз 

Україна Лімітед» має зростаючу тенденцію за аналізований 

період, при цьому найбільше зростання відбулося в 2018 р. Щодо 

витрат на маркетинг, то вони також мають  зростаючу динаміку з 

2016 р. з найбільшим значенням у 2018 р. (табл. 1). 

Тепер безпосередньо розглянемо взаємозв’язок чистого 

доходу та витрат на маркетинг аналізованого підприємства. Для 

цього використаємо економіко-математичні методи, а саме 

модель лінійної регресії, оскільки можна припустити, що між 

витратами на маркетинг ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна 

Лімітед» та чистим доходом підприємства існує взаємозв’язок, 

який можна описати за допомогою лінійних функцій, і 

застосувати економіко-математичну модель лінійної регресії. 

При цьому незалежною змінною (Х) є витрати на маркетинг, а 

залежною змінною (Y) – чистий дохід підприємства. За 

допомогою Excel побудовано лінійну регресію, окремі дані, що її 

описують, наведено у табл. 2. 

 

Таблиця 2. Показники опису лінійної регресії 

 
Multiple R 0.94 

R Square 0.89 

Adjusted R Square 0.85 

Standard Error 431223.40 

Observations 5.00 

Significance F 0.02 

 

Отже, значення R-квадрат, що вказує на якість моделі, 

дорівнює 0,89, що свідчить про прийнятний рівень. Модель є 

адекватною, адже Significance F та P-value менше 0,05, що 

свідчить про існування між змінними досить тісного зв’язку, 

тобто витрати на маркетинг значно впливають на чистий 

прибуток. Рівняння лінійної регресії з отриманої моделі має 

вигляд: 

у = 2411185,74+7,85x. 

 

Отримана модель залежності чистого доходу від витрат на 
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маркетинг, свідчить, що зростання витрат на маркетинг на 

одиницю приводить до середнього збільшення обсягу чистого 

доходу на 7,85 одиниць. Крім того, можна стверджувати, що 

дохід компанії залежить від витрат на маркетинг на 89%, адже R 

Square = 0,89. Тобто, за результатами моделі лінійної регресії 

можна стверджувати, що між витратами на маркетинг та чистим 

доходом існує достатньо суттєва лінійна залежність.  

Отже, на основі розглянутих даних щодо фінансової звітності 

підприємства та побудованої економіко-математичної моделі 

регресії було встановлено, що між чистим доходом ІП «Кока-

Кола Беверіджиз Україна Лімітед та витратами на маркетинг 

існує значна лінійна залежність, яку можна виразити за 

допомогою економіко-математичної моделі лінійної регресії. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ EVENT-МАРКЕТИНГУ У 

ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ 

 

Мінливі умови розвитку ринку змушують фахівців 

переоцінювати стандартні підходи компаній у процесі розбудови 

взаємовідносин з цільовою аудиторією, знижується ефективність 

https://www.coca-cola.ua/content/dam/one/ua/uk/pdf-files/financial_report_2020.pdf
https://www.coca-cola.ua/content/dam/one/ua/uk/pdf-files/financial_report_2020.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29163/1/Fishchuk_bakalavr.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/29163/1/Fishchuk_bakalavr.pdf


43 
 

використання прямих засобів впливу на споживачів, на різних 

сегментах ринку зростає рівень емоційного сприйняття за 

рахунок використання новітніх технологій. За таких умов серед 

спеціалістів дедалі більшої популярності набуває Event-

маркетинг під яким розуміють методику з просування компанії 

чи її проектів за рахунок певного кола подій. Появу даної 

маркетингової складової пов’язують з моментом 

перенавантаження рекламних проектів на ринку, і власне, тоді 

Event-маркетинг починають розглядати як елемент просування 

бренду чи товарів компанії. Початок процесу організації 

спеціалізованих подій датують 1970-1980 рр., проте термін 

«Event-маркетинг» вперше в економічній науці був 

використаним в 1990 р. В Україні поява маркетингу подій 

датується 2000-ми рр. Ефективність комунікативної стратегії 

компанії значним чином залежить саме від Event-маркетингу 

адже він є обов’язковим у процесі формування іміджу компанії, 

лояльності бренду тощо. Власне дані маркетингові технології 

ефективно використовувати у процесі поліпшення 

корпоративного іміджу суб’єкта економічних відносин, 

формування лояльності споживачів до торгової марки, 

збільшення обсягів реалізації продукції, диференціювання 

товарного асортименту. Event-маркетинг дає можливість 

компанії бути залученою до соціальних подій, що з точки зору PR 

є обов’язковим у процесі просування бренду на ринок [1]. Однак, 

не слід плутати маркетинг подій з менеджментом подій. Якщо 

останній представляє собою власне організаційний процес 

заходу, то маркетинг подій доцільно розглядати, як комплекс 

заходів, який направлений на просування бренду. Однак, навіть 

враховуючи ефективність еvent-маркетингу на практиці, 

багатьом суб’єктам бізнес середовища при залученні великих 

витрат, так і не вдається досягти бажаного результату від 

проведених заходів. До основних причин невдач відносять: 

неправильне визначення цілей; відсутність чіткого підходу у 

процесі планування відповідного заходу; неврахування 

ключових особливостей кожного типу заходу [2]. 

На основі проведених досліджень встановлено, що помилки 

у процесі реалізації еvent-маркетингу допускаються, як 
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компаніями, які рідко проводять заходи, так і, ті для яких вони є 

регулярними. Маркетинг подій на практиці реалізують за 

допомогою таких видів заходів: 

- виставки; 

- семінари; 

- корпоративні виїзні заходи; 

- конференції; 

- благодійні акції 

- заходи з нагоди запуску нового товару [3]. 

Кожен захід направлений на досягнення певної цілі та 

потребує чітко вибудуваної стратегії реалізації. Класична схема 

життєвого циклу заходів включає п’ять етапів (Дж. Голдбат): 

- дослідження (даний етап дає можливість знизити ризики в 

результаті визначення потреб та очікувань потенційних або 

існуючих споживачів);  

- розробка (формування плану заході);  

- планування (етап, що включає розробку проекту, який 

визначає, як ефективніше використати ресурси з врахуванням 

фактору часу та місця); 

- координація (реалізація плану та вирішення питань 

пов’язаних з даним проектом в процесі проведення заходу); 

- оцінка (даний етап виступає фундаментальною основою для 

майбутніх заходів. Оцінюють даний процес за допомогою різних 

форм опитування) [4]. 

Event-маркетинг має свої особливості, які слід враховувати в 

процесі його реалізації у практичній діяльності. По-перше, 

дотримання єдності та обмеженості часу і простору (інформація 

відносно заходу має бути чітко регламентована та доведена до 

учасників). По-друге, абсолютна присутність бренду через 

наявність символіки компанії на максимально можливій 

кількості предметів, щоб учасники якомога частіше могли з нею 

стикатися. По-третє, забезпечення учасникам позитивних 

вражень через подарунки, призи, сувеніри, що в подальшому, 

може позитивно відобразитися на процесі формування 

лояльності бренду. По-четверте, максимальне задоволення 

потреб всіх учасників – адже це впливає не лише на лояльне 

ставлення окремого споживача, але й на формування майбутньої 
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потенційної аудиторії через позитивні відгуки учасників заходу. 

По-п’яте, суб’єкту економічних відносин критично необхідно 

постійно підтримувати взаємозв’язки з аудиторією, адже це 

забезпечить можливість останнім відчувати себе частиною 

компанії та сформувати лояльне ставлення до неї, також компанія 

матиме можливість у процесі комунікації розуміти, як споживачі 

ставляться до товару та чого потребують в майбутньому. І 

наостанок, компанія повинна заручитися підтримкою ЗМІ адже 

за рахунок даного інструменту до споживачів (які не стали 

учасниками заходу) можна довести всю необхідно інформацію 

про неї та її продукти (важливе місце в цьому процесі займають і 

соціальні мережі). 

. 
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Поняття стратегічної комунікації використовується для 

позначення проблем вищого рівня, що стоять за 

комунікативними зусиллями організацій щодо просування 

організаційної місії. Стратегічна комунікація стосується 
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вироблення політики та керівництва для послідовної 

інформаційної діяльності в організації та між організаціями [1]. 

Комунікація є стратегічною, коли вона повністю відповідає 

місії, баченню, цінностям організації та здатна посилити її 

стратегічне позиціонування та конкурентоспроможність. 

При здійсненні стратегічних комунікацій необхідною умовою 

дослідники визначають дотримання таких принципів [2-3]: 

Централізоване управління. Успішна стратегічна комунікація 

- інтеграція дій, слів і образів - починається з чіткого наміру 

керівника. Потім бажані цілі та результати тісно пов’язуються з 

основними напрямками діяльності, викладеними в плані 

організації чи проєкту.  

Достовірність. Достовірність і послідовність є основою 

ефективної комунікації; вони мають бути побудовані та 

спиратись на сприйняття точності, правдивості та поваги. Дії, 

образи та слова мають бути інтегровані та скоординовані 

всередині та ззовні без видимих невідповідностей між словами та 

вчинками або між політикою та вчинками. Довіра також часто 

передбачає спілкування через інших людей, які можуть 

вважатися більш надійними.  

Розуміння. Глибоке розуміння поглядів, культури, 

ідентичності, поведінки, історії, перспектив і соціальних систем.  

Діалог. Багатогранний обмін ідеями для сприяння 

взаєморозумінню та налагодженню стосунків. Ефективна 

комунікація вимагає багатогранного діалогу між сторонами. Це 

передбачає активне слухання, залучення та прагнення до 

взаєморозуміння, що веде до довіри. Успіх залежить від 

побудови та розвитку відносин.  

Всепроникність. Сьогодні комунікації не мають кордонів ні в 

часі, ні в просторі. Усі гравці є комунікантами, свідомо чи ні. 

Будь-яка комунікація може мати стратегічний вплив, і 

непередбачені аудиторії неминучі в глобальному 

інформаційному середовищі; отже, керівники повинні думати 

про порядок комунікації та результати своїх дій. 

Єдність зусиль. Стратегічна комунікація — це послідовний 

процес співпраці, який має бути інтегрований вертикально від 
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стратегічного до тактичного рівнів і горизонтально між 

зацікавленими сторонами.  

Зосередженість на результатах. Стратегічна комунікація має 

бути зосереджена на досягненні конкретних бажаних результатів 

у досягненні чітко визначеної кінцевої мети. Комунікаційні 

процеси, теми, цілі та способи залучення випливають із політики, 

стратегічного бачення, планування кампанії та операційного 

дизайну. Стратегічна комунікація — це не просто «ще один 

інструмент у наборі інструментів лідера», вона повинна керувати 

всім, що організація робить і говорить  для отримання бажаних 

результатів. 

Відповідність та гнучкість. Правильна аудиторія, правильне 

повідомлення, правильний час і правильне місце. Стратегічні 

комунікації повинні зосереджуватися на довгострокових 

кінцевих станах або бажаних результатах. Швидке та своєчасне 

реагування на мінливі умови та кризи є важливим, оскільки вони 

можуть мати стратегічні наслідки. Комунікаційна стратегія має 

охоплювати цільову аудиторію через індивідуальне 

повідомлення, релевантне цій аудиторії. Стратегічна комунікація 

передбачає ширше обговорення узгодження дій, образів і слів для 

підтримки політики, загальних стратегічних цілей і 

довгострокової загальної картини.   

Організація повинна залишатися достатньо гнучкою, щоб 

вирішувати конкретні проблеми з конкретною аудиторією, часто 

в певні моменти часу, шляхом спілкування для досягнення 

найбільшого ефекту. Будь-яка комунікація несе в собі 

невід’ємний ризик і вимагає певного рівня прийняття ризику в 

організації. Лідери повинні розвивати та прищеплювати 

культуру, яка винагороджує ініціативу, не надто реагуючи на 

невдачі та помилки. Незважаючи на те, що ризик необхідно 

розглядати у формі припущень під час планування, він не 

повинен обмежувати свободу дій керівників, якщо він був 

належним чином врахований. 

Безперервність. Стратегічна комунікація – це безперервний 

процес дослідження та аналізу, планування, реалізації та 

оцінювання. Успіх у цьому процесі вимагає ретельного та 

постійного аналізу та оцінки, що повертається до планування та 
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дій. Стратегічні комунікації підтримують цілі організації шляхом 

адаптації за потреби та зміни планів.  

Таким чином, стратегічне управління комунікацією має 

забезпечити систематичне планування та реалізацію потоку 

інформації, комунікації, розвитку медіа та підтримку іміджу у 

довгостроковому періоді. Воно забезпечує передачу 

повідомлення  через найбільш оптимальні засоби масової 

інформації до визначеної аудиторії  у відповідний час, щоб 

сприяти та досягти бажаного довгострокового ефекту. 

Управління комунікаціями покликане привести у рівновагу три 

фактори: повідомлення, медіа-канал та аудиторію. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРИЙНЯТТЯ 

РІШЕННЯ ПРО ПОКУПКУ ОДЯГУ СТУДЕНТСЬКОЮ 

АУДИТОРІЄЮ 
  

Одяг є важливою річчю у житті кожної людини, оскільки 

вважається її «другою шкірою». Відповідно до ієрархії потреб  

А. Маслоу, одяг забезпечує фізіологічні і  фундаментальні 

потреби захисту людини. У сучасному світі, крім того, одяг 

отримав додаткову функцію – символізує особистість. Люди 
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використовують одяг для того, щоб самовиражатися та відрізняти 

себе від інших. Він став комунікаційним засобом, що 

використовується для передачі інформації щодо того, ким є певна 

особа. Це візуальні елементи, що представляють людину як 

ідентичність та особистість – стать, вік, раса, професія, 

соціальний та фінансовий статус, моду, смаки, колірні 

уподобання, орієнтацію в часі, симпатії, гордість, ставлення, 

ступінь зрілості, впевненість у собі тощо [1].  

У наукових публікаціях широко обговорюють процеси та 

фактори впливу на вибір споживачами одягу. Деякі автори 

підкреслюють доцільність врахування «зеленої» складової при 

виробництві одягу, інші – загострюють увагу споживача на 

відмінностях при формуванні його вибору за рахунок вікових, 

соціальних, статусних тощо факторів [2].  

Застосування інновацій у процесах виробництва одягу 

дозволяють споживачам переходити на модні речі нетваринного 

походження. Водночас зростає тенденція до емоційно насичених 

кампаній, які дезінформують споживачів про добробут тварин у 

розвинених країнах. Наприклад, групи захисту прав тварин, такі 

як PETA, активно виступають проти брендів, використовуючи 

гучні рекламні трюки, і спонукають споживачів припинити 

купувати матеріали тваринного походження. Такі кампанії 

викликають емоції, тому Центр споживчого вибору прагне 

оскаржити твердження учасників кампанії, використовуючи 

підхід, що ґрунтується на фактах [3]. 

З метою ідентифікування відношення студентської аудиторії 

до вибору одягу, у жовтні 2022 року в Рівненському державному 

гуманітарному університеті було проведено опитування, згідно 

результатів якого можемо сформувати такі основні висновки. 

Найбільш активною щодо вивчення даної теми була жіноча 

частина студентства – в опитуванні прийняло участь 73,3% 

студенток. Серед стилів одягу респонденти обрали спортивний, 

класичний та діловий. 

На питання щодо улюбленої гами кольорів в одязі, було 

отримано результати, згідно з якими перевагу віддали базовим 

чорному та білому кольорам, а також: пудровому, малиновому, 

бежевому, молочному, кавовому тощо.  
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На питання: «Ви звертаєте увагу на одяг людей  при зустрічі?» 

50% опитаних відповіли, що звертають, 40% – рідко, 10% – часто 

і жоден із респондентів не обрав варіант «Ні», що свідчить про 

увагу молоді до цього елементу іміджу людини. 

Найбільшу увагу (50%) всіх опитаних заявили, що 

найважливішими аксесуарами одягу є сумки, шопери, біжутерія 

та техніка, 30% –  окуляри, та 27% –  головні убори. 

Серед трьох найулюбленіших елементів одягу були названі 

джинси та худі. 73% опитаних зазначили, що вони рідко 

змінюють свій стиль, решта – досить часто. Улюбленими 

брендами більшості учасників опитування є Puma, Nike, Adidas 

та Zara. Це свідчить про те, що імідж бренду забезпечує 

споживачам загальне сприйняття продукту, впливає на їхню 

когнітивність. Виробники та постачальники одягу повинні 

прийняти ефективну рекламну стратегію для комунікування зі 

споживачами та створення позитивного іміджу у їхній 

свідомості. Для цього можна використовувати медіарекламу, 

рекламні кампанії, прес-релізи та спонсорство, щоб змінити 

сприйняття споживачами менш  брендованих продуктів. 

Більша частина опитаних купують одяг у магазинах та 

Інтернет-магазинах 1-2 рази або декілька разів на рік (40%), один 

або кілька разів у півроку (20%), часто – 20%, рідко – 10%. 

Необтяжливою за одну покупку повсякденного одягу були 

названі суми: менше тисячі гривень – 20%; від 1000 до 5000 грн. 

– 60%, 20% – більше 5000 грн., що свідчить про низьку 

платоспроможність цієї цільової аудиторії. 

Результати опитування дозволили встановити, що 

респонденти приділяють значну увагу  авторському одягу, так 

званому хенд-мейду, зокрема: 66,7% обрали варіант «50/50», 

26,7% – «Так», а на відповідь «Ні» припадає 6,7%. 

Отже, українська молодь більше надає перевагу нейтральним 

стилям, дуже малий відсоток любить щось незвичайне – таке, що 

дуже виділяє їх серед інших. Також більшості до вподоби 

класичні кольори – чорний та білий. На рахунок елементів одягу 

такі ж результати. Це – база. В основному джинси та худі. Серед 

питань про необтяжливу суму за одну покупку різних варіантів 

одягу, було встановлено, що більша частина опитаних купує одяг 
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середньої вартості. Більшості легко підібрати одяг свого розміру. 

Найбільш популярними брендами є Puma, Nike, Zara та Adidas, 

що користуються великою популярністю серед молоді та людей 

середнього віку, тому і не дивно чому майже всі обрали саме такі 

варіанти. Майже всі зазвичай купують одяг в магазинах та 

інтернет-магазинах. У реальному часі відкрити власний онлайн-

магазин – це дуже хороша ідея. Справа дійсно прибуткова, якщо 

мати терпіння, вільний час та кошти для інвестицій. Те ж саме 

стосується і авторського одягу. Такі речі користуються попитом 

серед молоді і оцінюються в досить хорошу суму, тому це є ще 

одним варіантом для відкриття власного творчого бізнесу, в 

якому процес кастомізації одягу приносить додаткове 

задоволення. 
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МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В РІТЕЙЛІ 

 

Сучасність потребує від ритейлерів нових навичок та 

технологій в умовах глобальної цифровізації світу. Світу, в 

котрому клієнти здатні здійснювати покупки буквально де і коли 

завгодно та з допомогою будь-якого зручного для них каналу. Ця 

тенденція з кожним роком лише набирає оберти, свідомо 

підіймаючи планку очікувань клієнтів від впроваджуваних 

рішень продавців у роздрібній та гуртової торгівлі. 
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Наприклад, багато клієнтів усе частіше звертаються до купівлі 

в Інтернеті, інші надають перевагу шопінгу в локальних, 

невеличких магазинах. Останнім часом, помітна тенденція зміни 

купівельних пріоритетів та звичок. Як приклад, деякі покупці 

обирають нові товари, натомість тих, котрі звично купували 

раніше.  

Для роздрібної торгівлі ці зміни є не просто необхідністю, але 

й можливістю до переосмислення робочих процесів та розвитку 

бізнесу; впровадженню сучасних технологій, інтеграції нових 

продуктів, бізнес-моделей та швидкого реагування на побажання 

клієнтів.  

Найактуальнішим рішенням у діджиталізації ритейл-компаній 

є використання цифрових маркетингових інновацій. Більшість 

компаній в Центральній та Східній Європі оцінюють можливості 

сучасних технологій, як ключову складову модернізації бізнесу. 

Швидкість впровадження нових технологічних маркетингових 

інновацій стає усе швидше, та українським ритейл-компаніям 

не варто відставати, а брати до уваги досвід сусідів. 

До прикладу, одна з найбільших продуктових мереж Східної 

Європи Zabka, що налічує 6700 магазинів, щоденно обслуговує 

мільйони клієнтів, багато з яких здійснюють покупки через 

фірмовий додаток як інноваційний маркетинговий засіб 

комунікацій. Додаток створює персональний список послуг 

та товарів базуючись на купівельному профілі клієнта. 

Додаток допомагає ефективно виявляти потреби клієнтів, 

дозволяє здійснювати покупки через Інтернет та замовляти 

їх доставку. Спершу в додатку була реалізована функція 

замовлення товарів через Інтернет з можливістю забрати його 

у магазині, слідом були додані послуги адресної доставки 

та формування персоналізованого списку покупок на основі 

купівельного досвіду. 

Нами досліджено використання українськими рітейлерами 

інновації та технології, які успішно впроваджуються (на прикладі 

«VARUS» та «Сільпо», табл.1). 

Порівнявши використання інновацій у двох рітейлах, можемо 

зробити висновки, що і «VARUS» і «Сільпо» запровадили велику 

кількість дійсно крутих рішень для своїх рітейлів. 
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Таблиця 1. Використання інновацій у рітейлах  

«VARUS» і «Сільпо» 
Назва інновації VARUS Сільпо 

1. Каси 
самообслугову-
вання 

Присутні в обох рітейлах. Головним 
працівником на такій касі є покупець, а, отже, 
йому має бути зручно, цікаво, комфортно – у 

такому випадку він обов’язково ще раз прийде в 
даний магазин. 

2. Мобільний 
додаток 

Надзвичайно зручна для споживачів річ. 
Дозволяє зробити швидке замовлення, 

дізнаватися про знижки чи товари для або 
спеціальні пропозиції. 

3. Дисконтні 
картки 

Дозволяють 
накопичувати бали 
та використовувати 

їх в подальших 
покупках. 

Дозволяють 
накопичувати бали та 
використовувати їх в 
подальших покупках. 

4. Перехід в 
онлайн  

Є сайт сторінки у 
Фейсбук, Інстаграм, 

Тік-Ток. 

Є сайт сторінки у 
Фейсбук, Інстаграм, Тік-

Ток. 

5. Доставка 
додому 

Власна доставка без 
посередників. 

Власна доставка без 
посередників. 

6. Подарункові 
сертифікати 

Продовольчий 
сертифікат, що має 

обмежений час 
реалізації. 

Сертифікат, щоб 
підтримати навіть на 

відстані,  для тих, кому 
необхідна ваша турбота. 
Можна купити на касі чи 

на сайті у два кліки, та 
надіслати дарунок 

електронним листом. 

7. Дизайнерські 
супермаркети 

Немає такої 
інновації. 

Запущені портали до 
тропічних островів, 
казкових світів та 

космічних просторів. 
Креативні ідеї вже 

втілено в 97 
дизайнерських 

супермаркетах, а ще 
більше чекають свого 

часу. 

Джерело: власні дослідження авторів 
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Вони надалі запроваджують ще більше інновацій, що 

насамперед є дуже зручними для споживачів. Особливо, гарними 

ідеями є каси самообслуговування та мобільні додатки. А рітейл 

«Сільпо» ще відрізнився своїми «дизайнерськими 

супермаркетами», що є надзвичайно цікавим для споживачів і 

цим самим підвищує їх лояльність до магазину. 
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НОВІТНІЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Актуальність даної теми обумовлена тим, що у сучасному 

світі використання новітніх видів маркетингу виступає як 

ефективний засіб підвищення конкурентоспроможності, оскільки 

саме їх впровадження та активний розвиток  ведуть до створення 

нових продуктів та освоєння нових ринків, сприяють зростанню 

обсягу інвестицій і зниження всіх видів витрат. На сьогоднішній 

день використання нових видів маркетингу в підприємництві є 

запорукою успіху діяльності суб’єктів господарювання, адже 

дозволяє виявляти і контролювати ті фактори, які визначають 

умови тривалого виживання і розвитку на ринку. 

Тривалий період розвитку маркетингу, особливості його 

використання в різних країнах, галузях, організаціях та на 

підприємствах зумовили появу різноманітних його видів, метою 

створення яких було підтримання рівня попиту. До новітніх видів 

маркетингу відносяться: екологічний, глобальний інтерактивний 

https://varus.ua/ru
https://silpo.ua/
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(віртуальний), індивідуальний, етичний, емоційний, емпіричний, 

латеральний чи екологічний. 

Новітні види маркетингу виникли на основі інноваційного 

пошуку та реалізації креативних ідей, що дало змогу 

промисловим підприємствам знаходити, посилювати і 

реалізовувати порівняльні конкурентні переваги, посилювати за 

рахунок цього свої позиції на національних і зарубіжних ринках. 

Еволюція видів маркетингу була спричинена низкою 

чинників: 

– насиченням ринку товарами і загостренням конкуренції на 

національних і міжнародних ринках;  

– постійним зростанням вимог до товарів (виробів та послуг) 

та методів їх просування;  

– необхідністю дотримання еколого-соціо-економічного 

балансу в усіх галузях діяльності; 

– зниженням дієвості традиційних видів маркетингу;  

– виникненням нових можливостей, що породжені розвитком 

НТП;  

– поширенням інформаційних комп’ютерних технологій, 

стрімкою інформатизацією усіх галузей людської діяльності; 

– глобалізацією економічних процесів, зокрема формуванням 

глобальних ринків; – необхідністю швидко й адекватно реагувати 

на перманентні зміни у зовнішньому макро- і мікросередовищі. 

Головним недоліком саме традиційних видів маркетингу є 

бажання ділити все на частини та розглядати явища з 

аналітичного та схематичного погляду. Саме через це традиційні 

види маркетингу, які використовувалися 20 років тому, сьогодні 

не можуть успішно застосовуватися. Основоположник 

класичного маркетингу Філіп Котлер стверджує, що 

запропоновані в 60–70х роках види та моделі маркетингу в 

сучасних умовах неефективні, оскільки не працюють в умовах 

гіперконкуренції і швидкої зміни поведінки споживача . Саме 

цим спричинене виникнення нових видів маркетингу. Основними 

їх перевагами є: 

- можливість отримання результатів за наявності серйозних 

обмежень у ресурсах за допомогою використання певного виду 

маркетингу; 
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- вони є гарним шансом для розвитку молодих компаній, які 

працюють на висококонкурентних ринках; 

- нестандартні рішення можуть вирішити поставлені задачі 

максимально швидко; 

- стандартизація, обумовлена гомогенізацією світових ринків, 

привносить економію на масштабах, що дозволяє знизити 

собівартість. 

Таким чином, нові види маркетингу, що активно розвиваються 

на сьогоднішній та користуються неабияким попитом, на 

практиці проявляють себе набагато ефективнішими, ніж класичні 

види. Їх використання у діяльності сучасних підприємств є 

необхідним етапом модернізації та вдосконалення світової 

економіки. Новітній маркетинг як вид економічної діяльності дає 

нові можливості починаючим підприємцям для створення 

власного бізнесу та втілення різноманітних ідей. Отже, підводячи 

підсумки, варто зазначити, що розвиток новітніх видів 

маркетингу неодмінно має продовжуватись, адже вони дають 

позитивні результати у підприємницькій діяльності. 

Проте, рушійною силою будь-якого маркетингу, незалежно 

від його видів є егоїзм, а сам маркетинг- це меркантильний 

світогляд.  Еволюція маркетингових концепцій — це відбиття 

«еволюції егоїзму». Основний принцип сучасного маркетингу — 

принцип взаємного задоволення. Ефективний комплекс 

маркетингу визначається величиною зони перекриття взаємних 

інтересів «виробника», «споживача» і «посередника» в обміні 

«людина-людина». У суворому розумінні маркетинг поки не є на 

сьогоднішній день наукою, тож однаково важливі як практичне 

значення так і моральний аспект майбутнього маркетингу як 

науки. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВИХ 

ІННОВАЦІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 

 

Маркетингові інновації в сучасних умовах відіграють важливу 

роль на ринку туристичних послуг і розглядаються як 

найважливіший напрям у розвитку готельного господарства. 

Забезпечення більш повного задоволення потреб споживачів, 

розширення клієнтської бази та вихід на нові ринки збуту 

готельних послуг може проходити лише при наявності 

впровадження маркетингових інновацій у діяльність готельних 

підприємств [1]. 

Розвиток інновацій в готельному бізнесі був предметом 

дослідження багатьох як вітчизняних так і закордонних вчених: 

Р. Браймера, Р. Барраса, Дж. Уокера та Г. Андрощука, Г. Круль, 

Л. Нечаюк, М. Мальської, І.Пандяк, П. Пуцентейло. Але в 

сучасних умовах актуально створити комплекс маркетингових 

інновацій готелю з акцентом на застосування сенсорного 

маркетингу. 

Нами було досліджено показники експлуатаційної програми 

готелю Hyatt Regency Kyiv за 2019-2021 роки готель за такими 

показниками: одноразова місткість, кількість гостей, що були 

обслуговані готелем, можлива пропускна спроможність, 
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фактична пропускна спроможність, планова пропускна 

спроможність, плановий коефіцієнт завантаження готелю та 

фактичний коефіцієнт завантаження готелю, та визначено 

особливості присвоєння готелю Hyatt п’ять зірок.  

Отже, в залежності від кількості зірок, в готелі буде наявний 

сервіс різного рівня, різна цінова політика та матеріально-

технічне забезпечення. Наприклад, починаючи з готелів з трьома 

зірками, там має бути ресторан або кафе, може бути тренажерний 

зал, салон краси, пункт обміну валют, а в номерах міні-бар, 

холодильник і кондиціонер. 

Отже, Hyatt - готель дійсно високого рівня, тому що він має 

всі передумови для підтримання п’ятизіркового статусу на рівні 

з розглянутим нами готелем-конкурентом Milestone. Hyatt, як і 

Milestone базується насамперед на наданні послуг людям з 

достатком, тому в ниx і переважають номери “люкс”. Також 

важливим є те, що готель входить до мережі готелів Hyatt 

Regency Corporation, тому що туристи зазвичай обирають 

мережеві готелі. 

Ринок готельних послуг є насиченим, рівень конкуренції на 

ньому постійно зростає, тому клієнти вимагають не тільки 

зручний та красивий номер, але й бажають несподіванок. До 

таких маркетингових інновацій можна віднести: вхід без ключа, 

ТБ-дзеркало, консьєрж по SMS, розумні термостати, розумне 

освітлення, високошвидкісний інтернет, світлочутливі сенсори, 

док-станції. Багато готелів дозволяють гостям використовувати 

свої смартфони, щоб повідомляти персоналу про свої потреби. 

Уявіть, наскільки зручно було б дізнатися, наприклад, скільки 

коштують додаткові напої, не встаючи з ліжка. Ця технологія 

проста і незабаром буде доступна в багатьох готелях.  

Досліджено такі інновації, як консьєрж-бот та чат-бот, які 

зможуть оптимізувати отримання інформації для споживачів.  

Основними можливостями бота є зручний та швидкий доступ 

до інформації та сервісів готелю, також бот відповідає на 

актуальні запитання та надає довідкову інформацію [3].  

Останнім часом з'явилося безліч різноманітних сайтів і 

додатків з готелями. Тому, щоб оптимізувати вибір готелю чи 

послуги, хорошим варіантом стане використання бота для 
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пошуку. Сервіс можна запрограмувати так, щоб до кожного 

готелю був докладний опис: де він розташований, для якого 

відпочинку підходить, що входить у вартість проживання і т.д.  

Чат-бот може бути реалізований у формі кнопкового питання-

відповіді, де клієнт вибиратиме готові варіанти відповідей. Так і 

у вигляді бота зі штучним інтелектом, який буде самонавчатися і 

реагувати на ключові фрази в повідомленнях клієнта[4].  

Встановлено, що маркетингові інновації допомагають 

розширити ринок збуту та збільшити попит споживачів.  

Розвиток готельного господарства в непростих умовах 

сьогодення вимагає створення безпечного середовища та 

підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на 

внутрішньому туристичному ринку. Але неможливо розробити 

стратегії, які би підійшли для всіх готельних підприємств та 

забезпечили б гарантований успіх. Доцільним рішенням в умовах 

значної нерівномірності розвитку регіонів України буде розробка 

регіональних стратегій розвитку готельного господарства, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності та 

економічної ефективності регіональних готельних комплексів. 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ПРОЦЕСІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО РІШЕННЯ 
 

Під ризиком розуміється узагальнена характеристика процесу 

підготовки, ухвалення та реалізації маркетингового рішення, яка 

відображає міру реальності небажаного розвитку ситуації 2, с. 

203. Ризик можна визначити як вид ситуації, пов'язаної з 

подоланням невизначеності в процесі усвідомленого вибору 

рішення чи бездіяльності, за якої можна якісно та кількісно 

оцінити можливість досягнення запланованого результату. 

Багато положень при виділенні ризикових зон застосовні як 

для виробничої сфери, так і для сфери послуг, проте, необхідно 

враховувати і специфічність послуг. Тому доцільно виділяти 

ризики, які безпосередньо пов'язані зі ступенем мінливості у 

діяльності галузі в економічному та фінансовому плані 1, с. 69. 

У зв'язку з цим необхідно враховувати: умови та результати 

діяльності альтернативних галузей за аналізований період; 

діяльність галузі порівняно з економікою загалом; динаміку 

галузевих техніко-економічних показників; однорідність 

результатів діяльності підприємств галузі; трудомісткість кожної 

галузі, що враховує кількість підприємств у галузі. 

У сфері послуг виділяють такі види галузевих ризиків: 

1. Системний ризик, що показує рівень відхилень результатів 

діяльності галузі стосовно економіки загалом. 

2. Ризик внутрішньогалузевого середовища конкуренції, 

величина якого залежить від висоти бар'єру «входу» на ринок, 

цінової та нецінової конкуренції у галузі, ринкової сили клієнтів, 

наявності альтернативних послуг, а також від державного 

регулювання маркетингової діяльності у галузі. 

3. Ризик, що пов'язаний із етапами життєвого циклу галузі. 

Облік та аналіз цього виду ризику дозволяє ранжувати галузі 

сфери послуг залежно від величини властивих їм ризиків.  
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4. Ризик обслуговування, що включає насамперед купівельні 

ризики у сфері послуг. Це фінансові, фізичні, психологічні, 

соціальні ризики, ризик виконавця, ризик часу. 

Ризик обумовлюється неповнотою інформації, випадковістю, 

протидією. Щоб визначити його величину, необхідно знати всі 

можливі наслідки дії і ймовірність самих наслідків 3, з. 49. 

Основною проблемою тут є різнорідність оцінки послуг. Їх 

часто важко однозначно оцінити, вони по-різному сприймаються 

клієнтом. Додаткові складності виникають через зміну потреб 

замовника. У сфері послуг не завжди можна здійснити 

стандартизацію, уніфікацію якості. Різна оцінка послуг – 

результат її суб'єктивного сприйняття. Поведінка покупця 

залежить від того, як складаються його відносини з продавцем. 

Тому в оцінці ризику продавець має визначити вигоди послуги. 

Економічний та маркетинговий аналіз дозволяють правильно 

вибрати стратегію та прийоми управління ризиком, а також 

способи зниження ступеня ризику. Крім того, при розробці 

програми дії зниження ризиків необхідно враховувати 

психологічне сприйняття ризику. Тому поряд з математичною 

обгрунтованістю рішень слід мати на увазі психологічні 

особливості клієнта, що виявляються при прийнятті та реалізації 

ризикових рішень. 

У зв'язку з цим найбільш оптимальними стратегіями 

управління ризиками у сфері послуг є: 

- диверсифікації, тобто вкладення коштів у суміжні галузі; 

- ухилення, тобто відмова від ненадійних партнерів, від 

ризикованих проєктів;  

- страхування; 

- самострахування за рахунок створення резервних фондів на 

підприємстві; 

- локалізації, тобто створення спеціальних структурних 

підрозділів для виконання ризикованих проєктів; 

- гарантії та зобов'язання щодо повернення коштів, 

незважаючи на складність, їх забезпечення у сфері послуг, що 

підвищують інтерес потенційних клієнтів до підприємства та, 

відповідно, знижують ризики; 
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- лімітування за рахунок встановлення граничних сум витрат, 

продажу, кредиту; 

- компенсації, тобто стратегічне планування діяльності, 

моніторинг соціально-економічного та нормативно-правового 

середовища. 

Механізм компенсації ризиків в маркетинговій діяльності на 

підприємстві, як система управління, припускає наявність 

об’єкта (ризиковані явища) та суб’єкта управління (відповідальні 

органи з компенсації ризиків), формування цільових процесів 

управління (моніторинг внутрішнього та зовнішнього 

середовища), вибір засобів та методів управління, створення 

чіткої системи коригування та зворотного зв’язку тощо.  
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ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ 

«PROSTOR» НА РИНКУ «ДРОГЕРІ»: ПРОГРАМА 

ЛОЯЛЬНОСТІ, ФІЛОСОФІЯ БРЕНДУ 
 

Значущим у маркетинговій діяльності компанії є проведення 

сегментації ринку, що є певною структуризацією ринку на 

окреслені частини (сегменти) на підставі низки критеріїв і 

факторів. При цьому споживачі у межах цих сегментів мають 

спільні риси у поведінці й у подібний спосіб реагують на складові 

маркетинг-мікс. Маркетологи слушно виокремлюють низку 
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значущих критеріїв сегментування ринку: географічний, 

соціально-економічний, демографічний, психографічний, 

поведінковий [2; 3]. Для формату «дрогері» важливий трафік, а 

це потребує правильного вибору розташування торгової точки.  

В умовах сучасної інтерактивної бізнес-взаємодії 

необхідними є маркетингові технології, які допомагають 

досліджувати поведінку споживачів. У цьому контексті завдяки 

маркетинговій аналітиці слушно встановлюються запити та 

бажання клієнтів, спрямовані на досягнення високого рівня 

обслуговування і логістичного, клієнтського сервісу [1]. Варто 

підкреслити, що, якщо пересічній клієнтці є зручно замовити 

улюблену туш під час кавабрейку на значущому організаційному 

івенті, зі смартфону. То при цьому обов’язкове відвідування 

магазину може й не бути. Тому сучасний маркетолог-аналітик 

має сформувати вікно таких можливостей. 

Доцільним є аналіз стратегії просування товарів мережі 

магазинів «Prostor» на споживчому ринку. ТОВ «PROSTOR» 

гарно усвідомлює необхідність орієнтації на споживачів. Згідно 

концепції соціально-відповідального маркетингу, компанія має 

досягти низки цілей, спрямовуючи діяльність на ефективне 

задоволення існуючих і потенційних потреб споживачів з 

урахуванням пріоритетів розвитку суспільства, піклування про 

навколишнє природнє середовище. 

ТОВ «Стиль Д» є сучасне підприємство, що здійснює оптову 

торгівлю. Підприємство реалізує продукцію через роздрібну 

мережу торговельної марки «ProStor», до складу продукції 

входить більш, ніж 60 найменувань. Організаційна структура 

ТОВ «Стиль Д»: ураховуючи ті знання та практику отримані у 

сфері сучасного маркетингу, ця система управління є досить 

ефективною. На сьогодні у компанії працює більше тисячі 

співробітників, структурно компанія поділена на сім підрозділів 

– чотири продуктових дивізіони, які, безпосередньо, працюють з 

продуктами брендів, та три загальних служби, завданнями яких є 

підтримка продуктових підрозділів. Основними функціями 

компанії є маркетинг, комерція, логістика, фінанси та HR [4]. 

Бачимo, щo підприємствo є oдним з найбільших в Україні та 

проводить дoвoлі ефективну пoлітику. 
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Протягом 2018-2020 рр. у ТОВ «Стиль Д» спостерігається 

стабільне збільшення вартості сукупного капіталу підприємства. 

Так, у 2019 р. проти 2018 року відбулося збільшення вартості 

капіталу товариства на 76949,00 тис. грн., що на кінець 2019 р. 

становило – 206769,00 тис. грн., а в 2020 р. проти 2019 р. – ще на 

36564,00 тис. грн., що на кінець 2020 р. становило – 243 

333,00 тис. грн. Аналогічна зростаюча динаміка спостерігається 

як у власного, так і у позикового капіталу товариства [4]. 

Товарну номенклатуру продукції ТОВ «Стиль Д» можна 

описати з точки зору широти й глибини. Асортимент компанії 

можна поділити на 12 товарних категорій. Мережі магазинів 

«Prostor» доцільно функціонувати на ринку «дрогері» для 

середнього класу. Тобто, слід позиціонувати товарно-сервісну 

пропозицію у площині середнє-забезпечених і малозабезпечених 

груп споживачів з урахуванням довільного кількісного складу їх 

родин. «PROSTOR» запустив програму лояльності у листопаді 

2014 року, і вона дала гарний результат, – на сьогодні 

«PROSTOR» нараховує 1 мільйон 100 тисяч користувачів. 

Кількість постійних користувачів, які здійснили покупку 

протягом останніх двох місяців – 741000 [4]. 

Найближчим часом у покупців «PROSTOR» з'явиться 

можливість зареєструватися миттєво і без здійснення покупки 

через Facebook або за допомогою мобільного телефону. При 

цьому перевагами для цільових споживачів, які беруть участь у 

програмі лояльності, є такі, як можливість: 

– отримувати 3% від вартості покупки; 

– купувати більше, витрачаючи накопичені бонусні гривні; 

– отримати День народження  у подарунок 25 бонусних грн. 

на покупку будь-яких товарів на суму понад 250 грн. [4]. 

Спільно з командою TSD Agency, маркетологами «Prostor» 

було розроблено філософію бренду «Prostor». Вона звучить так: 

«Ми за чесність і простоту. Будь собою. Ми поважаємо твій вибір 

бути будь-якою і підтримуємо тебе. Ми за те, щоб бути, а не 

здаватися. Ми за красу без стереотипів» [4]. 

Компанія «Prostor» розробляє програму лояльності, завдяки 

якій клієнти накопичують бали за покупки, а потім цими балами 

можуть оплачувати до 100% вартості інших товарів компанії. 
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Така стратегія мотивує частіше користуватися послугами 

компанії та формує позитивний образ у свідомості клієнтів [4]. 

Кожні два дні визначається список товару, який буде приймати 

участь в акції та розмір відсотку, який за покупку цього товару 

буде повертатися на бонусну картку PROSTOR club. 

Визначається термін проведення акції. 

 

Список використаних джерел: 
1. Kasian Serhii. Eurointegration, marketing communication and 

virtual logistic in Ukrainian and Polish enterprises. European Review. 
Poland. University of Warsaw. Faculty of Political Science & 
International Studies. Warsaw: Issue: 2022. 1. P. 163-169. URL: 
https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=2
29475  

2. Зозульов О. Економічні логіки маркетингових дій. 
Маркетинг в Україні. 2012. № 5 (74). С. 57-61. 

3. Зозульов О.В. Сегментування ринку: Навч. посіб. Х. : 
Студцентр, 2003. 232 с. 

4. Офіційний сайт мережі PROSTOR. URL: www.prostor.ua 
 

Кітченко О.М,, к.е.н., доцентка, 

Ронзік Є.С., студентка 

Національний технічний університет «ХПІ» 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАДІЇ ЖЦТ 
 

Можна помітити, наскільки часто маркетологи проводять 

дослідження ринку, аналізують кількісні та якісні 

характеристики товару компанії, його слабкі та сильні сторони, 

що потребує постійних опитувань, інтерв'ю, фокус-груп і т.п. і 

все це для того, щоб цей товар “прожив” якомога довше життя.  

Розумне застосування різних способів комунікації зі своїми 

споживачами це не просте міксування усіх можливих 

маркетингових засобів. Насправді, успіх того чи іншого товару 

на ринку залежить напряму від грамотного аналізу та пошуку 

місця концентрації його цільової аудиторії, та правильно обраних 

інструментів маркетингових комунікацій на певній стадії його 

життєвого циклу.  

https://przegladeuropejski.com.pl/resources/html/article/details?id=229475
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Тому детальний аналіз та узагальнення використання 

доречних інструментів маркетингових комунікацій в залежності 

від стадії життєвого циклу стає дедалі актуальним. Відомо, що 

існують п’ять стадій життєвого циклу товару. Кожній із них 

притаманний свій набір елементів, за допомогою яких, компанія 

буде просувати свій товар та представляти його на ринку. 

Етап 0. Розробка товару. Треба наголосити, що цей етап тільки 

передує всьому подальшому життєвому циклу товару, а не 

входить безпосередньо до нього, тому його позначено номером 0. 

Тим не менш, цьому етапу приділяється велика увага, оскільки 

від якості та правильності його виконання, а також тих рішень які 

будуть прийняті на рівні маркетингу на вирішальному рівні 

залежить, чи користатиметься успіхом даний товар у споживача.  

На цьому етапі необхідні не стільки рішення, які стосуються 

проведення рекламних чи інших заходів з просування, тут вкрай 

важливими будуть рішення що стосуються дизайну, упаковки, 

дистрибуції та загальної концепції просування. 

Етап 1. Впровадження на ринок. Це етап початку «життя» 

товару. Цьому етапу притаманні повільне зростання обсягів 

збуту, які можуть бути пов’язані з недосконалістю формування 

системи збуту та товароруху, відсутністю швидкої реакції з боку 

споживачів та певним скепсисом з їх боку, щодо нового товару та 

заходів зі стимулювання збуту.  

Цей етап характеризується максимально можливими 

витратами на просування товару та його підтримку з боку 

компанії, при майже повній відсутності прибутку. Особливість 

комунікаційної політики на цьому етапі полягає в застосуванні 

таких інструментів як стимулювання збуту, орієнтоване 

виключно на посередників, та інформаційна реклама.  

Наприкінці цього етапу вже можна спрогнозувати приблизну 

тривалість життєвого циклу товару, оскільки є можливість 

оцінити реакцію потенційної аудиторії, на яку була сфокусована 

кампанія у використанні засобів згаданих вище. 

Етап 2. Зростання. Зростання обсягів збуту. Головна 

характеристика цього етапу – зростання обсягів реалізації та 

прибутку компанії. Цьому етапу притаманний початок гострої 

боротьби та протистояння конкурентам.  



67 
 

Комунікації на цьому етапі переходять від інформаційної 

реклами до стимулювання споживачів сконцентрувати увагу 

тільки на цьому товарі, іншими словами застосовується 

переконуюча реклама. Також, доволі широко застосовуються 

заходи пропаганди, стимулювання збуту для збільшення 

повторних закупок та особистий продаж.  

Етап 3. Зрілість – один з найдовших етапів у житті товару. 

Основна частина товарів, які присутні на ринках, знаходяться 

саме на цьому етапі. Тут уповільнюються темпи росту обсягів 

продажів. Інакше кажучи, ринок є насиченим. Прибуток компанії 

також починає поступово знижуватися. Наприкінці цього етапу 

залишаються тільки найпотужніші конкуренти.  

Для максимально тривалої підтримку цього етапу, 

комунікаційна політика повинна бути направлена на 

застосування переконуючої реклами, стимулювання збуту та 

пропаганди, а також використання колаборацій з іншими 

торговими марками, заходів направлених на підтримку 

лояльності споживачів. Однак, незважаючи на заходи вище, 

настане час, коли товар перестане викликати зацікавленість 

споживачів і його все ж таки необхідно буде виводити з ринку. 

Етап 4. Спад попиту та вихід з ринку. Зазвичай виходу товару 

з ринку передує поява нових, більш популярних у споживача 

товарів, які ліпше задовольняють потребу споживача. Тому 

компаніям необхідно пам’ятати про те, що споживач постійно 

знаходиться в стані очікування новинок та перемикання на більш 

дешеві, практичні та економічні варіанти того самого товару. Тож 

при спаді попиту треба задіяти переважно рекламу, що нагадує. 

Тим не менш, на цьому етапі можливе тимчасове зростання 

обсягів збуту, за рахунок того, що підприємство поступово 

зупиняє проведення заходів зі стимулювання збуту, або припиняє 

модифікацію свого товару. Завдяки чому зменшуються його 

витрати і, відповідно, собівартість товару, що дає можливість 

підприємству зменшити ціну та підвищити цим привабливість 

товару для споживачів. Але товари, які перейшли на даний етап, 

необхідно своєчасно виводити з ринку. 

Отже, на кожному етапі життєвого циклу товару, які були 

розглянуті, описано інструменти маркетингових комунікацій, які 
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можливо застосовувати у правильний час, оскільки сприйняття 

інформації споживачами на кожному з рівнів відрізняється, та 

одні й ті самі заходи ніяк не можуть бути вжиті на етапі зростання 

обсягів збуту і водночас на етапі виходу з ринку. 

 

Метіль Т.К., к.е.н., доцент, 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Гречковська С.М., студентка, 

Національний університет «Одеська політехніка» 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МАРКЕТИНГУ У 

ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Вітчизняним виробникам при виході на зовнішній ринок 

доводиться стикатися віч-на-віч з фірмами, які виросли та стали 

світовими лідерами в умовах справжньої та жорстокої 

конкуренції. Причому фірми-монополісти не лише поділили між 

собою світовий ринок, а й активно проникають на наш власний, 

ефективно конкуруючи. Це зумовлює необхідність використання 

вітчизняними підприємствами маркетингу як технології 

забезпечення конкурентоспроможності [1, c. 592]. 

У цьому необхідно зазначити, що у функції маркетингу, 

передбачені міжнародними стандартами ISO 9000.2014, 

ставляться переважно збутовим, оскільки полягають у з'ясуванні 

в потенційних споживачів їх потреб та побажань, аналізу 

одержуваної інформації та формулюванні його результатів як 

показників якості товарів, виробництво яких шляхом докладання 

певних технічних, технологічних та організаційних зусиль має 

забезпечити конкурентоспроможність своєї продукції. 

Конкурентоспроможність товару в загальному випадку 

визначається наступним логічним зв'язком: проєктна якість – 

виробнича якість – собівартість – споживча якість – ціна – попит 

– сукупний дохід (рис. 1). Підвищення якості тягне за собою 

збільшення витрат на його забезпечення, що позначається на ціні, 

а зрештою на попиті та на доході. Співвідношення "ціна-якість" 

для виробника – база обґрунтування своїх витрат та визначення 

міри конкурентоспроможності свого товару. 



69 
 

Як правило, вміле проведення такого, так званого збутового 

маркетингу за допомогою оптимізації співвідношення якості та 

ціни, а також застосування своєчасного досвіду при технічній та 

технологічній організації виробництва продукції може 

забезпечити успішний бізнес підприємства, у тому числі на 

міжнародному ринку, ліквідувати можливе відставання від 

виробників-лідерів. 

 
 

Рис.1. Особливості інтересів виробника і споживачів в 

аспекті збутового маркетингу 
 

Однак, забезпечуючи свій розвиток, шляхом орієнтації лише 

на результати збутового маркетингу, підприємство зможе лише 

наблизитися до виробників-лідерів, до їх передового досвіду. 

Для того, щоб забезпечити не лише конкурентоспроможність, 

а й лідерство продукції на ринку, підприємство має орієнтуватися 

на функції запобіжного (випереджаючого) маркетингу, тобто 

розробляти та виробляти товари, які подобаються споживачеві в 

цей час або будуть потрібні йому у майбутньому [2, с. 10]. 

Основа запобіжного маркетингу складає процес техно- 

еволюції, який розвивається відповідно до об'єктивних законів, 

якими підприємства повинні керуватися для здійснення 

ефективної конкурентної діяльності, здійснюючи вдосконалення 

як технології, так і управління маркетингом, а в свою чергу його 

інноваційною складовою [3, с. 80-82]. 

Оформлення своїх удосконалень у вигляді патентів на 

винаходи та промислові зразки, придбання патентів, ліцензій, 

ноу-хау, професійне використання інтелектуальної власності – 

все це визначальним чином впливає на конкурентоспроможність 

підприємства та його продукції. 

 

Підприємство-виробник 
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У зв'язку з цим у межах запобіжного маркетингу на 

підприємстві повинні здійснюватися: моніторинг, що сприяє 

здійсненню своєчасної оцінки конкурентоспроможності 

продукції; пошук та аналіз маркетингових розробок у сфері 

діяльності підприємства; ситуаційний аналіз становища 

підприємства продукції над ринком; ухвалення рішення про 

вдосконалення виробництва, у тому числі шляхом використання 

передових технологій, ноу-хау; визначення маркетингових 

стратегічних напрямів, у тому числі інноваційної складової 

(узагальнення проведено на основі досвіду ПАТ "Одескабель"). 

Проблема фінансування може вирішуватися шляхом 

залучення інвестицій від стратегічних інвесторів (ЕС, бізнес-

груп, асоціацій сприянню бізнесу, банків чи потужних 

підприємств), отримання кредитів. Вирішенням проблем 

інвестування розвитку підприємств може бути такий механізм 

взаємодії, як конкурс на розміщення державного замовлення. 
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РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТУ СЕГМЕНТАЦІЇ ЯК 

КЛЮЧОВОЇ СКЛАДОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ 
 

Підприємницька діяльність за останні двадцять років набула 

міжнародного та глобального характеру. Маркетингове 
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середовище якісно змінюється, оскільки ринок стає більш 

різноманітним, попит на товари та послуги  індивідуалізованим, 

розширюються сфери уваги і контролю підприємства. Успіх 

підприємства на ринку цілком залежить від того, наскільки 

затребуваною буде його продукція серед безлічі аналогів, від 

урахування латентних потреб споживачів, від адресного 

(безпосередньо) звернення до споживачів. 

Ринок – структура неоднорідна, негомогенна, яка може 

змінюватися під впливом споживчих властивостей товару та під 

впливом складу споживачів. Сегментація виступає як засіб 

диференціації ринку з урахуванням переваг, думок, смаків 

споживачів, у результаті ринок перетворюється на сукупність 

деяких приблизно однорідних груп, представники яких однаково 

реагують на комплекс маркетингових заходів 1, з. 308 - 309. 

Сегментація з 1960-х рр. сприймається як ключова концепція 

маркетингу. Єдиних методів сегментації, які б забезпечили 

стовідсотковий успіх на ринку, немає. У кожному конкретному 

випадку підприємство самостійно розробляє свій інструментарій 

3, с. 120. Сегментація ринку має дати відповіді на такі питання: 

кількість виділених однорідних груп споживачів, їх розмір, 

тенденції розвитку; сегментація має дати можливість визначити 

причинно-наслідкові зв'язки поведінки споживачів, описати їх 

умовні типи. Її схема включає такі кроки: виділяються ознаки 

(критерії) сегментації, ознаки використовуються в комбінаціях, 

при співпадінні у груп споживачів кількох ознак формують 

сегмент. Ідеальний сегмент має бути прибутковим, суттєвим 

кількісно, перспективним, стабільним, не сильно зачіпати 

конкурентів. Окрім окремих специфічних випадків це є 

неможливим. Зазвичай підприємство з метою мінімізації ризику 

прагне працювати в кількох сегментах. Портфель поточних та 

потенційних сегментів слід постійно аналізувати та доповнювати 

за різними критеріями. Про кожен сегмент необхідно мати таку 

інформацію (узагальнено на основі 2, с. 112-17): можлива 

реакція ринку на товарну пропозицію; розмір сегмента з погляду 

доходів та прибутку; поточна та перспективна діяльність 

конкурентів; витрати ефективного охоплення сегмента; вплив 
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можливих змін довкілля на сегмент; відповідність товарної 

пропозиції запитам. 

При проведенні сегментації ринку, виходячи з досвіду такого 

відомого у світі виробника кабельної продукції як ПАТ 

«Одескабель», доцільно дотримуватись наступних рекомендацій: 

– залучення у процес сегментації ринку підприємства поруч 

із маркетологами інших фахівців: психологів, соціологів тощо.   

– число ознак сегментування має бути, по можливості, 

максимальним. 

– сегментацію слід проводити якнайглибше, не нехтуючи 

підсегментами, допускається наявність у представників сегмента 

деякої кількості ознак, не властивих даному сегменту. 

– при проведенні сегментації слід враховувати 

характеристики такого суб'єкта ринку, як закупівельний центр 

(наприклад, сім'я): склад, структура, процес прийняття рішення 

про купівлю, оцінка рівня згоди та інші ознаки. 

– характеристики сегмента повинні надавати можливість 

реально виконувати обрану стратегію маркетингу. 

Сучасні засоби комунікації дозволяють підприємствам 

проводити ефективну політику сегментації. Через бази даних про 

потенційних та реальних клієнтів можна отримати інформацію 

про потреби, побачити свого покупця. Число полів у базі даних 

(характеристик клієнтів чи критеріїв сегментації) може сягати 

тисяч, кількість включених індивідуумів – до десятків мільйонів. 

За кордоном існує безліч приватних та громадських баз даних, що 

на платній основі надають інформацію користувачам. Розвиток 

таких баз даних – перспективна тенденція для  нашої країни. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

РЕСТОРАННОГО ТИПУ  
 

На сьогоднішній день методи просування для ресторанного 

господарства загалом життєво важливі, оскільки вони 

дозволяють ресторанам створювати цінності бренду, ставати 

відомими людям, залучати нових клієнтів і рекламувати свої 

основні пропозиції. Однак застосовувати методи просування, що 

відображають останні тенденції їх розвитку є набагато 

ефективнішим, ніж розробка звичайної маркетингової стратегії. 

Нездатність використовувати новітні технології ресторанного 

просування може суттєво вплинути на дохідність та 

конкурентоспроможність ресторану. Розвиваючи обізнаність про 

тенденції розвитку методів просування, можливо прийняти більш 

зважені, цілеспрямовані стратегічні рішення [1]. Оскільки 

технологія розвивається та потреби клієнтів змінюються, успішні 

маркетингові методи мають бути оновлені.  

Дослідження сучасних тенденцій розвитку методів 

просування, що використовуються у ресторанному бізнесі 

дозволили визначити найбільш ефективні, серед яких [1; 2]: 

1.Контекстна реклама, що розміщується на сторінках при 

результаті пошуку в Google та інших пошукових системах за 

допомогою ключових слів та сайтах-партнера, які встановили 

блоки контекстної реклами на сторінках своїх веб-ресурсів. За 

статистикою 75 % користувачів звертають увагу на таку рекламу. 

2. Графічні (банерні), текстові, мультимедійні та відео 

оголошення на сайтах-партнерах пошукових систем, які 

взаємодіють більше ніж з 90% користувачів у всьому світі. 

3.Еmail-розсилки – це прямий канал взаємозв'язку зі 

споживачем він є дуже ефективним, якщо після формування 

клієнтської бази досліджують потреби споживачів та формують 

персональний лід-магніт, який буде використовуватися 

(відеоролики, знижки, пропозиції, лімітована інформація тощо). 
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4. Програми лояльності ресторанів, як інструмент збільшення 

повторних продажів. Цей метод використовують кілька великих 

харчових мереж, як-от Starbucks, Panera Bread і TGI Fridays, які 

залучили мільйони клієнтів завдяки своїм програмам лояльності. 

5.Практичний дизайн сайту - веб-сайт має бути 

функціональним для всіх відвідувачів, незалежно від того, чи 

вони повертаються, чи це нові клієнти.  

6.Онлайн-доставка – забезпечення зручності замовлення за 

допомогою смартфонів або/ та веб-сайту. 

7. Використання імерсивних технологій для підвищення 

наочності ціннісної пропозиції ресторану. 

8.Спеціальні пропозиції та акції, що охоплюють різні цільові 

групи споживачів. 

Формування ефективної маркетингової стратегії просування 

ресторану може збільшити дохід і залучити нових клієнтів після 

того як адаптувати фундаментальні цінності та створили профіль 

клієнта, дослідити, які заходи впливу на нього будуть для 

найкращими в короткостроковій і довгостроковій перспективі. 
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моніторингу вказаного процесу. Значний рівень конкуренції на 

вітчизняному ринку є об’єктивним стимулом необхідності 

застосування усієї гами можливих засобів впливу на 

потенційного споживача з урахуванням сучасних можливостей.  

Пандемія  коронавірусу та збройна агресія Росії зробили свій 

відбиток на особливостях поведінки сучасної людини, як особи, 

яка значний проміжок часу проводить у віртуальному просторі. 

За допомогою гаджетів здійснюється не лише спілкування у 

соціальних мережах та месенджерах, але й пошук необхідних 

товарів, їх порівняння між собою, замовлення послуг та сервісів 

тощо. Суть нинішніх кардинальних і дуже швидких змін ринку 

реклами полягає в радикальній, глобальній і стрімкій зміні 

медіаспоживання аудиторії. Це стосується і реклами з гаджетів, 

комп'ютерів і ін. У визначальній мірі подібна зміна поведінки 

аудиторії викликана прогресом технологій, трансформацією 

відносин споживачів, особливо молодих, до світу реклами, яка 

відбувається у вигляді кардинальної цифровизації [1]. 

Звичайна, традиційна реклама у соціальних мережах та 

Інтернеті вже майже не викликає схвальних відгуків та бажання 

«поближче» познайомитись з товаром або послугою. Тому 

значно підвищується значущість нативної реклами, яка завдяки 

своєї не традиційної форми подачі та інформаційної складової 

стає одним із сучасних трендів діджитал маркетингу та реклами. 

Нативна реклама (native advertising) є контентом, який 

вважається корисним аудиторії, але створений за підтримки 

конкретної компанії. Це реклама, але нестандартна: вона 

інформативна і має медійний характер. Дуже часто даний 

різновид реклами подається як елемент освітньої спрямованості 

відповідно товару чи послуги. Зазвичай, вона сприймається 

користувачами як рекомендація, тому не викликає відторгнення. 

Її метою є пропонування потенційному споживачеві якісну та 

корисну для нього інформацію, яка буде відповідати цілям 

рекламодавця, а головним завданням - створення контенту, який 

буде цікавим для користувача. Нативна реклама, перед тим, як 

використовувати увагу покупця, спочатку надає щось цінне, 

чіпляє через емоційні і загальноприйняті цінності. 
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До характерних особливостей нативної реклами необхідно 

віднести наступне: 

− вона не нав'язує товар/послугу та не переконує у 

необхідності його придбання; 

− поєднується з іншим редакційним контентом, як одне ціле; 

− є цілісним та завершеним матеріалом; 

− збігається з очікуваннями аудиторії; 

− має високий кредит довіри у зв’язку з тим, що сайти та 

блоги, які її публікують, несуть за неї відповідальність, оскільки 

дорожать своєю репутацією; 

− не порушує процес споживання контенту; 

− відповідає тону та стилю майданчика; 

− AdBlock для Google Chrome легко вирізує банерну рекламу, 

а нативну залишає, оскільки вона є невід'ємною частиною 

контенту сторінки; 

− створює позитивний, довірливий зв'язок із рекламодавцем, 

що значно підвищує її рівень сприйняття та довіри. 

Стиль подання нативної реклами не містить такого елементу, 

як «унікальна торговельна пропозиція», спонукання до дії, 

натяків на користь від купівлі та використання. Вона виглядає як  

безкорисливе повідомлення від імені бренду, тому не викликає 

відторгнення у читачів і допомагає обійти банерну сліпоту. 

Проте вона має недоліки: потребує унікального контенту, а це 

суттєво відрізняє її від банерної та не дозволяє використовувати 

на великій кількості майданчиків; відносно висока вартість. 

Правильно та ефективно зроблена нативна реклама повинна 

відповідати певним правилам, ігнорування яких здатне перенести 

її до розряду «звичайної» реклами. Серед них: 

− вона, як правило, «вмонтована» у текст статті, блогу або 

посту; 

− на першому місці у матеріалі повинна бути користь для 

споживача, а не продакт-плейсмент; 

− спілкування має будуватися на тому, що хоче аудиторія, а 

не на тому, що хоче замовник реклами; 

− назва кампанії не повинна згадуватись у матеріалі забагато 

кількість раз; 
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− повинна бути правдивою та чесною;  

− найкраще згадувати бренд у тексті або на банерах поруч, а 

не заповнювати сторінку брендованим тлом, врізками та 

віджетами у соцмережі. 

Сучасні дослідження свідчать про те, що найчастіше автори 

нативної реклами використовують Telegram (на який припадає 

більше ніж 60%), Instagram (до 20%) та Stories (більше ніж 15%). 

Нативна реклама може виступати у багатьох форматах – 

статті, тестів, відео, спецпроектів, новинних стрічках соцмереж, 

оглядах. Основна тут вимога – необхідно, щоб цей формат 

відповідав тому, що зазвичай публікує видання або блогер. 
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ІМІДЖУ КЕРІВНИЦТВА ГРОМАДИ 
 

У наш час інформатизації суспільства вербальна інформаційна 

активність стала однією з головних складових процесу 

управління підприємствами, фірмами, державними установами, 

громадськими організаціями та країною в цілому. 

У довготривалому часі критерієм оцінки ефективності 

вербальних комунікацій у публічному управлінні може бути 

позитивний імідж тієї чи іншої публічної особи, над збереженням 

та покращанням якого вона має постійно працювати. 
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У науковій літературі зустрічаються різні визначення терміну 

імідж (від англ. image, лат. imago – образ, вигляд). Найбільш 

поширеними серед них є такі: 1) сукупність уявлень оточення про 

особу (явище, людей), її видимий ззовні психологічний портрет, 

поєднаний із зовнішністю, манерами; 2) цілеспрямовано 

сформований образ особи (явища чи предмету), який має 

здійснювати емоційно-психологічний вплив на будь-кого з 

метою популяризації та рекламування. Цей образ складається 

іміджмейкерами (від англ. image + англ. maker – творець, 

створювач), тобто тими, хто формує образ осіб, товарів, послуг та 

т. ін. [1]. Імідж являє собою усереднену сукупність 

індивідуальних поглядів на підприємство, фірму, державну 

установу, громадське угрупування.   

Вдалий імідж формується досить просто. Публічні особи 

(керівники, менеджери, маркетологи тощо) мають: 1) вміти 

створювати ілюзії, але остаточно їм не піддаватися; 2) грати, але 

не заграватися; 3) бути цільними, але в той самий час залишати 

щось недомовлене, незавершене; 4) постійно змінюватись, але 

завжди залишатися собою; 5) мати внутрішній стрижень, але 

бути гнучкими; 6) відповідати ситуації, але іноді виходити за 

межі правил, канонів, шаблонів. Отже, формулу іміджу публічної 

людини можна визначити так: особистість + образ + 

привабливість + харизма + комунікація = ім'я [2]. Тобто імідж є 

перш за все системою вербальних комунікацій. Без вдалої 

вербальної комунікаційної діяльності неможливо постійно 

тримати високим імідж підприємства, фірми, установи, владної 

структури, менеджера, маркетолога, громадського або 

соціального працівника. 

Як відомо, у публічному управлінні, менеджменті, маркетингу 

вербальні комунікації розглядаються як один з інструментів 

спілкування з підлеглими, партнерами, споживачами, 

конкурентами, представниками влади, громадськістю з 

використанням необхідних форм звернення з метою донесення 

ідей, цілей, постановки тих чи інших проблем тощо [3]. 

Управлінська діяльність передбачає активну комунікацію з 

різними категоріями людей. У цьому процесі керівник виконує 

ролі, по-перше, координатора, який налагоджує діалог між 
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групами осіб (співробітниками, партнерами, конкурентами), по-

друге, інформатора, що забезпечує одержання та надання тієї чи 

іншої інформації, по-третє, особи, що приймає рішення, шукає 

нові шляхи досягнення цілей та застосовує необхідні методи 

вирішення існуючих проблем.  

Імідж людини, компанії, установи, регіону може змінюватись 

і вдосконалюватись. Здебільшого він орієнтований на 

перспективу. Формування іміджу являє собою систему певних 

дій, спрямованих на створення позитивних характеристик 

суб'єкта. Імідж перш за все створюється за допомогою слів. Мова 

– важливий елемент особистого іміджу менеджера, адже саме 

його комунікативні навички багато в чому визначають успіх у 

досягненні поставленої мети. Менеджер має вміти вести ділову 

розмову, проводити наради, професійно складати ділові листи 

тощо. Ці вміння формують його комунікативний імідж. Таким 

чином, однією з основних складових іміджу сучасного 

управлінця є поставлене, грамотне мовлення.   

Слід зазначити, що створенню позитивного іміджу 

керівництва громади сприяє взаємодія з її населенням не тільки 

особисто, а й через засоби масової інформації, вплив яких на 

громадськість для одержання позитивного іміджу важко 

переоцінити. Серед ЗМІ останнім часом за популярністю на 

першому місці перебуває Інтернет, на другому – телебачення, на 

третьому – газети і журнали, на четвертому – радіомовлення.   

Постійне вербальне супроводження інноваційної діяльності 

територіального утворення підсилює позитивну громадську 

думку про якісне виконання притаманної йому роботи, 

ефективно впливає на підтримку та покращання іміджу. Оскільки 

до адміністративної реформи іміджевого забезпечення громад 

практично не було, тому для випереджаючого інноваційного 

іміджевого розвитку певної території необхідно: 1) провести 

внутрішню роботу над вербальним створенням образу; 

2) спрямувати зовнішню діяльність на формування прихильного 

ставлення партнерів та інвесторів; 3) запровадити оперативне 

регулювання іміджевим простором як реакцію на зворотній 

зв'язок, що здійснюється в процесі вербальної іміджевої 
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комунікації з метою досягнення бажаного ефекту в діяльності 

керівництва громад.   

Отже, завдяки грамотно вибудованому застосуванню 

вербальних комунікацій підвищується імідж громад та територій 

країни, що сприяє їхньому економічному зростанню, 

соціальному розвитку та інвестиційній привабливості.  
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РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВОЇ ЛОГІСТИКИ В 

УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 

Рівень конкурентоспроможності будь-якого товаровиробника 

залежить від дії значної кількості факторів, одним з найбільш 

важливих з яких є швидкість оперування підприємства на 

обраних сегментах цільового ринку у відповідності до чітко 

визначених запитів споживача. Подібна швидкість залежить від 

параметрів організації логістичних (потокових) процесів на 

підприємстві, а правильність визначення характеристик цінності 
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на виході бізнес-процесів – від якості проробки корпоративної 

стратегії та стратегій маркетинг-мікс. 

Наявність одночасної вимоги розвитку логістичних процесів 

та маркетингової діяльності породили цілий пласт досліджень, 

орієнтованих на зону перетину логістичної та маркетингової 

парадигм, що є цілком природнім з точки зору представлення 

виходів логістичних процесів як об’єкту уваги маркетингової 

діяльності. Пласт досліджень маркетингової логістики є доволі 

поширеним. Такі дослідники як А. Зубкова [1], M. Крістофер [3], 

В. Ковшик [2], А. Кузьменко [1], Н. Реск [2] та цілий ряд інших 

довели необхідність забезпечення чіткої ринкової орієнтації всіх 

логістичних процесів. Саме за рахунок такої орієнтації й 

досягається конкурентні переваги ланцюгів постачань. 

Зрозуміло, що такі переваги не виникають самостійно та 

потребуються відповідного управління. При цьому мета такого 

управління певною мірою відрізняється від мети управління 

підприємством в цілому. Якщо мета управління підприємством в 

загальному випадку зводиться до отримання прибутку, то 

управління маркетинговою логістикою зводиться до розвитку 

компетенцій підприємства з досягнення такого прибутку.  

Отже, розвиток маркетингової логістики зводиться до якісних, 

кількісних та структурних трансформацій логістичної системи в 

тій її частині, яка забезпечує просування логістичних потоків до 

їх виходу. Кожен з ланцюгів таких підходів реалізується певною 

організаційною ланкою та бізнес-можливістю (здатністю, 

компетентністю) підприємства. Ключова гіпотеза тут полягає у 

потребі розвитку таких бізнес-компетенцій через їх узгодження 

на засадах маркетингу (маркетинг як внутрішній інструмент 

узгодження інтересів учасників логістичного ланцюга) та їх 

підпорядкування конкурентній стратегії (маркетинг як засіб 

формування інтересів споживача). Доведення авторської точки 

зору пропонується реалізовувати засобами онтологічного 

моделювання. Розробка моделі онтології маркетингу та логістики 

дозволить сформувати виключний (референтний) перелік 

факторів конкурентних переваг, зіставлених з бізнес-

компетенціями підприємства, які реалізуються у тому числі й у 

сферах маркетингу та логістики.  
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Тут передбачається, що логістика забезпечує підтримку 

бізнес-процесів підприємства, параметри яких розглядаються як 

класи онтологічної моделі діяльності підприємства. Кожен 

елемент таких класів, через їх чітку ідентифікацію, може бути 

замінений на такий, який сприяє зростанню конкуренто-

спроможності (якщо заміна призводить до росту якості реалізації 

маркетингової бізнес-спроможності говорим про її розвиток). 

Таким чином, в дослідженні зроблена постановка завдання 

формування онтологічної моделі системи маркетингової 

логістики, елементи якої виступають об’єктом для системи 

управління (надсистеми відносно рівня логістичної діяльності) 

конкурентоспроможністю підприємства. Наповнення ж класів 

(структурних елементів) онтології маркетингової логістики 

становитиме подальші розробки автора.  
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: 

MARKETING SUPPORT FOR DEVELOPMENT 

 

Social enterprise has emerged over the past few decades as a means 

of shaping and exerting effective influence on the levers of social 

change. The idea of a social enterprise has two moving components. 

One of them is the "idea of commercial activity"; and the second - "the 

idea of solving social problems". They do not contradict each other 

and often function together, as, for example, in a situation where the 

company's income under certain conditions is directed to solving 

social problems; or when the state, concluding an agreement with a 

social executor on the transfer of non-cash payments, simultaneously 

supports the creation of commercial trade and industrial enterprises 

that solve environmental problems. 

A social enterprise is based on the values of equality of ownership 

and distribution of wealth, equal participation, solidarity with people 

from all over the world, honesty in achieving goals, openness in 

business, as well as a balance between the commercial component, 

social responsibility and care for the environment. 

As a hybrid of government intervention and pure business 

entrepreneurship, social projects can address problems that are too 

narrow to raise legislative activism or attract private capital. A few 

successful social entrepreneurs have created a better balance, moving 

government from the sidelines to a much more productive place in the 

system of engagement and development. This new role ensures the 

efficiency of citizens' taxes or, in the case of a developing economy, 

promotes development from the rich, making public services valuable 

[1]. 

On the other hand, participants in market relations offer structure, 

business models and tools to achieve defined goals in the existing 
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equilibrium. Their means of operation are affected as the 

"technologies" of engagement they employ combine in exchange 

processes to render the equilibrium unfair and suboptimal. Thus, in 

order to make changes, it is necessary to dramatically improve the 

technology of the system, ahead of the current actors. This 

improvement is achieved in one of three ways: replacement, creation, 

or repurposing. 

Successful social enterprises deliver a social as well as financial 

return on an investment. Increasingly investors and funders expect 

social enterprises to capture and report on this social impact. Most 

social enterprise accelerators encourage participants to plan, measure 

and report their social impact. These ventures must adhere to both 

social goals and stiff financial constraints succeed.  

It is worth highlighting the main conditions that contributed to the 

formation and development of social entrepreneurship: 

1) the rapid development of non-profit organizations that took 

place during the 20th century; 

2) implementation of "global mobilization" as a consequence of 

globalization in general; 

3) "social revolution", the emergence of which contributed to the 

improvement of the general welfare of the population based on the 

development of science, education, technology; 

4) development of qualitatively new means and methods of 

communication; 

5) emergence of various information products. 

In many ways the business support needs of social enterprises are 

similar to those of for-profit ventures. They need to carry out market 

research; write a business plan; develop products or services that reach 

a market; raise finance and so on. However, there are many important 

differences in the way social enterprises operate which make 

mainstream business support services unsuitable. For example, social 

enterprises [2]: 

• typically have different legal and governance structures from for-

profit enterprises 

• have a primary aim which is social not commercial 

• often have inseparable social and commercial activities 
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• are often involved in diverse activities, not a single product or 

service 

• usually need to balance a mixture of income streams including 

grants and donations 

• can access different sources of finance and investment compared 

to for-profit enterprises 

• often lack commercial expertise. 

In recent years, much of the emphasis on social enterprise support 

has been on the early stages of development – from initial concept 

through to launch and investment. Often termed incubators these 

initiatives typically work with individuals who have an idea for a 

social enterprise and provide a range of support to help them develop 

it to launch. Some also provide ongoing support for fledgling start-

ups. Since there is an increasing amount of money available for social 

investment but relatively few social enterprises that can take on 

substantial investment funding, some incubation programs specialize 

in supporting promising social enterprises to become ‘investment 

ready’.  

Statistics show that there are more than two million types of social 

enterprises in Europe, which employ about eleven million workers, 

that is, 6% of all employees in the region, which, in turn, makes up 

10% of all European business. Great Britain is considered the main 

leader of the European region in the development of social 

entrepreneurship, because there are about 70,000 types of social 

enterprises here, which provide jobs to almost a million Britons. The 

total contribution of their activities to the country's own economy is 

more than 24 billion pounds. According to 2019 data, 68% of these 

social enterprises support people from vulnerable groups; 44% – 

provide employment opportunities for people from vulnerable groups; 

and 28% work precisely in the most depressed regions of the country. 

In 2019, there were 29,535 types of social enterprises in Poland, which 

employed almost 428,700 people. In Serbia, according to 2015 data, 

4,273 employees worked in social enterprises, i.e. 0.25% of the total 

number of employees in the country 

Social enterprises operate in a complex market environment that is 

constantly changing. Therefore, for the sake of sustainable 

development, the enterprise developed and was competitive, it must 
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produce and offer something that has value for consumers. The 

company must be sure that the product and service remain relevant in 

the market. Companies should periodically review their marketing 

goals, strategies, and tactics. Typically, they rely on market feedback 

as the basis of a monitoring system and adaptation to changing market 

conditions. Each enterprise must determine its opportunities in the 

market. In this case, marketing becomes that invaluable tool that 

determines commercial success. Marketing is not only advertising and 

sales, but a constant process of finding the best market opportunities 

in the conditions of the operation of a particular enterprise. Marketing 

is the process of identifying customers, studying their needs and 

expectations, developing a product or service to promote and sell 

them.Businesses may feel that their options are limited, but this only 

indicates a failure to think strategically about their business sector and 

about their strengths. No company can rely on the original product and 

market to always be the same: some manufacturers will confirm that 

their current sales and revenues are products that they did not produce 

five years ago. Every business has many opportunities in the market. 

There are three ways in which the planning of a commercial enterprise 

begins: having an idea for a product or service; a certain target group 

of customers who need a product or service and who can pay for it is 

defined or availability of finance or time for investment [3].  

In the case of social entrepreneurship, in addition to the mentioned 

three components, it is necessary to add motivation to solve a certain 

problem, for example, the problem of local unemployment, when the 

available opportunities are insufficient and new services are not 

available. Individuals or groups of individuals may have an idea of 

who they are that they want to commercialize. Social enterprises are 

also started as social initiatives to solve a social problem or raise funds 

for further development as in the case of a trading organization for the 

development of a charity or non-governmental organization.  

Thus, marketing consists in the day-to-day management of a social 

enterprise, and not only in the first stages of activity. Marketing 

activities should be regularly reviewed and, if necessary, changes 

made to it. Large enterprises have marketing departments; or certain 

personnel are engaged in marketing; in small enterprises, it is more 

likely just one manager, and marketing will be only one of the tasks. 
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APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE PRECONDITIONS 

FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT STRATEGIES OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES 

 

World experience convincingly proves that in times of industrial 

revolutions and transformation of technological systems, the survival 

and development of national economies and individual enterprises 

requires a transition to the path of innovative development. This is 

especially relevant for industrial enterprises, the development of 

which influences most sectors of the national economy. Accordingly, 

the problem arises of analyzing and assessing the sufficiency of 

internal and external prerequisites that determine promising 

directions, and in their direction, the strategies of innovative 

development of industrial enterprises: catching up, moderately or 

aggressively offensive, etc. [1].  

Based on the results of the analysis of literary sources and the 

practice of innovative activity of industrial enterprises, 3 groups of 

prerequisites are identified, which determine the success of innovative 

activity of an industrial enterprise: international (PI) and national (PN) 

https://hbr.org/archive-toc/BR1505
http://www.britishcouncil.org/society/social-enterprise
http://www.britishcouncil.org/
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levels, as well as the level of a separate enterprise (PE). The 

composition of prerequisites for each of the groups is determined. 

Structural formulas are proposed for assessing the 

sufficiency/insufficiency of the prerequisites of each of the selected 

groups, as well as for their integral assessment (I) (1).  
 

І = f(PI, PN, PE.),      (1) 

 

The order and content of the procedures for their application, as 

well as the interpretation of the obtained results, are determined. 

It is proposed to estimate Pi values as follows: Pi = 0, if the 

prerequisites are insufficient; Pi = 1, if its are sufficient. Accordingly, 

the estimate of I can vary in the range from (0, 0, 0) to (1, 1, 1). 

It is proposed to conduct the evaluation of Pi by an expert method, 

as experts, management and leading specialists of the enterprise, as 

well as persons invited from outside, should be involved. 

Similar structural formulas are proposed for assessing the 

presence/absence of each group of prerequisites (PI, PN, PE.). A 

decision table has been developed to determine the prospects for the 

implementation of innovative development strategies of a specific 

industrial enterprise, depending on the assessment of the sufficiency 

of the prerequisites of the selected levels. Possible options for 

evaluations (I, PI, PN, PE) are outlined, for each of them options for 

management actions regarding the development and implementation 

of innovative development strategies are defined and substantiated.      

A block diagram of the algorithm of detailed analysis according to 

formalized procedures of the sufficiency of prerequisites to ensure the 

success of the implementation of innovative development strategies of 

industrial enterprises has been developed. 

  The obtained results develop the theoretical and methodological 

foundations of innovation management in terms of the development 

of formalized procedures for determining and assessing the 

sufficiency of the prerequisites for the success of innovative 

development strategies of industrial enterprises in specific conditions 

of the external environment (national and international levels). Unlike 

similar developments, they allow comprehensive analysis and 

assessment of the prerequisites for innovative development, which are 
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formed in the international and national environment, according to 

formalized procedures. 

Further research should be aimed at accumulating statistical data 

on the sufficiency of the prerequisites of the selected types for the 

implementation of the strategy of innovative development of industrial 

enterprises of Ukraine.  

 

1. Illiashenko N.S. (2019). Upravlinnia vyperedzhaiuchym 

innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv [Management 

of outstripping innovative development of industrial enterprises]. 
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STUDY OF THE PRINCIPLES OF REGULATION OF 

INNOVATIVE ACTIVITIES 

 

Numerous developed and adopted state programs related to the 

development of innovative processes in the country are in most cases 

only declarative in nature and often do not have practical mechanisms 

for their implementation. There is an urgent need to carry out a 

strategic, comprehensive, effective state innovation policy, with the 

help of which Ukraine will be able to catch up with the industrially 

developed countries of the world and occupy the place it likes. In this 

regard, the research and development of strategies, methods, 

mechanisms, and practical recommendations for state regulation and 

support of innovative activity based on the historical experience of 

developed countries, the practice of state management of the 

innovation sphere in industrially developed countries, and the 

specifics of the current transitional situation of our country are 

becoming more and more relevant and significant. 
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The state carries out all types of regulation of innovative activity - 

organizational, economic, financial, normative and legal. The state 

creates organizational, economic and legal conditions for innovative 

activity. 

The formation of organizational and economic mechanisms, which 

allow to ensure the achievement of the goals of management actions 

on the part of the state, is a necessary condition for the investment of 

state funds. Otherwise, state infusions, even in economically justified 

projects, will not bring the expected effect [1-12]. For the creation of 

such mechanisms, organizational changes are necessary, and if it is 

about the implementation of a targeted impact on dynamic complex 

objects, which are recognized by regional and interregional innovation 

networks, innovations in management are also required. Innovation 

microsystems as an instrument of regulation are a type of 

organizational and managerial innovation designed to ensure the 

effectiveness of regulatory influence. In order to study the processes 

of regulation of innovative activity on the basis of innovation 

microsystems, as a special type of innovation system at the regional 

level (meso level), and to develop a model of regional innovation 

management that is relevant for Ukrainian economic realities, it is 

important to highlight the following most important principles. 

The main principles of innovation activity regulation are [1-12]: 

- the orientation of state policy on the priorities of the innovative 

path of development, on the maximum satisfaction of market needs in 

the production of competitive domestic innovative production (goods, 

services); 

- creation of the necessary economic, organizational and legal 

conditions for the development and support of innovative 

entrepreneurship based on a combination of market mechanisms of 

self-regulation and state regulation of innovative activity, which do 

not violate the economic freedom of subjects of innovative 

entrepreneurship and ensure the national interests of the state; 

- stimulation of the transfer and commercialization of the results of 

scientific and technical activities obtained during the execution of 

state orders for the supply of production (goods, services) for state 

needs; 
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- support for the investment activity of national producers, focused 

on the use of innovations and innovations; 

- creation of conditions for attracting foreign investments and 

development of mutually beneficial international innovative 

cooperation; 

- protection of the rights of producers of innovations to intellectual 

property, protection of the rights of consumers related to the use of 

newly introduced products, including newly introduced products that 

contradict the principles of humanity and morality, creating a threat to 

economic, ecological, and sanitary-epidemiological safety, and other 

legally protected interests of citizens and the state; 

- reliance on domestic scientific potential; 

- freedom of scientific creativity, consistent democratization of the 

scientific sphere, openness and transparency in the formation and 

implementation of scientific policy; 

- stimulating the development of fundamental scientific research; 

- preservation and development of leading national scientific 

schools; 

- creation of conditions for healthy competition and 

entrepreneurship in the field of science and technology, stimulation 

and support of innovative activity; 

- creation of conditions for the organization of scientific research 

and development in order to ensure the necessary defense capability 

and national security of the country; 

- integration of science and education, development of a holistic 

system of training qualified scientific personnel of all levels; 

- protection of intellectual property rights of researchers, 

organizations and the state; 

- provision of unhindered access to open information and the right 

to freely exchange it; 

- development of research and experimental design organizations 

of various forms of ownership, support of small innovative 

entrepreneurship; 

- formation of economic conditions for the widespread use of the 

achievements of science, assistance in the distribution of key scientific 

and technical achievements for the Ukrainian economy; 
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- increasing the prestige of scientific work, creating decent living 

and working conditions for scientists and specialists; 

- promotion of modern achievements of science, their significance 

for the future of Ukraine. 

The foundations of innovation policy are laid by adopting a set of 

legislative acts adequate to the real economic, social and political 

situation in the country. It is in them that the subjects and objects of 

management, their rights, duties and responsibilities are defined. In 

order to activate innovative activity in Ukraine today, it is necessary 

to focus the main efforts on creating its branched legislative and 

regulatory legal framework as a whole, which would provide genuine 

freedom and wide opportunities for legal entities and individuals to 

implement and support innovative activity regardless of the will of 

state officials. 
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MODEL FOR EVALUATING THE LEVEL OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 

 

The development of any enterprise is impossible without the 

development of strategic areas of activity that are based on innovations 

and have an innovative nature. The innovative nature of production is 

one of the most important factors that determine the success of the 

enterprise in the market environment, its financial stability and 

competitiveness. This factor receives special attention in the 

conditions of the market transformation of the national economy, 

when innovations should be considered as a resource for increasing 

the competitiveness of the products of individual enterprises, branches 

and industry as a whole, not only on the domestic market, but also on 

the international one. 

Carrying out an assessment of the innovative development of the 

enterprise in order to determine the level of effectiveness of the 

introduced innovations requires a comprehensive analysis of the 

effectiveness of innovative activity at the enterprise according to a 

clearly formed system of quantitative indicators that will most fully 

correspond to the specifics of the economic activity of the enterprise 

and informing various interested parties involved in innovative 

processes at the enterprise. regarding the quality of the obtained 

innovative results. Also, in the course of the analysis of various 

methodological approaches for evaluating the innovative development 

of the enterprise, it was determined the presence of a single base of 

tools for evaluating innovative actions at the enterprise, which is a 

combination of techniques for applying partial indicators of 

innovation evaluation in any direction of evaluating the results of the 

introduction of innovations at the enterprise (technical economic, 
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resource, marketing, social direction of assessment, etc.) and receiving 

an expert survey 

Based on the theory and practice of integrated assessment of 

enterprise innovative development [1-13], we offer a model of 

integrated assessment, which can be used to determine the integral 

indicator of the level of innovative development of an enterprise. 

The integral indicator of the level of innovative development of the 

enterprise is the result of evaluating the main technical and economic 

indicators of the enterprise's activity, which is based on the definition 

of generalizing indicators by applying the system of partial indicators 

and the expert survey method [1]. 

According to the presented model of comprehensive evaluation of 

the efficiency of innovative activity of the enterprise, the integral 

indicator consists of three main indicators: 

- the resource component (Ires), which is evaluated on the basis of 

indicators characterizing the innovative potential of the enterprise - 

indicators of the use of investment (financial) resources, personnel, 

intellectual, material and technical, informational potential and re- 

source of innovations; 

- the technological component (Itech), which is characterized by 

indicators of technological renewal during the innovative activity of 

the enterprise - indicators of the effectiveness of the use of fixed assets 

and technologies, labor productivity and information productivity are 

determined; 

- the market component (Imar), which is characterized by the 

effectiveness of the main indicators of the innovative activity of the 

enterprise - indicators of the market return on assets, the share of the 

company in the innovation market, the profitability of the 

implementation of innovative products, pre-sale preparation, bringing 

the product to the consumer, the effectiveness of advertising activities, 

the rhythm of sales of new products are determined. That is, it is an 

indicator of the level of implementation and commercialization of 

innovations. 

According to the method of integral evaluation of the innovative 

development of the enterprise [1, 2] and taking into account the 

proposed main components of the provision of innovative activity, the 
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integral indicator of the innovative development of the enterprise can 

be determined by the following formula: 

 

I∑ = Ires x K1 + Itech x K2 + Imar x K3,   (1) 

 

where I∑ is an integral indicator of the level of innovative 

development of an industrial enterprise; K1, K2, K3 are coefficients 

characterizing the importance of subsystems (the value of the 

coefficients is calculated by the method of expert evaluations). 

It is proposed to calculate general indicators of Ires, Itech, Irink 

according to the formula: 

 

I = (X1 * γ1 + X2 * γ2 + ... + Xi * γi + ... + Xn * γn ) / 100 (2) 

 

where X1 ..., Xi…., Xn are coefficients characterizing a certain 

generalizing indicator; γ1 ..., γi …, γn – specific weight of the 

coefficient in the general set of assessments, %. 

The advantage of this method is the possibility to get an 

unambiguous answer about the level of technology, equipment, 

organization of production and labor of the industrial enterprise as a 

whole. 

Having considered the main methodological provisions of the 

comprehensive evaluation of the effectiveness of innovative activity, 

we see that the proposed integral indicator for evaluating the level of 

innovative development of the enterprise based on the main 

components - resource, technological, market, is a tool that has a 

clearly expressed signaling function. With its help, it is possible to 

monitor industrial enterprises according to the level of innovative 

potential, conduct a comparative analysis of the level of innovative 

development of enterprises and form their rating according to the 

integral indicator of the level of innovative development. Carrying out 

an assessment of the innovative development of the enterprise in order 

to determine the level of efficiency from the introduced innovations 

requires the application of a comprehensive approach to the efficiency 

of innovative activity at the enterprise according to a clearly formed 

system of indicators that will correspond to the greatest extent to the 

specifics of the economic activity of the enterprise and informing 
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various interested parties involved in innovation processes on the 

enterprise, about the quality of the obtained innovative results. Further 

development of this issue is aimed at the application of the economic 

and mathematical apparatus for forecasting the innovative 

development of an industrial enterprise in the future. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITIES OF HUNGARY 

 

Economic theory defines innovation in foreign economic activity 

as an important resource for the economy. Exports allow increasing 

economic growth due to an increase in demand for goods and services 

[1-12]. Imports not only contribute to domestic competition, but also 

in the global economy serves as an important link in value chains, 

allows you to supplement the domestic market with high-quality 

goods that the country does not produce.  There are different points of 

view on the ratio of exports to imports. Scientists do not always speak 

positively about increasing imports [2, 3], but always note the 

importance of exports [3], questions about the impact of openness on 

the stability of the economy and import substitution [1, 4]. 

The question of the key factors of innovative development of 

export potential in the context of innovation, digital economy, and e-

commerce remains insufficiently studied.  In this regard, the 

experience of countries with open economies and a high degree of 

integration into world economic relations is of interest. 

The purpose of the scientific report is to analyze innovative 

development, forecast export-import flows, identify key factors in 

increasing the export potential of Hungary. The hypothesis of the 

study is that the key factors of innovative development of the export 

potential of Hungary are smart investments in the transport and 

logistics system, human capital in the medium and high-tech sector, 

high-tech sector service vector, investments in scientific research, e-

commerce. 

The question of foreign trade and factors in the development of 

Hungary export potential is not at all trivial.  On the one hand, 

Hungary is uniquely positioned in the center of Europe, surrounded by 

countries that are in roughly equal trade conditions. 
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This position of Hungary on the map of Europe allows us to 

conclude that foreign trade has a positive trend, the share of exports is 

consistently increasing. This state of affairs was influenced by the 

large-scale attraction of foreign direct investment, which from 1989 to 

2021 amounted to more than 100 billion. The main areas of investment 

were the basic ones for the long-term development of the sector: 

automotive, IT-technologies, electronics, food industry, logistics, as 

well as the activities of service enterprises.  An important step to 

stimulate the economy was the government initiative to reduce 

corporate tax from 19% to 9%. 

The development of the Hungarian economy was negatively 

affected by the frontal financial crisis. It is important to note that the 

turning point for export growth was the stage of overcoming the 2009 

crisis. Up to this point, the Hungarian economy had successfully 

accumulated export potential, forming a powerful framework of 

export potential factors - transport infrastructure, educational 

potential, increasing investments in the economy. The growth rate of 

foreign trade in 2011–2021 decreased significantly, and the share of 

exports is decreasing. One could assume that the Hungarian economy 

has entered a phase of maturity, trade and economic ties have been 

formed. 

The results of our studies also show the presence of positive 

tendential. For example, the export forecast with an accuracy of 86% 

(R2 = 0.86) shows that exports will increase in the coming years. At 

the same time, we note that the COVID-19 pandemic has had a 

negative impact on Hungarian exports, which decreased by 2.7% in 

2020. However, our retrospective analysis of external trade turnover 

allows us to count on an early adaptation and continuation of the 

upward trend. 

As for imports, the forecast values indicate an increase in values. 

The accuracy of the forecast was 82% (R2 = 0.83). Under the influence 

of the pandemic, imports showed a decrease slightly higher than 

exports - 4.7%. 

In the structure of Hungarian exports in 2019, the most significant 

items are cars and vehicles (57.4%), processed products (30.7%), 

food, beverages, tobacco (6.9%). Export products with a high 

proportion in the group "Machines and Equipment" are road vehicles, 
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their share is 30%. Processing products are actively developing, the 

export of pharmaceutical products has reached 16%. The processes of 

internationalization of the Hungarian economy cause a high exchange 

of goods with technological products. Along with high exports, 

imports of cars and vehicles, amounting to 48.5%, have high values. 

The share of imports of processed products is 36%, energy carriers - 

8%. Thus, it is possible to note the industrial type of development of 

the Hungarian economy, focused on the development of production 

with a high share of added value. 

It is advisable to supplement Hungary's export-import profile with 

data on the most important trading partners. These are, first of all, the 

EU countries: Germany with a share of trade turnover of more than 

26%, Austria, Slovakia, Poland, Italy. Among the countries outside 

the European Union, an important place in foreign trade is occupied 

by such countries as China (6.1%), Ukraine (2.8%) [3, 4, 11]. 

In this report under export potential, we are understanding the 

totality of the country's resources and capabilities to increase foreign 

trade. In earlier studies, it was revealed that the transport infrastructure 

has a key role in the development of export-import operations. In 

addition, current trends show the outstripping growth of e-commerce, 

the need to increase spending on research and development. In this 

regard, a hypothesis was put forward about the key importance in 

increasing external trade of such indicators as road networks (km), 

costs for RESEARCH (% of GDP), the share of people employed in 

medium-, high-tech industries and knowledge-intensive service 

sectors (%), the share of turnover of enterprises in e-commerce (%). 

Using the multiple regression method, Us prove Dens calculations in 

the STATISTICA program for the period 2008–2021, which 

confirmed the correctness of the hypothesis put forward [3, 4].   

The study made it possible to confirm the stability of the dynamics 

of Hungary's foreign trade turnover due to the high level of 

involvement in international world economic relations. It can be 

expected that the upward trend towards the integration of the 

Hungarian economy will continue due to an increase in exports [3, 7 

10]. In turn, the regression model of export potential shows that 

Hungary is already forming important prerequisites for future 

development based on an export-oriented economy. Thus, the country 
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has a developed network of highways connecting the Hungarian 

regions with other EU countries, and also opens access to the markets 

of Ukraine and China. The positive dynamics of spending on research 

and development is the basis for the formation of medium- and high-

tech exports, as well as services in knowledge-intensive industries. It 

is important to note that Hungary uses both its own incentive 

mechanisms and is a participant in pan-European programs in the field 

of sustainable development.  development and innovation of Horizon 

Europe, cross-border cooperation Interreg and others. The key to 

future economic growth based on innovation is highly qualified 

potential. The share of people employed in the high-tech and 

knowledge-intensive sectors is consistently increasing. Hungarian 

business is increasingly using the opportunities of e-commerce, the 

share of turnover in this area is also increasing. Summarizing, we note 

that the conclusion about the key factors of export potential (road 

infrastructure, investments in research and development, human 

resources, e-commerce) is true, in our opinion, not only in relation to 

the Hungarian economy. Empirical data confirmed previously 

expressed theoretical hypotheses and conclusions regarding some of 

the factors presented in the work. For any country in the world, it is 

important to develop infrastructure, human capital, new technologies 

as the basis for future economic growth. Hungary is already benefiting 

from smart investments in innovation and transport infrastructure. 

. 
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MARKETING ASPECT OF REGIONAL SERVICE SECTOR 

DEVELOPMENT 

 

At the end of XX and at the beginning of XXI century western 

theorists actively prove the need to take into account the factor of the 

transition to the development of the service economy (servicing of 

socio-economic relations) while ensuring a high standard of living of 

the population and sustainable development of territories. The service 

economy is primarily characterized by the establishment of dialogic 

(interactive) long-term relations with consumers aimed at maximizing 

their satisfaction. 

Marketing approaches allow to expand the position of the theory 

of spatial interaction by T. Hegerstrand and R. Tornqvist [1], since it 

does not take into account the role of many new determinants (role of 

the quaternary sector, infrastructure of intercity contacts, information 

provision). Consideration of the phenomenon of the interaction of 

cities is significant in the context of understanding the processes of 

formation of regional frameworks and spatial-economic networks, 

which will allow forming a scientific basis for identifying the main 

problems in the development of regional economic space and 

improving regional spatial-economic policy. 

For the sustainable development of the territory it is necessary to 

consider the following functional groups of service provision: 

1) implementation of joint projects based on partnership; 

2) improvement of infrastructural security; 

3) consolidation of competitive advantages; 

4) creating a common brand and bringing it to national market; 

5) formation of a single market space of cities; 

6) exchange of information, knowledge, technologies; 
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7) development of the tertiary and quaternary sectors; 

8) formation of economic clusters and other joint spatial and 

economic formations; 

9) improvement of socio-economic parameters of the development 

of contact zones. 

Based on the specified functional groups, among the functional 

marketing areas of servicing at the regional level, we can note the 

following: 

1. Ensuring the basic social needs of the population (preserving 

health and preventing age-related and occupational diseases of the 

population, improving the supply of housing, improving the quality of 

communal services, improving the quality characteristics of the urban 

social environment); 

2. Creating conditions for minimizing migration and natural 

population decline by providing educational and consulting services; 

3. Formation and support of a portfolio of regional development 

investment projects; 

4. Development of small and medium entrepreneurship and trade 

based on the potential of rural areas; 

5. Formation of the brand; 

6. Expert provision of search and development of unique resource 

opportunities of the region; 

7. Expert provision of economic and social stimulation programs; 

8. Stimulation of local demand for manufactured products based 

on cooperation; 

9. Development of intra-regional cooperation projects in basic 

areas of specialization; 

10. Involvement of stakeholders in the development of the socio-

economic policy of the city's development and stimulation of social 

responsibility of business. 

Thus, the marketing in service component significantly affects the 

speed of transformations in the sectors of the regional economy and 

their mutual influence, which leads to the activation of the 

development of innovative activities in the service sector. 
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THE MARKETING TOOLKIT USAGE ORGANIZING 

WITHIN ENTERPRISE'S PERFORMANCE MANAGEMENT 

 

The enterprise's performance management concept has become 

widely popular in recent years. This statement is not surprising 

because only effective companies can be profitable and achieve 

crucial goals, especially those beyond economic constraints. Indeed, 

the enterprise's performance is mainly considered as a ratio of costs 

and results, which is not entirely accurate in modern economic reality. 

The enterprise's performance concept is more multifaceted and 

requires consideration of such complexity during the performance 

management system design. Performance management deals with 

different types of efficiency, such as social or environmental, and 

faces the requirements of various stakeholders. 

Based on the stakeholders' interests' influence on efficiency 

achieving, it becomes necessary for the management system to be able 

to realize or even form such interests, which is possible only by 

marketing paradigm usage. However, modern authors do not pay 

enough attention to marketing competencies as a self-sufficient 

condition for the enterprises' performance growth, although there is 

plenty of research on marketing effectiveness. So, general issues of 

enterprise efficiency management are presented in H. Aginus's [1] 

research. Researchers also developed individual aspects of 

performance management, such as a strategic view of performance in 

М. Helmold’s [2] research or business process influence on 

performance management in T. Hyötyläinen’s [3] study. Here it is 
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proposed to expand reviewed studies by looking at performance 

management through a marketing paradigm.  

Within the given hypothesis framework, marketing becomes 

necessary not only to value delivering but to satisfy the stakeholders' 

interests' in the enterprise's efficiency level. However, marketing tools 

usage required requires additional costs, and therefore requires a 

certain optimization within the cost management strategy chosen by 

the company. However, marketing tool usage requires additional costs 

and therefore demands a certain optimization within the cost 

management strategy chosen by the company. Understanding this 

raises a number of additional questions regarding the formation of 

marketing tools and the organization of its use Understanding this 

raises several additional questions regarding the marketing toolkit 

formation and its usage organization. These are questions about the 

place of the marketing toolkit within the enterprise's architecture and 

understanding its influence on efficiency. 

To answer these questions, it is proposed to enlarge the concept of 

a marketing management form, which is rarely used in the economic 

literature. Such forms will be responsible for the company's marketing 

mix implementation. Here we talk not about managing marketing 

functioning but about estimating the maturity level of marketing 

capabilities through its place in the performance management system. 

Enterprise management has to distinguish interception between the 

marketing capabilities, competitive advantage, and role structure of 

business process managers. Such an interception will allow marketing 

costs to be distributed between business processes within the 

stakeholder's interests that require satisfaction. Moreover, it makes it 

possible to assign marketing roles to individual business process 

capabilities. We propose considering such marketing roles assignment 

as organizational support of enterprise performance management. 
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USING EXAMPLES, WHY MARKETING STRATEGIES 

FAIL IN INTERNATIONAL MARKETS 

 

Early every year, marketers spend a lot of time building their 

marketing plans, getting budget approvals and planning new 

initiatives. But by the end of the year, in retrospect, looking at the 

original plan, they realize most things they planned hadn't worked or 

generated the expected outcome. 

There can be multiple internal and external factors behind the 

failures of marketing plans, but here a few of the common reasons: 

1. Rapid changes 

If we look at change in terms of technologies, new technologies 

like automation, analytics, artificial intelligence, have changed the 

business dynamics around data and decisions. Companies like Ola 

utilized the power of technology and changed the dynamics of the 

domestic transportation industry. If we look at change in terms of 

distribution channel, e-commerce companies like Flipkart have played 

a significant role in moving customers from offline stores to mobile 

apps. If plans are not adapted as per the rapid changes in the market, 

expected results can’t be achieved. 

2. Internal bureaucracy 

When companies are small, they take risks and experiment 

frequently. But when they become big, they get hierarchical and 

include many systems and processes to control their employee’s 

actions and protect their earned success. Decisions are made by groups 

of people, not individuals. Multiple approval structures and functions 

such as legal, finance and technology evaluate the opportunities and 
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investments in their own way. The time taken justification process, 

documentation, and decision making, all slow down the execution 

process. For instance, Xerox's Palo Alto Research Center failed to 

capitalize on many of its innovations due to gaps in communication 

between its internal departments such as research and marketing 

(Seroka, 2022). 

3. Unexpected competition 

History is filled with examples of big companies that didn’t 

recognize new competition and paid a heavy price. A few years back, 

a company like budget hotel unicorn - OYO didn’t exist, but today it 

has become a significant player in the hotel industry and has impacted 

marketing plans and revenue targets of established hotels and travel 

booking sites. 

4. Past success 

Past success definitely creates credentials and confidence, but it 

also creates a comfort zone. For example, after capturing major market 

share in India, Zomato entered Dubai as its first international market 

for expansion. Its quick success in Dubai gave a false sense of 

confidence to the team, and the company rapidly expanded into many 

new markets. Along with rapid expansion, the company also faced a 

few setbacks and understood that the battle in every market is different 

than in the Indian market. The company put in a lot of effort to localize 

and customize the product in new markets and it tasted success again. 

5. Unclear communication 

Sometimes companies don't think clearly about how their audience 

will perceive their brand communication. Unclear or incorrect 

communication hurts brand’s credibility and position in the 

marketplace. For instance, KFC worked closely with Oprah Winfrey 

to promote a new line of chicken. Millions of Americans had 

downloaded free coupons after the offer was featured on The Oprah 

Winfrey Show and her website. KFC didn't gauge the demand 

correctly and ended up unable to deliver free chicken to many 

customers, which made them angry. Later, KFC cancelled the free 

chicken deal, apologized to its customers and pushed the date to use 

the coupons. 

6. Poor product 
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A great product is the foundation of a great brand and plays a very 

important role in demand creation. But a bad product can lead to a lot 

of negative word of mouth. For instance, Samsung's Galaxy Note 7 

smartphone became one of the most discussed technological failures 

of 2016. It was found that a manufacturing defect in the phones' 

batteries had caused some of them to generate excessive heat, resulting 

in fires (Leinwand, 2016). 

7. Selected market segment 

Every entrepreneur dreams that his or her startup will become the 

next unicorn. To achieve this quickly, they try to do multiple things to 

acquire clients and customers. To create a strong position in the 

market, it is very important to the choose market segment wisely. In 

the early 2000s, internet penetration in India was low and it was 

difficult to convince people to upload their profiles on a matrimony 

site. Though Shaadi.com was launched, the market was not ready for 

an online matchmaking service. So the company first targeted NRIs 

(non-resident Indians) in countries like the US and UK. After gaining 

substantial user base in those markets, the company started marketing 

campaigns in India. 

8. Unclear strategy 

Sometimes companies take big strategic risks -- investments in new 

products and marketing campaigns -- without doing pilots, so they 

don't work. For example, to re-energies its Coca-Cola brand and the 

cola category, Coca-Cola in 1985 changed its secret formula and 

introduced the new taste of the “New Coke”. However, the consumers 

reacted negatively to the change. After a few months, the company 

brought back the original taste as Coca-Cola Classic. It tried to launch 

the different flavor, naming it Coke II. Now, Coke II is no longer 

available in the US (Collis, 2021). 
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ELASTICITY OF OFFER BY PRICE 

 

According to the law of supply, when the price of the product 

increases, the supply also increases [1] (provided that the increase in 

the price of the product entails an increase in the level of profitability 

for the producer, and is not, for example, a forced measure of 

compensation for the increase in cost). However, the proposal is a 

phenomenon that is constructed by human labor, intellectual and 

physical, therefore, it is one that is formed rationally and consciously. 

In such a context, it would be interesting to analyze the factors that 

contribute to its expansion on the market under the conditions of an 

increase in the price of the product, and affect its price elasticity. As a 

reference point, it is worth investigating several directions that 

motivate and contribute to the growth of supply on the market. 

Basically, we can talk about two main directions: the direction of 

possibilities (can we do it) and the direction of meaning (does it make 

sense to do it). 

The direction of opportunities includes opportunities of various 

nature: physical, organizational, financial, etc. With regard to physical 

opportunities for the growth of supply, the availability of raw 

materials, production technologies (and their modernization or 

replacement with more advanced models), adaptability of logistics to 

increase material and information flows, their accounting and storage, 

personnel resources, etc. are important. As for the possibility of 

organizing additional production facilities, this is a matter of no less 
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importance. For example, certain types of business require project 

management (the main operational activities of which are carried out 

in a digital environment), and some require process management 

(production of industrial equipment, for example). This involves 

different management skills, technologies and organizational 

structure. Whether the company will go for the development of the 

offer within a specific type of business depends on its ability, 

including to organize growth according to a competitive management 

model. 

The "meaning" direction is related to the company's motivation to 

increase production, which is defined as objective factors such as 

benefits from the realization of the effect of scale, optimization of raw 

material flows, the use of the effect of experience, the need to have the 

size of the company comparable to the size of the main competitors, 

or to grow through integration into a growing cluster or network, as 

well as subjective ones related to the company's current development 

strategies, balancing its portfolio, and the personal ambitions of the 

management. 

The analysis of price elasticity of supply factors is interesting in 

the context of influencing competitors with the aim of limiting their 

activity and freeing up market space for themselves. Obviously, it is 

possible to use factors, that are related to the resource flows used by 

the competitor, and factors that affect the situation in which the 

competitor operates, such as the legislative field. 

The factors described above belong partly to the external, market 

environment, partly to the internal organizational one, so it is possible 

to influence them by: 

 1) limiting access to raw materials, knowledge, labor force through 

agreements with suppliers, preventing the dissemination of necessary 

competitive information, interception of labor force. 

2) under the condition of being able to influence the political and 

legal environment – creating conditions or legal requirements 

unacceptable to a competitor. 

Therefore, if the company has the appropriate resources and 

position in the market, it can try to limit competitors in their growth 

by reducing the elasticity of their supply. 

 



113 
 

References: 

1. Business organization. Business management / O.M. 

Skibitskyi, V.V. Matvieiev, L.I. Skibitska. K. : Kondor, 2011. 912 р. 

2. Samiuelson Pol A. Mikroekonomika = Microeconomics: per. z 

anhl. / Pol A. Samiuelson, Viliam D. Nordhauz ; nauk. red per. S. 

Panchyshyna. K.: Osnovy, 1998. 544 p.  

 

 

Veres Somosi Mariann, Dr. of Economics, prof.,  

Dean, University of Miskolc, Miskolc, Hungary 

Pererva Petro, Dr. of Economics, Professor, 

Higher School of Labour Safety Management (WSZOP), Katowice, Poland 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-

SIZED BUSINESSES IN HUNGARY 

 

The slow development of innovative processes in Ukraine and 

Hungary, the difficulties of technological modernization of 

production, the low rates of economic growth require radical reforms 

in the direction of innovation. In this regard, the experience of 

innovative transformations in the field of small business acquired by 

leading countries of the world is of particular interest. This experience 

can be considered as a reliable guide for choosing effective methods 

of implementing innovative reforms in the domestic economy, as a 

means of avoiding mistakes and unwanted additional costs. Therefore, 

the problem of studying and summarizing the innovative development 

of small and medium-sized businesses in the economy of Hungary, in 

view of the achieved successes and admitted miscalculations, is very 

relevant [1-11]. 

Small and medium-sized enterprises play a significant role in all 

spheres of the world economy. In developed countries, 65-80% of 

GDP growth comes from this sector, and their weight in employment 

is similar. Although they use 15-20% of all R&D spending, they 

develop 65-70% of the most important scientific and technical innovations. 

Today, in Hungary, we cannot be satisfied with the modernity and 

dynamism of the industry, nor with the effectiveness of efforts aimed 

at promoting progress. Unfortunately, most domestic small and 
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medium-sized enterprises still have a rather weak entrepreneurial 

spirit, low productivity, and management standards have not improved. 

The official number of Hungarian SMEs is not sufficiently 

accurate. According to official data, in Hungary until recently there 

were about 350-400 thousand small industrialists, small cooperatives, 

and later subsidiaries of large enterprises, but the role of the small 

business sector in the national economy was very modest. Today, the 

number of Hungarian small and medium-sized enterprises registered 

by the Company Court exceeds one million, and the truly "working" 

ones (those who prepare statistical reports and tax returns) - almost 

900 thousand. The number of small enterprises per 100 inhabitants of 

Hungary is about 10, which exceeds the level established in developed 

European countries. Today, Hungarian small and medium-sized 

enterprises employ more than 60% of domestic workers and generate 

more than 40% of Hungary's gross domestic product. 

However, during the rapid growth of the number of enterprises in 

the sector, an uneven market (organizational) structure developed. The 

majority of companies, 63% (much higher than in Western Europe), 

are essentially self-employed micro-enterprises without employees, 

established mostly out of compulsion and partly just to survive. Of the 

approximately 33,000 active enterprises with at least 10 employees, 

only 15,000 works in industry (mining, manufacturing, energy, 

construction). Of this number, the number of dynamic (for example, 

spin-offs), innovative companies from operating companies, as well 

as innovative small and medium-sized industrial enterprises is 

extremely low. 

International experience shows that over a five-year period, 25% 

of industrial enterprises implement innovations, and 50-60% of 

enterprises strive for regular modernization, but only 10-15% actually 

implement original, new scientific and technologically-based products 

or services. According to a survey jointly conducted by the Hungarian 

Innovation Association, the proportion of Hungarian small and 

medium-sized enterprises that implement innovations is significantly 

lower than these indicators. And the share of those who conduct their 

own research is extremely modest. 

According to our surveys, Hungarian small and medium-sized 

enterprises operating in the industrial sector can be divided into three 
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groups: 75% are inactive in terms of innovation, 22-23% are 

innovative, at least showing interest in innovation, and 2-3% are 

innovative. Fewer than 600 enterprises in Hungary can be attributed 

to this last group, which develops and implements original ideas - 

mainly in the field of high technology. 

When conducting this study, the authors not only sought an answer 

to whether Hungarian small and medium-sized enterprises conduct 

research and development, but also found out how much they strive 

for new products, the introduction of technologies and thereby create 

or maintain their level of competitiveness. 

It is clear that over the past ten years, the previous stagnation has 

been replaced by favorable trends in industry and some service 

sectors. While there has been little change for micro-enterprises 

employing fewer than 5-10 people, there have been many positive 

changes among larger companies (employing at least 10-30 people). 

In parallel with the import of working capital, the transfer of 

technologies, which was previously rather small, increased somewhat. 

About 25% of companies interested in innovation started 

production of products that are also considered new in the country, 

introduction of new services. Moreover, every second interviewed 

entrepreneur was also able to report on the successful introduction of 

these products to the market. To a large extent, these favorable 

changes were temporary, accompanying the phenomena of economic 

reorganization. However, this positive process can be supported in the 

future - with the aim of reaching the international level - with the help 

of an active innovation policy. 

At the end of the report, we note that in Hungary, the idea of a 

national innovation system and regional innovation systems, taking 

into account the interests of small and medium-sized businesses, as 

well as the reality of innovation policy, will increasingly require 

empirical social scientific research on a national scale, which will seek 

answers to the readiness of the members of the innovation system to 

cooperate, specific measures of cooperation, organizational level and 

structure of economic networks and development networks. 
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INNOVATIONS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC 

SECURITY 

 

Ensuring economic security is a necessary condition for the 

sustainable functioning and development of the economic system of 

the enterprise at the present time. The introduction of innovations, 

which are an important means of increasing production efficiency, can 

guarantee the economic security of the organization and success in the 

competitive struggle. 

The problems of the innovative component of economic security 

are relevant for any state, because the degree of protection in this area 

reflects not only the capabilities and quality of life of this country, but 

also determines how society and economy are changing. Ukrainian 

legislation in the field of innovation is incomplete, and in order for it 

to be complete, it is necessary to introduce a targeted innovation policy 

pursued at the state level. Therefore, a whole range of regulations is 

currently being developed aimed at improving the efficiency of 

innovation activities. States that develop the technology industry of 

their country have an advantage in developing new innovative ideas. 
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In order not to its goal is the transition of the economy to 2030 years 

to an innovative path of development by 20 30 years, in which the 

share of the country and enterprises, in particular, in the production of 

new high-tech goods and services should increase (the percentage of 

efficiency of enterprises will increase from 40-50%).  

The goal of any innovation strategy is the country's ability to be 

technically and technologically independent. Therefore, one of the 

main directions in the field of ensuring the economic security of 

Ukraine and its enterprises is to achieve and maintain at the proper 

level the effective functioning of the innovative sphere of the 

economy. The implementation of the entire set of national economic 

interests of the country depends to a greater extent on this. The safety 

of innovation activity is the basis of national security, since the 

implementation of an effective innovation strategy allows achieve a 

state of sustainability in the economy and accelerate economic growth. 

States that develop the technological industry of their country have an 

advantage in the development of new innovative ideas.  

There are two levels of innovation evaluation:  

(a) at the enterprise level; 

b) at the state level.  

Evaluation of innovation activity at the enterprise level is an 

assessment of the work of one employee and an assessment of their 

teamwork. At the policy level, the evaluation of innovation is based 

on the competitive advantages of a country or region. Innovation 

should be considered together with the innovation process, which is 

the transformation of scientific knowledge into something new. In this 

case, the essence of innovation activity lies in new technologies, types 

of products, solutions of a production, financial, administrative nature 

and other results of intellectual activity.  

Evaluation of the effectiveness of innovation should be at all stages 

of the innovation process. To do this, estimate methods are used, 

which can be the same, and the initial data for calculations will differ 

in how correct, diverse and complete the information presented will 

be.  

Closely related to the concept of innovation process is the concept 

of innovation activity. In other words, the results of research and 

development lead to a new or improved product. As for innovation 
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policy in this area, it is aimed at ensuring and implementing the results 

of research and development using methods and a set of technological, 

economic solutions. Modern innovations in the field of providing 

Economic security are an integral part of the overall system of 

protecting the country's economy from threats and risks.  

Investment plays an important role in the development of 

innovation. They ensure the growth and development of enterprises, 

the economy of both the region and the country as a whole at the 

expense of funds. If we consider investments from the point of view 

of the enterprise, they increase labor productivity and, by creating a 

better product, allow the enterprise not to be afraid of competition. 

Investments are necessary for the normal functioning of the state's 

economy. As for the investment policy itself, it is a set of measures 

that ensure the necessary level and structure of capital investment in 

the economy and increase the investment activity of the state.  

In Ukraine, there are not enough funds for the development of 

enterprises in terms of investment. The reason is that the demand for 

their products is small, and for its growth it is necessary to improve 

production, which requires large financial investments. A well-

designed and approved investment and innovation policy will help 

solve the problem of economic security of the country and the 

enterprise. From the correct conduct of innovation policy depends on 

how much the country has competitiveness and what place it occupies 

in the world economy. One of the main goals of the national economic 

security strategy is to overcome the lag of Ukraine in the field of new 

technologies and scientific developments. The development of 

innovations and innovative activities ensures the security of the 

national economy of the country and prevents the emergence of threats 

to the economy of the enterprise. To do this, it is necessary to increase 

cooperation in the scientific and technical sphere with those countries 

that occupy the leadership in this area and transfer Ukrainian 

production to an innovative path of development. 

The state, therefore, must provide sufficient funding for enterprises 

involved in the development and implementation of innovations and 

technologies. It is necessary to get rid of outdated non-competitive 

industries and create an economic environment adapted to innovation 

and new technologies. The introduction of new technologies in the 
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production process will increase the economic security of both 

individual enterprises and the state as a whole. 
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ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСНОГО 

КЛАСТЕРУ НА ОСНОВІ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОДІЙ 

 
Існує стійка тенденція, пов'язана з необхідністю різкого 

посилення інноваційної компоненти економіки. Можливо, що 

відмова від «жорсткої» моделі управління в кластерних 

структурах, яка властива холдингам і подібним структурам, 

дозволити підвищити активність агентів-інноваторів (авторів 

інноваційних дій), адаптивність і сприйнятливість агентів-
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імітаторів (реалізують інноваційні ідеї) (забезпечують фінансами 

та іншими ресурсами цей процес) [4, с. 112]. 

Також існує причина, яка обумовлена надіями на підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки при активізації 

структурно-інтеграційних процесів на базі кластерного підходу, а 

чому першим наполягатиме М. Портер [3]. 

Видається, що інтерес до кластерної ідеології пов'язаний з 

тенденціями групування та консолідації капіталів, які можуть 

призвести до активізації підприємств. Тоді кластери можуть 

надовго стати основною формою організації промисловості, 

оскільки саме такі економічні системи найбільшою мірою 

сприяють налагодженню взаємодії учасників кластера на основі 

надійних коопераційно-еволюційних домовленостей, що 

забезпечують баланс між самостійністю учасників кластера 

їхньою координацією. 

В умовах трансформації ринкової економіки країни регіони у 

своєму розвитку зазнають значних труднощів, пов'язаних саме з 

відсутністю ефективного управління та продуманої соціально-

економічної політики, з неопрацьованістю взаємовідносин 

регіональних органів влади з представниками бізнесу, наукової 

спільноти та населення. Тому виникає необхідність розробки 

нових наукових підходів до управління розвитком регіонів з 

позицій посилення внутрішньорегіональної взаємодії, 

наповнення новим змістом функцій управління, побудови 

механізмів забезпечення сприятливих умов створення потужного 

виробничого потенціалу, розширеного відтворення та ефективної 

життєдіяльності в регіоні. 

У зв'язку з цим, на нашу думку, недостатньо використовується 

кластерний підхід до системного пропорційного розвитку 

регіонів. Використання кластерного підходу дозволяє більш чітко 

координувати розвиток та взаємодію виробничої сфери, 

інфраструктури та соціальної сфери, включаючи забезпечення 

життєдіяльності регіону. 

Цей підхід також дозволяє реалізовувати інвестиційні та 

інноваційні програми у регіонах, що значно підвищує 

життєздатність та керованість території, а також націленість на 

підвищення якості життєвого рівня населення. Істотні резерви 
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створення нових сучасних систем управління життєдіяльністю 

регіону пов'язані з розвитком ефективного управління та 

комплексної кластерної організації економіки, а також із 

підвищенням ролі регіональних органів влади [1]. 

В результаті проведених на кафедрі міжнародного 

менеджменту та інновацій досліджень було виявлено фази 

розвитку управління регіоном на основі систематизації процесів 

ускладнення загальних уявлень про державне управління на 

регіональному рівні; на основі посилення вимог до критеріїв 

ефективності, методів та організаційних структур залежно від 

форми територіальної організації: загальне територіальне 

управління, специфічне регіональне управління, стратегічне 

регіональне управління. Також вимагало додаткової доказовості 

необхідність підвищення ефективності управління регіоном та 

якістю життя населення з позицій синергізації міжкластерної 

взаємодії відповідно до встановлених та формалізованих правил 

вироблення мегакеруючого впливу, з урахуванням особливостей 

керуючої системи, параметрів кластерів, параметрів їх взаємодії 

та ступеня впливу зовнішнього середовища. Нагальну потребу 

викликала розробка блок-схеми процесу управління 

формуванням регіонального комплексного кластера, яка 

базується на реалізації принципів кластеризації, виявленні 

оптимальних параметрів міжкластерної взаємодії, моделюванні 

регіонального комплексного кластеру та створенні системи 

моніторингу його функціонування та розвитку. 

Соціально-економічна значимість досліджуваної проблеми 

ефективного управління регіоном, недостатнє теоретичне 

опрацювання окремих питань (регіон, управління, ефективне 

управління, регіональна економіка, комплексні кластери та 

субкластери) та необхідність пошуку рішень, що відповідають 

сучасним економічним умовам розвитку регіону, визначили вибір 

теми та основні напрямки проведеного дослідження. 
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РЕКЛАМА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 
Сучасний стан глобального споживчого ринку 

характеризується колосальними темпами зростання 

інформатизації суспільства та збільшенням конкурентного тиску 

майже в усіх галузях економіки. За таких умов комунікаційна 

функція маркетингу має неабияке значення, а питання 

ефективності використання комунікаційного інструментарію в 

системі маркетингових комунікацій стає як ніколи актуальним. 

Слід зауважити, що під маркетинговими комунікаціями 

розуміємо єдиний комплекс учасників, каналі та методів прийому 

комунікацій, який створюється з метою формування заходів, 

спрямованих на встановлення та підтримку певних 

взаємовідносин суб’єкта господарювання з адресатами 

комунікацій. 

Маркетингові комунікації можуть спиратися на основні 

засоби – рекламу, персональні продажі, зв’язки з громадськістю, 

стимулювання збуту та синтетичні – спонсорство, брендинг, 

участь у виставках та ярмарках, інтегровані маркетингові 

комунікації в місцях продажу. Усі вони відіграють важливу роль 

у налагодженні бажаних взаємозв’язків компаній з визначеними 
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адресатами, проте за результатами низки досліджень мають, все 

ж таки, різну вагу. 

Так, зокрема, вважається, що на споживчому ринку основні 

види комунікацій за вагомістю розподіляються наступним 

чином: І місці займає саме реклама, ІІ – стимулювання збуту, ІІІ 

– персональні продажі та прямий маркетинг. Замикає рейтинг – 

формування суспільної думки. 

Чи є такий розподіл виправданим? На нашу думку, скоріше 

так. Адже саме реклама більше, ніж інші елементи комплексу 

комунікацій, пов’язана з діяльністю по формуванню суспільної 

думки, що спрямована на широкі кола громадськості. В той же 

час, реклама є більш конкретизованою і чітко орієнтованою на 

визначені цільові аудиторії. Саме цей засіб маркетингових 

комунікацій створює найкращі умови як для персональних 

продажів, так і для ефективного стимулювання збуту. 

Реклама у системі маркетингових комунікацій переслідує 2 

основні цілі – економічні та комунікативні, які в свою чергу 

складаються з важливих підцілей.  

Так, зокрема, до економічних цілей реклами прийнято 

відносити: підтримку та стимулювання попиту і збуту на 

конкретний товар; формування певних потреб у споживача 

(вигідних рекламодавцю); оголошення про пільгові пропозиції, 

розпродажі, зниження цін; скорочення термінів виведення на 

ринок нового виду продукції або послуги; спонукання 

потенційних покупців до відвідування точок продажу тощо. 

До комунікативних цілей реклами відносять: підвищення 

рівня популярності тієї чи іншої продукції (товарів, послуг); 

ознайомлення споживачів з новим товаром, маркою, гравцем на 

ринку; формування споживацької зацікавленості; пробудження 

бажання наслідувати приклад інших людей, які вже придбали 

продукцію; вплив на звички при споживанні продукції; 

підтримання вірності продукції; виділення рекламних товарів 

серед конкуруючих тощо. 

Тож, як бачимо, рекламна діяльність відіграє неабияку роль та 

виступає вкрай важливим інструментом в системі маркетингових 

комунікацій, про що свідчить постійне зростання рекламного 

ринку. Так, зокрема, за даними [1], обсяги рекламного ринку за 
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2004–2007 роки зросли майже вдвічі. У 2008 році рекламно-

комунікаційний ринок України становив вже 6 млрд. 783 млн. 

грн. Пройде ще 10 років і у 2019 році обсяги рекламного 

медіаринку в Україні сягнуть понад 24 мільярди гривень. У 2020 

році, попри світову пандемію та коронакризу, ринку вдалось 

втримати позиції та зберегти обсяги на позначці 2019 року. У 

2021 році рекламна галузь продовжила тенденцію до зростання.  

Маркетинг та рекламна діяльність у сучасному світі пов’язані 

найтіснішим зв’язком. Загально відомо, що маркетинг впливає на 

споживачів, переконуючи їх купувати ту продукцію, яка 

полегшує їм життя, приносить різноманітність, доставляє чуттєве 

та інтелектуальне задоволення тощо. Проте ця сторона 

маркетингу була б неможлива без використання реклами з її 

чотирма найголовнішими функціями – інформативної, емоційної, 

сенсорної та прагматичної [2]. Для цього, в свою чергу, активно 

використовуються всі типи реклами: інформаційна (особливо для 

товарів-новинок), нагадуюча (для товарів не першої 

необхідності) та підтримуюча (мінімальний рівень реклами для 

підтримання достатньо високого попиту на звичайні товари, щоб 

уникнути переходу споживачів до конкурента, який має високі 

витрати на рекламу).  

Отже, тільки в комплексі маркетингу реклама здобуває 

максимальну ефективність і тільки із застосуванням реклами 

маркетингові комунікації максимізують власну корисність. 

Налагоджена система маркетингових комунікацій дозволяє 

підтримувати компанію в гармонії з навколишнім світом, робить 

її керованою і конкурентоспроможною. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ 

СИСТЕМИ У ПРОЦЕСІ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Якими б не були повномасштабними та значущими результати 

проведених маркетингових досліджень, їх вагомість та 

ефективність зростає при включенні їх до маркетингової 

інформаційної системи підприємства. [3, с.43] Необхідність 

формування маркетингової інформаційної системи продиктована 

нагальною, за сучасних умов господарювання, вимогою 

рентабельного, багаторазового використання, накопичених 

первинних і вторинних маркетингових даних. [1, с.573] 

Для обґрунтованого прийняття управлінських рішень 

представляється вкрай доцільним створення маркетингової 

інформаційної системи, база даних якої формується на основі 

взаємодії чотирьох інформаційних підсистем: споживачів, 

конкурентів, продукції та служб підприємства. Причому 

інформаційна система повинна мати на меті забезпечення 

інформаційного формування об'ємних структур матричного 

типу, здатних у свою чергу забезпечити вирішення завдань, 

одержаних декомпозицією взаємодії складових елементів 

інформаційної системи (табл.1). 

Пояснимо цей підхід на прикладі взаємодії таких розділів 

інформаційної системи, як продукт та служби підприємства 

(табл. 1). Першим об'єктом декомпозиції є продукція (кожен її 

вид) у розрізі життєвого циклу: дослідження, впровадження, 

зростання, зрілість (насичення) та падіння. В рамках реалізації 

кожного етапу життєвого циклу необхідно виконання робіт у 

різних функціональних підрозділах підприємства: відділі 

маркетингових розробок, конструкторському відділі, відділі 

технологічних процесів, економічному відділі, відділі 

матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) тощо. 

 



128 
 

Таблиця 1. Процес декомпозиції взаємодії продукту і служб 

підприємства як елементів маркетингової інформаційної 

системи. 

 

Підрозділи 

підприємства 

Етапи життєвого циклу продукту 

Дослід

ження 

(Е1) 

Впрова-

дження 

(Е2) 

Ріст 

(Е3) 

Зрілість 

(Е4) 

Падінн

я (Е5) 

Маркетингових 

розробок (01) 
Ⅰ 11 Ⅰ 12 Ⅰ 13 Ⅰ 14 Ⅰ 15 

Конструкторський 

(02) 
Ⅰ 21 Ⅰ 22 Ⅰ 23 Ⅰ 24 Ⅰ 25 

Технологічний  

(03) 
Ⅰ 31 Ⅰ 32 Ⅰ 33 Ⅰ 34 Ⅰ 35 

Економічний (04) Ⅰ 41 Ⅰ 42 Ⅰ 43 Ⅰ 44 Ⅰ 45 

МТЗ (05) Ⅰ 51 Ⅰ 52 Ⅰ 53 Ⅰ 54 Ⅰ 55 

 

Далі, у свою чергу, слід зазначити, що для кожного етапу 

життєвого циклу продукції в рамках функціонального підрозділу 

формуються цілі, показники, завдання та заходи. Наприклад, 

отриманий інформаційний блок (Ⅰ11) в результаті поєднання 

етапу життєвого циклу досліджуваної продукції (Е1) і відділу 

маркетингових розробок (О1) сприятиме меті ‒ сформувати набір 

вимог потенційних споживачів, що пред'являються до 

розроблюваного продукту, в якості показників ‒ вартісні та 

технічні величини, в ролі завдання ‒ виступає дослідження 

сукупності потенційних споживачів (визначаються за заданою 

ознакою), як заходи ‒ польові або кабінетні методи дослідження. 

Основним фактором підвищення ефективності маркетингової 

інформаційної системи (тим більше функції маркетингу) є її 

здатність інтегруватися в загальний механізм організаційного 

управління при формуванні виробничої програми та 

збалансованого розвитку підприємства. Орієнтація на сучасні 

технології інтегрованого маркетингу (як головної інтегруючої 

функції) дозволяє пов'язати не тільки виробництво та збут, але й 

інші функції та системи внутрішньофірмового управління: 
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дослідження та конструкторські розробки, МТЗ, фінанси та 

інвестиційне планування, управління персоналом, організаційні 

структури управління і системи ухвалення рішень. А це у свою 

чергу забезпечує високу конкурентоспроможність, зростання та 

збалансований розвиток потенціалу та здібностей підприємства, 

прорив до лідерства в управлінні, та дозволяє надалі суб'єктам 

господарювання не виживати, а процвітати. [2, с. 116-119] 

Таким чином, узагальнюючи досвід зі створення 

інформаційного забезпечення маркетингової служби відомого 

виробника кабельної продукції ПАТ «Одескабель», сформована 

на базі зазначених складових елементів інформаційна 

маркетингова система підприємства активно функціонує на 

засадах: постійного стеження маркетингової інформації, 

зберігання та накопичення даних, обробки маркетингової 

інформації. Це дозволить забезпечити інформаційною 

підтримкою своєчасне вдосконалення продукту (на етапі 

зрілості), розробку нових видів продукції, для збалансованого 

розвитку підприємства, використовуючи як критерій 

задоволення потреб та запитів споживача. 
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ЛОГІСТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ  

ПРОЄКТАМИ У БУДІВНИЦТВІ 

 

Із розвитком ринкових відносин в умовах забезпечення 

підприємств матеріально-технічними ресурсами відбулися 
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значні зміни, вплив яких на систему ресурсного забезпечення, на 

наш погляд, недостатньо досліджений, підприємства не 

забезпечені сучасними методичними матеріалами з управління 

постачанням на принципах логістики [2, с.82-87]. У процесі 

створення будівельної продукції, як правило, крім безпосередньо 

будівельних організацій, приймає участь велика кількість інших 

підприємств (проєктних, транспортних, виробничих тощо), а 

проблеми, які пов'язані з інтегральною логістикою, 

методологічно та методично мало опрацьовані у порівняні, 

наприклад, з промисловістю та торгівлею. Також слід зазначити, 

що застосовувати вже існуючий теоретичний апарат 

логістичного забезпечення окремих функціональних областей 

(постачання, виробництво), який не враховує специфіки 

будівництва як об'єкта логістики, дуже складно. 

Продукція будівельного виробництва крім великої 

матеріаломісткості, як за обсягом, так і за номенклатурою 

використовуваних матеріальних ресурсів, характеризується 

нерухомістю об'єкта, що створюється (це означає, що продукція 

споживається лише на одному місці – місці виробництва, яке є 

точкою погашення всіх матеріальних потоків; в процесі 

виробництва переміщуються робітники – трудові потоки тощо); 

різноманітністю продукції за формою, розмірами, 

конструктивними особливостями, складністю та точністю 

виконання робіт, а також призначенням та джерелами 

фінансування (що, зокрема, вплине на вибір методів виконання 

робіт, каналів постачання, методу прогнозування вантажопотоків 

тощо); розташуванням окремих об'єктів на значній відстані один 

від одного (що посилює значення логістики закупівель, 

приоб'єктних та міжоб'єктних складів, управління запасами); 

віднесенням практично всіх витрат до капітальних вкладень (це 

означає, зокрема, що логістичний ефект зрештою виявиться у 

зниженні інвестиційної потреби); тривалістю виробничого циклу 

(що посилює необхідність моніторингу, наявність якого визначає 

логістичний підхід; дає широкі можливості прийняття 

оптимального рішення не тільки за мінімумом повних витрат, а й 

за часом виконання логістичного циклу та/або якості споживчого 

сервісу тощо) [3, с.177-178]. 
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Із точки зору логістики специфіка будівництва, з одного боку, 

вимагає серйозних досліджень, а з іншого боку, надається 

можливість відносного зниження трудомісткості як теоретичних 

пошуків, так і практичної роботи з проєктування та управління 

логістичними системами у будівництві, оскільки повний 

логістичний ланцюг «закупівлі – виробництво – розподіл – 

продаж» обмежується двома функціональними складовими: 

«закупівлі – виробництво». 

Очевидно, що зазначені зміни, галузева та регіональна 

специфіка, конкретна спеціалізація підприємства 

відображаються на характері постачання та його управління, не 

змінюючи як завдань та основної мети функціонування системи 

ресурсного забезпечення, так і спрямованості реалізації 

управлінської функції на забезпечення надійності 

функціонування системи. 

Поточний аналіз функціонування на одеському ринку 

будівельних послуг таких компаній як Інтеграл-Буд, Perfect 

Group, BudCapital, Будова, Гефест дозволили авторам цього 

дослідження дійти до визначених рекомендацій. 

Проведення системного аналізу управління матеріально-

технічним постачанням будівництва, його функцій на основі 

побудови дерева цілей дозволить виявити склад спеціальних 

функцій та їхній зміст, а також оцінити їхню зміну в сучасних 

умовах. Результати аналізу необхідні також для формування 

системи постачання на логістичних принципах [1, с.501-524]. 

Забезпечення надійності постачання прийнято нами як 

головна мета функціонування системи, забезпечення надійності 

поставок та раціоналізації запасів розглядаються як напрямки 

(підцілі) системи та визначають перший рівень дерева цілей. На 

другому рівні відображаються області здійснення цілей тощо. 

Перелічені цілі та функції, що забезпечують їхнє виконання, 

можуть бути диференційовані докладніше. Зокрема, визначення 

загальної потреби в ресурсах включає реалізацію функції 

визначення потреби в матеріальних ресурсах безпосередньо для 

виконання виробничої програми та функції планування запасів, у 

свою чергу, потреба будівництва в ресурсах визначається за 

групами потреб тощо. Вибір надійного постачальника передує 
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розрахунку параметрів поставок і пов'язаний з визначенням рівня 

надійності, виявлення можливих ризиків і розробки заходів щодо 

їх зниження, що, звісно, пов'язано з додатковими витратами, які 

роблять постачання дорожчим. Реалізація вибору постачальника 

відображає початок формування складної структури 

господарських зв'язків будівельного підприємства і т.д. Слід 

зазначити, що широкі можливості у зниженні ризиків і 

формуванні раціональної структури зв'язків підприємства надає 

металогістика. Побудована на її принципах господарська система 

включає в масштабі регіону й постачальників будівельних 

матеріалів, й транспортні організації, що забезпечують їхню 

доставку, передбачає постійний моніторинг руху потоків. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ ПІДПРЄМСТВА 

 

   Впровадження інновацій стає все більш актуальним для 

підприємств, особливо в період пандемії та воєнного стану. 

Сучасний етап розвитку визначає інновації не тільки як джерело 

економічного зростання підприємства, а як категорію, що здатна 

вплинути на виживання підприємства. Адже війна  привела  до 

загострення економіки, споживачі стають дедалі вибагливішими 

– відповідно, інновації посідають одне з найголовніших місць у 
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формуванні та підтриманні конкурентоспроможності 

підприємства. 

  Інноваційна політика, як явище комплексне і послідовне, 

повинне мати певну методику, за якою здійснюється її 

формування, що забезпечить  підхід до планування, здійснення та 

оцінки інноваційної діяльності підприємством. 

Пропонується формування інноваційної політики в кризових 

умовах, 

  Перший етап інноваційної політики підприємства – аналіз 

маркетингового середовища підприємства. Основною метою 

даного етапу є визначення складних умов, в яких функціонує 

підприємство. Даний етап дозволить визначити передумови для 

впровадження інновацій та стане підґрунтям для подальшого 

планування інноваційної діяльності підприємства. Зовнішнє 

середовище передбачає аналіз некерованих факторів 

макросередовища та мезосередовища (особливості, тенденції та 

показники розвитку галузі і ринку) та мікросередовища. Даному 

етапу властивий аналітичний характер, адже метою його є 

визначення та аналіз особливостей розвитку, функціонування 

підприємства, а також умов здійснення його діяльності на ринку, 

Внутрішня оцінка середовища підприємства передбачає аналіз 

особливостей розвитку та функціонування підприємства, а також 

його діяльність на ринку. Окрім цього на даному етапі доцільним 

є визначення можливостей підприємства для здійснення 

інновацій, що в подальшому стане основою формування 

інноваційної стратегії - розрахунок інноваційного потенціалу 

підприємства.  Тому, окрім по компонентної оцінки кожного 

елементу інноваційної політики необхідно інтегрально оцінити 

потенціал підприємства для здійснення інновацій. Найбільш 

ефективною для підприємства буде методика, адаптована під 

його особливості воєнного стану. 

  Наступним є етап планування інноваційної політики, який 

складається з формування стратегічних альтернатив, вибору 

стратегії інноваційного розвитку підприємства та формування 

цілей інноваційної політики. Загальними стратегічними 

альтернативами розвитку вважаються наступні: виживання, 

стабілізація, зростання (внутрішнє і зовнішнє, обмежене, 
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інтеграційне і диверсифікаційне тощо), скорочення, ліквідація, 

комбінація вищеперерахованих варіантів розвитку [1].. 

Переважна кількість методів вибору стратегії інноваційного 

розвитку базується на результатах оцінки інноваційного 

потенціалу. Тобто, після розрахунку інноваційного потенціалу  

пропонується стратегія, що є привабливою при отриманих 

показниках.( стратегія лідера - освоєння нових технологій, тобто 

робота з базисними інноваціями або стратегія послідовника - 

освоєння поліпшуючих технологій, тобто впровадження 

поліпшуючих інновацій [2].. Для більш глибокого дослідження 

підприємства, а також деталізації обраної стратегії і визначення 

подальших векторів інноваційної діяльності можна 

використовувати матриці та моделі (Матриця БКГ, Стратегічна 

модель Портера тощо). Вибір інструментів стратегічного аналізу 

для підприємства залежить від багатьох чинників: бізнес-цілей 

підприємства, специфіки галузі, доступності інформації, 

наявності спеціалістів для проведення даного аналізу тощо.  

Доцільно визначити цілі тільки після проведення стратегічного 

аналізу і визначення інноваційного потенціалу підприємства. 

  Наступним етапом є впровадження інноваційних проєктів 

підприємства. Даний елемент пропонується розглядати через 

розробку інноваційних програм та подальшого формування 

інноваційних проєктів. Інноваційна програма – це комплекс 

інноваційних процесів та заходів, узгоджених за ресурсами, 

виконавцями і термінами їх здійснення; які забезпечують 

ефективне вирішення завдань щодо освоєння та поширення 

принципово нових видів продукції або технологій [2]. 

Інноваційна програма складається з інноваційних проєктів, що 

реалізують завдання окремих напрямків програми. Оскільки 

інноваційна політика повинна бути ефективною, то необхідним є 

постійний контроль на всіх її етапах, який дозволить вчасно 

визначити проблему (або відхилення від запланованих 

результатів) та застосувати заходи задля її усунення. Важливість 

даного етапу також визначають швидкі зміни у маркетинговому 

середовище, що обумовлені особливостями сучасної економічної 

ситуації в світі. Інноваційна політика повинна завжди відповідати 

поточній ринковій ситуації. Відповідно, постійний моніторинг 
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дозволить вчасно адаптувати інноваційну політику та не 

допустити втрати, які може понести підприємство.  Оцінка 

інноваційної діяльності дає можливість керівникам підприємств 

виявити сильні та слабкі сторони інноваційної політики, 

своєчасно коригувати інноваційну діяльність, приймати 

обґрунтовані раціональні управлінські рішення та ефективно 

керувати не тільки інноваційною діяльністю, але й забезпечувати 

стійкий розвиток підприємства загалом.  

  Таким чином, імплементація сформованої методики 

інноваційної політики , дозволить підприємству комплексно та 

ефективно здійснювати інноваційну діяльність, що дозволить 

досягати поточних цілей та покращувати конкурентні позиції 

підприємства в  післявоєнний період. 
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ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА ТА МАРКЕТИНГ: ТОЧКИ 

ДОТИКУ 

 

За останні два десятиліття поведінкова економіка набула 

значного поширення серед вчених завдяки інноваційним і 

суперечливим способам пояснення процесів і механізмів, що 

лежать в основі суджень і прийняття рішень людьми. У сучасній 

економіці класичні економічні моделі відходять на другий план 

натомість з’являється нова економічна парадигма, що базується 

на поведінковій економіці. В процесі вибору продукту чи 

послуги, споживачі дуже часто приймають ірраціональні, але їх 
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можна передбачувати. І передбачати їх допомагає знання 

механізму порівняння, який використовує наш мозок. Саме 

поведінкова економіка вивчає специфіку прийняття рішень 

людьми, і особливо в процесі покупки. Це надзвичайно важливо 

для усього маркетингу, та цифрового зокрема.  

Що стосується поведінки бізнесу на ринку, то Саймон Г. 

зазначає, що фірми та споживачі не максимізують свої потреби, 

не завжди обирають оптимальний варіант, а задовольняють 

базові потреби, створюючи задовільні результати, оскільки у 

людей відсутні добре розвинені когнітивні навички, крім того 

вони не завжди володіють повною інформацією для ухвалення 

правильного рішення [1].  

Дослідження Д. Канемана і А. Тверські вказують, що 

поведінка людей часто суттєво відхиляється від норм 

економічної теорії, люди не можуть раціонально оцінювати ні 

величини очікуваних вигод або втрат, ні їх ймовірності. Зокрема, 

люди по-різному реагують на еквівалентні (з точки зору 

співвідношення вигод і втрат) ситуації в залежності від того, 

втрачають вони чи виграють; люди схильні помилятися при 

оцінці ймовірності: вони недооцінюють ймовірність подій, які, 

швидше за все, відбудуться, і переоцінюють набагато менш 

ймовірні події [2].  

Р.Талер також спростував базове твердження економістів, що 

поведінка споживача базується на теорії раціональності. Він 

наводить кілька причин ірраціональності споживачів. Перша, це 

те, що у людини відсутній самоконтроль, тобто, споживачі часто 

забувають про довгострокові плани і надають перевагу тим 

рішенням, які принесуть короткочасний ефект. Друга, це те, що 

люди мають викривлені соціальні уподобання, по іншому це 

можна назвати “стадним інстинктом”. Третє, це обмежена 

раціональність людини, тобто споживачі приймають рішення 

частково ірраціональним шляхом через пізнавальні, 

інформаційні та часові обмеження. Споживачі часто створюють 

в своїх головах окремі рахунки, а тому й “попадаються” на усілякі 

знижки та акції [3]. 

Тобто, поведінкова економіка показує, що людина майже все 

сприймає щодо точки відліку (reference point), тобто номінальні 
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показники мають значення (принаймні психологічне) більше, ніж 

показники реальні. Поведінкова економіка переглянула 

ставлення до ринку: людина купує, керуючись не тільки цінами, 

маркетингові прийоми і неповнота інформації призводять до 

купівель, які можуть завдати більше шкоди, ніж користі. 

 Завдяки новим теоріям, підходам і технологіям поведінкова 

економіка швидко розвивається, і вона може надати глибоке 

розуміння бізнесу для отримання конкурентної 

переваги. Важливість поведінкової економіки для маркетологів 

невимірна. Це дозволяє краще зрозуміти людський розум, 

допомагає маркетологам зрозуміти процес прийняття 

споживачем рішень. Бренди можуть розробити ціннісні 

пропозиції, які відповідають потребам споживача. Виходячи з 

постулатів поведінкової економіки маркетологи можуть 

змоделювати “загальну картину” та отримати відповіді на 

важливі питання, а сам: як швидко чи зважено споживач приймає 

рішення; скільки інформації може сприйняти споживач в процесі 

прийняття рішення; наскільки важливий контекст для сприйняття 

бренду та поведінки; наскільки емоційним і раціональним є 

прийняття рішень споживачем. 

Виходячи з того, що рішення споживачів про покупку товару 

чи послуги базуються на теорії ірраціональності, бренди повинні 

перестати сприймати споживачів як роботів, які обробляють 

інформацію логічним чином і обов’язково мають адаптуватися до 

підсвідомих факторів, що стоять за рішенням про покупку. 

Результати залучення нових споживачів та втримання 

існуючих прямо залежать від того, на скільки маркетологи 

можуть чітко визначити поведінкову реакцію, яку вимагає клієнт, 

і визначити потенційні поведінкові бар’єри. Це впливає на все: 

від комунікаційної стратегії до розподілу та 

ціноутворення. Організації можуть використовувати ці 

інструменти, щоб “підштовхнути” споживачів у процесі 

прийняття рішення. 

На думку Н. Саутгейта, щоб максимізувати результати своє 

діяльності, брендам необхідно зосередитися на ключових 

принципах поведінкової економіки. До них належать [4]: відраза 

до втрат: люди працюватимуть більше, щоб не втратити щось, 
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ніж щоб це отримати; значення дефіциту: коли ми сприймаємо 

щось як дефіцит, це має більшу цінність у наших очах. І навпаки, 

коли ми вважаємо, що його багато, його сприймана цінність 

падає; архітектура вибору: вибір залежить від того, що ви можете 

мати, а не від того, що ви хочете. 

Отже, маркетологи можуть використовувати поведінкову 

економіку, щоб приймати кращі рішення, підвищувати 

прибутковість та бути більш чутливими до контексту. Вони 

можуть інтегрувати ідеї поведінкової науки, наприклад у дизайн 

орієнтований на користувача, враховувати важливі деталі, які 

можуть бути непоміченими або непомітними, вивчати які 

контексти найкраще працюють із різними рішеннями, 

розуміти коли і куди підштовхнути споживача.  
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РОЛЬ ДІАГНОСТИКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА В АНТИКРИЗОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Концепція антикризового менеджменту в сучасних умовах 

стрімко впроваджується у господарську діяльність вітчизняних 

суб’єктів господарювання, оскільки виклики з боку зовнішнього 

середовища були достатньо агресивними (пандемія COVID-19, 

http://surl.li/eaiea


139 
 

воєнна агресія РФ проти України) та вимагали відповідної реакції 

з боку менеджменту підприємства.  

Саме у межах антикризового управління з’являються 

можливості підвищення ефективності роботи основних 

функціональних підсистем управління підприємством за рахунок 

більш раціонального використання наявних ресурсів 

підприємства. 

Зосередимося на дослідженні маркетингових аспектів 

антикризового менеджменту, оскільки саме маркетингова 

складова є зв’язуючою ланкою між споживачами підприємства та 

його менеджментом. Маркетингова діяльність підприємства в 

умовах кризи є багатовекторною та виступає інструментом 

виводу його з кризи, оскільки коригування стандартних 

маркетингових стратегій підприємства на спеціальні антикризові 

стратегії дозволяє за умови обмежених ресурсів знайти 

альтернативні ринкові ніші, за рахунок чого можна вийти з зони 

збитків до нейтральної зони беззбитковості, а у подальшому – і у 

зону прибутків. 

Діагностика маркетингової діяльності підприємства при 

цьому виступає базисом для розроблення комплексу 

антикризових заходів. При діагностуванні маркетингової 

діяльності підприємства доцільно застосовувати систему 

ключових показників ефективності, за допомогою яких можна 

кількісно оцінити ефективність товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної стратегій підприємства в умовах кризи. 

Крім того, діагностика маркетингової діяльності підприємства 

виступає інструментом виявлення внутрішніх причин настання 

кризи. Прокопишин О. С. наводить такі внутрішні причини 

кризових станів підприємства, які можна виявити при діагностиці 

маркетингової діяльності: операційні (неефективний комплекс 

маркетингу, висока собівартість продукції); інвестиційні 

(пасивна інноваційна політика підприємства); фінансові 

(неефективне витрачання маркетингового бюджету) [1, с. 42]. 

За результатами діагностики маркетингової діяльності 

необхідно зробити висновки щодо типу кризової ситуації, з якою 

має справу підприємства: форс-мажорна криза, ситуаційна криза, 

криза функціонування підприємства, криза розвитку 
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підприємства. Відповідно до визначеного типу кризової ситуації 

програма антикризових маркетингових заходів планується згідно 

найбільш актуального у даному конкретному випадку типу 

антикризового менеджменту: надзвичайного, ситуаційного, 

реактивного або превентивного. 

Результати діагностики маркетингової діяльності 

підприємства в межах антикризового управління повинні 

аналізуватися у комплексі із результатами діагностування інших 

функціональних підсистем управління підприємством 

(управління виробництвом, управління кадрами, управління 

фінансами та управління інноваціями). Саме тому маркетолог-

аудитор повинен тісно співпрацювати із кризовим менеджером, 

оскільки саме кризовий менеджер може координувати роботу 

всіх функціональних підсистем управління підприємства в 

умовах низької платоспроможності, значних фінансових ризиків, 

відсутності фінансової незалежності та скорочення ділової 

активності підприємства. Кризовий менеджер може самостійно 

здійснювати діагностику маркетингової діяльності у межах 

роботи із попередження кризових явищ на підприємстві, яка 

складається з таких логічних блоків: фінансова діагностика, 

діагностика рівня економічної безпеки, побудова карти ризиків, 

превентивна санація, діагностика рівня менеджменту, 

діагностика маркетингової діяльності. 

Сак Т. та Ющишина Л. відзначають, що кризові явища по-

різному впливають на рівень економічної безпеки підприємства. 

Автори відзначають зворотній зв’язок між рівнем кризового 

стану та рівнем економічної безпеки. Так, при відсутності загрози 

кризового стану діагностується високий рівень економічної 

безпеки підприємства та, навпаки, при сильній кризі мова йде про 

низький рівень економічної безпеки [2, с. 71]. Діагностування 

маркетингової діяльності підприємства також є одним з напрямів 

оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, оскільки 

неефективні товарна, збутова, цінова та комунікаційна політики 

підприємства знижують рівень економічної безпеки за рахунок 

зменшення обсягів реалізації продукції та неефективного 

використання маркетингового бюджету. Діагностика 

маркетингової діяльності підприємства не повинна 
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обмежуватися складовими комплексу маркетингу. В умовах 

кризи особлива увага при діагностиці маркетингової діяльності 

повинна приділятися визначенню ефективності маркетингових 

досліджень (дослідження кон’юнктури ринку, поведінки 

споживачів, дослідження брендів, конкурентної ситуації на 

ринку тощо), а також визначенню ефективності управління 

маркетингом. Для цієї мети доцільно застосовувати систему 

ключових показників ефективності (КРІ) [3]. 

Таким чином, діагностика маркетингової діяльності 

підприємства відіграє досить вагому роль при здійсненні 

антикризового управління підприємством. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТРАТ 

НА ВИПУСК НОВОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 

СТАДІЇ ПЕРЕДПЛАНОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Кожне підприємство зштовхується з проблемою визначення 

грошової величини витрат на виготовлення нової продукції. Така 
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оцінка повинна бути швидкою та достатньо точною. 

Аналіз існуючих методик розрахунку витрат на виготовлення 

новий виробів машинобудування дозволяє зробити наступні 

попередні висновки: 

− метод прямої калькуляції забезпечує необхідну точність 

розрахунків, але він може бути застосований тільки на 

заключному етапі впровадження нових виробів у виробництво; 

− основними даними, необхідними для розрахунку витрат на 

виготовлення виробу, є дані про витрати на матеріал й витратах 

на заробітну плату основних працівників. Вони визначаються на 

основі нормування матеріалу й трудомісткості виготовлення 

виробу; 

− оперативність розрахунку витрат на виготовлення виробу 

впливає на можливість утворення зворотних зв’язків у структурі 

виробництва виробу. Це, в свою чергу, дозволяє оптимізувати 

витрати на їхнє виготовлення; 

− методики автоматизованого розрахунку витрат на стадії 

проектування у середовищі CAD-систем відсутні. 

У зв'язку з цим була поставлена й вирішена задача: розробити 

автоматизовану підсистему оцінки грошового значення витрат на 

виготовлення нових виробів машинобудування на стадії 

проектування у середовищі  CAD-систем. Значення витрат, 

отримуванні з допомогою даної підсистеми, названі проектними 

витратами [5, с. 43]. 

Автоматизована підсистема розрахунку проектних витрат 

складається з двох модулів: модуля  формування конструктивно-

технологічної інформаційної моделі виробу й модуля розрахунку 

проектних витрат на виготовлення виробів. 

При формуванні конструктивно-технологічної інформаційної 

моделі виробу користувач (інженер-конструктор) проводить 

віртуальну обробку заготівлі шляхом додавання до неї 

конструктивно-технологічних елементів (KTE). У якості вихідної 

для формування конструктивно-технологічної інформаційної 

моделі виробу виступає тривимірна модель заготівлі. При 

додаванні конструктивно-технологічного елементу до заготівлі 

проектувальник робить вибирає з бази даних параметризований 

шаблон KTE, заповнює параметри цього шаблону (габарити, 
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точність, шорсткість, матеріал, тощо) та вказує місцеположення 

KTE на заготівлі. 

Після формування конструктивно-технологічної 

інформаційної моделі виробу у інженера-конструктора 

з'являється можливість розрахувати проектні витрати на 

виготовлення визначеного виробу. Отримана сума є оціночною 

собівартістю даного виробу, а також критерієм для прийняття 

рішення щодо продовження освоєння цього виробу [1, с. 379] 

Для реалізації цієї процедури необхідна модель 

автоматизованого розрахунку проектних витрат, а також деякий 

математичний апарат, що дозволяє розрахувати витрати на 

виробництво виробу на початкових стадіях його життєвого циклу. 

Як згадувалося, нині витрати виготовлення виробів 

машинобудування визначаються методом прямої калькуляції, 

використання якого можливе лише після завершення всіх етапів 

життєвого циклу вироби. При такому методі розрахунку витрат 

зворотні зв'язки стають економічно неефективними, оскільки 

спричиняють значні додаткові матеріальні та тимчасові витрати. 

Тому в більшості випадків зворотні зв'язки не реалізуються і 

оптимізація витрат на виробництво виробу не здійснюється. В 

результаті собівартість виробу виявляється надто високою. Для 

вирішення цієї проблеми пропонується автоматизована 

підсистема розрахунку проектних витрат. 

Проектні витрати розраховуються за наступною формулі: 

 

B6 = Bm + Bz(1 + k),                                    (1) 

 

де B6 – грошові витрати на виготовлення виробу; Вm – грошові 

витрати на основний матеріал; Bz – витрати на заробітну плату 

основних робітників; k – коефіцієнт, що враховує відсоткове 

відношення всіх інших витрат до витрат на заробітну плату 

основних робітників. 

Ця формула отримана на основі аналізу узагальненого досвіду 

розрахунку витрат на українських машинобудівних 

підприємствах. 

Витрати на основний матеріал розраховуються так: 

 



144 
 

Bm = md * km Sm,                                    (2) 

 

де мd – маса деталі; km – коефіцієнт використання матеріалу; 

Sm – вартість матеріалу. 

Маса деталі розраховується з урахуванням конструктивно-

технологічної моделі вироби як добуток від множення обсягу 

деталі на щільність її матеріалу. Витрати на заробітну плату 

робітників розраховуються на основі трудомісткості 

виготовлення виробу, яку можна визначити за допомогою теорії 

конструктивно-технологічної складності, розробленою 

фахівцями НУОП [3, с. 53]: 

 

Bz = Tо * Zs,                                        (3) 

 

де Tо – штучний час; Zs – ставка заробітної плати робітника. 

Штучний час розраховується на основі залежності: 

 

То = f(C),      То= f(КC),                              (4) 

 

де КС – конструктивно-технологічна складність виробу. 

Для виготовлення теорії конструктивно-технологічної 

складності у автоматизованому режимі інформаційна модель 

виробу повинна мати у собі відомості про конструктивно-

технологічні елементи, з яких складається виріб. Але 

інформаційна модель, отримаємо після етапу проектування, 

містить тільки геометричний опис виробу, й для виділення КТЕ з 

цього опису необхідний деякий алгоритм розпізнання образів [4, 

с. 17]. Створення такого алгоритму виходить за рамки даної 

роботи. Пропонується на етапі проектування створювати  

інформаційну модель виробу, котра містить у собі 

конструктивний й технологічний опис виробу, тобто формування 

виробу здійснювати шляхом додавання КТЕ на модель заготівлі. 

Така інформаційна модель названа конструктивно-технологічної 

моделлю виробу. Основною перевагою даної інформаційної 

моделі є можливість її використання для будування систем 

автоматизації наступних етапів виробництва виробу (рис. 1). 
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                  – адаптація інформаційної моделі 

 

Рис. 1. Конструктивно-технологічна інформаційна модель 

виробництва 

 

Модель розрахунку проектних витрат, а також конструктивно-

технологічна інформаційна модель виробу можуть бути 

використані при розробці автоматизованої системи виробництва 

гідрорулів на ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних 

верстатів». Враховуючи особливості виробництва гідрорулів, 

автоматизована система дозволяє визначити їхню собівартість 

відразу на етапі проектування. Конструктивно-технологічна 

інформаційна модель дозволила автоматизувати усі етапи 

проектування й технологічної підготовки для виробництва 

гідрорулів [2, с. 159-163]. 
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Використання представленої методики дозволило отримати 

значення проектних витрат на виробництво виробів 

машинобудування відразу після етапу проектування, що у свою 

чергу дає можливість провести техніко-економічний аналіз й 

оптимізацію цих витрат, значно знизивши собівартість виробу. 

Представлена методика найбільш актуальна при розрахунку 

витрат на виробництво нових виробів. Особливу практичну 

цінність має конструктивно-технологічна інформаційна модель 

виробу, бо може використовуватися не тільки для розрахунку 

проектних витрат, а й як інструментальний засіб для створення 

систем автоматизації різноманітних етапів життєвого циклу 

виробу. 
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РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ  

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

ПРОДУКЦІЇ АПК 

 

Інтеграція України у світове економічне товариство, вихід на 

міжнародні ринки потребують переходу до сучасних методів 

виробництва сільськогосподарської продукції, оцінки її 

конкурентоспроможності. Тому невипадково нові умови 

господарювання, що характеризуються впровадженням 

економічних методів управління, розвитком ринкових відносин, 

необхідністю входження у світову господарську систему, 

включають до найважливіших проблем національного масштабу 

питання конкурентоспроможності сільськогосподарської 

продукції, що випускається. 

Економічні методи управління будуються на використанні 

системи об'єктивних економічних інтересів, відповідних вимогам 

економічних законів суспільства властивих даному суспільному 

ладу. Економічні методи впливають на економічну ситуацію і 

тільки економічна ситуація, що змінилася, впливає на суб'єкти 

господарювання через матеріальні інтереси [2, с.22-23]. 

Незважаючи на величезну кількість публікацій, присвячених 

даній проблемі, а також розроблення методики оцінки рівня 

конкурентоспроможності продукції, проблему зарано вважати 

повністю вирішеною. Розроблені підходи не набули належного 

поширення через існуючі недоліки: 

− досить суб'єктивні; 

− не адаптовані до сучасних умов, оскільки, наприклад, не 

враховують вплив чинної системи оподаткування. 

Розроблені підходи спрямовані переважно на оцінку 

конкурентоспроможності товарів, тобто виробів, що мають 

характеристики, сформовані в процесі створення, і є предметом 

купівлі-продажу на ринку. Тому і вибір бази для порівняння 
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відповідно до методики рекомендується здійснювати з-поміж 

виробів-аналогів, що продаються на ринку. Однак у разі оцінки 

рівня конкурентоспроможності продукції на стадії її розробки в 

якості бази порівняння не можна використовувати вироби-

аналоги, що реалізуються на ринку, тому що на момент 

виробництва даної продукції проєктні розробки вже застаріють. 

Тому будь-якому підприємству, серйозно стурбованому 

збереженням свого становища на конкурентному ринку, 

необхідно проводити аналіз динаміки зміни значень показників 

продукції, що випускається конкурентами, та прогнозувати їх 

зміну [3, с.24]. 

Аналіз економічної, довідкової, нормативно-технічної та 

методичної літератури показав, що у ній поняття 

«конкурентоспроможність» розглядається в статиці. У той самий 

час виробник має забезпечити конкурентоспроможність 

продукції протягом усього періоду її випуску. І тому необхідно 

організувати процес управління конкурентоспроможністю 

продукції на всіх стадіях її життєвого циклу. 

Отже, оцінку конкурентоспроможності продукції 

найдоцільніше здійснювати через економічні критерії. Такий 

підхід найбільш перспективний при порівнянні з існуючими, 

оскільки конкурентоспроможність продукції у цьому випадку 

має чітке економічне обґрунтування [1, c.75]. 

Це зумовлює необхідність наукового дослідження проблеми, 

вироблення нових економічних критеріїв та підходів, що 

стимулюють посилення впливу господарського механізму на 

підвищення рівня конкурентоспроможності продукції, що 

випускається.  

Основною цільовою функцією управління 

конкурентоспроможністю є адаптація продукції до конкретного 

ринку в часі за співвідношенням «затребувана якість – ціна». 

Потенційна можливість такої адаптації закладається на стадії 

розробки нових виробів. Фактична можливість адаптації нових 

виробів до ринку уточнюється після їхнього освоєння у 

виробництві. 



149 
 

Для комплексної оцінки потенціалу конкурентоспроможності 

(можливості цінової адаптації до ринку) нових виробів 

пропонується використовувати систему показників, що включає: 

− коефіцієнт потенційної конкурентоспроможності 

виробництва продукції; 

− коефіцієнт конкурентоспроможності продукції; 

− коефіцієнт реальної конкурентоспроможності 

виробництва продукції. 

Оцінка конкурентоспроможності продукції у запропонованій 

методиці здійснюється з урахуванням інтересів виробника і 

споживача, що має велике значення у сучасних умовах. 

Застосування цієї методики на практиці сприятиме виробництву 

конкурентоспроможних виробів, оскільки дасть можливість 

врахувати: споживчі властивості засобів праці (продуктивність, 

термін служби, поточні витрати експлуатації), величину супутніх 

капітальних вкладень, споживчі властивості продукції та діючу 

систему оподаткування. 
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ВПЛИВ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА 

МАРКЕТИНГОВУ КОНЦЕПЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Зацікавлені стейкхолдери – споживачі, власники, кредитні 

організації тощо висувають вимогу про наявність сертифікованої 

системи менеджменту якості, з метою отримання гарантії 

стабільної роботи підприємства, щодо якості його продукції, 

послуг.  

Дійсним міжнародним стандартом ІСО встановлено вимоги до 

системи менеджменту якості для випадків, коли підприємство 

має потребу в демонстрації здатності постійно поставляти 

продукцію, що відповідає вимогам споживачів і відповідним 

нормативним вимогам. Формування системи менеджменту якості 

вимагають і сьогоденні реалії в яких існують суб’єкти 

господарювання у бізнес середовищі країни. Господарюючі 

суб'єкти функціонують у конкурентному середовищі, причому 

конкуренція посилюється по мірі поглиблення ринкових процесів 

і розширення глобалізації у зв'язку з приєднанням України до 

міжнародних об'єднань, тому ключовою фігурою за таких умов 

стає споживач. Відповідно стратегічно орієнтовані підприємства 

повинні функціонувати за принципом менеджменту якості – 

орієнтація і фокусування на споживача, що також знаходить своє 

відображення у концепції маркетингу господарюючого суб’єкта. 

Цією проблемою обумовлено актуальність поданого наукового 

дослідження 1. 

Мету дослідження спрямовано на визначення оптимальної 

організації процесу оцінки впливу менеджменту якості на 

конкурентоспроможність підприємства, виходячи із його 

концепції маркетингу, незалежно від організаційно-правової 

форми, розміру, виду діяльності. 

В наукових дослідженнях проблематика формування, 

розвитку та вдосконалення соціально-економічних систем 
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управління на основі концепцій якості була започаткована в 

працях іноземних учених, яких в наукових колах виправдано 

вважають гуру менеджменту якості, це – Е. Демінг, Д. Джуран, 

К. Ісікава, Ф. Кросбі, Г. Тагуті, Ф. Тейлор, А. Фейгенбаум,  

В. Шухарт, вітчизняні науковці розвинули ці положення та 

концепції, адаптували їх до умов національної економіки, це –  

Р. Бичківський, Р. Буряк, О. Виноградова, О. Вовченко,   

І. Грабовська, Ю. Кабаков, Л. Калиновська, П. Калита,   

Г. Капінос, М. Куйбіда,  Д. Лойко, І. Мазур, Б. Мізюк, І. Міщук, 

А. Паламарчук, В. Терещук , Л. Траченко, І.  Турчак, Т. Фініков, 

М. Шаповал, Л. Шимановська-Діанич та інші. Проте, триває 

постійний науковий пошук, удосконалення і адаптації існуючих 

методів і інструментів формування системи менеджменту якості, 

які б відповідали сучасним ринковим вимогам за рівнем 

соціально-економічної ефективності від застосування. 

Концепція маркетингу повинна сприйматися як орієнтована 

на споживача філософія бізнесу, і обґрунтовувати діяльність 

підприємства виходячи із фокусування уваги на споживчому 

попиті та прогнозуванні тенденцій його змін у перспективі, що 

має багато спільного з менеджментом якості . 

Дієва система менеджменту якості є реальним інструментом 

безперервного удосконалення діяльності і реорганізації 

підприємства, джерелом економічних вигод, за рахунок 

складових методики документації, контролю, аналізу і 

періодичного перегляду ключових виробничих і управлінських 

процесів знижується опір нововведенням, забезпечується 

прозорість, ефективність управління і постійне вдосконалення  

діяльності господарюючого суб’єкта 2.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

Основною метою комерційних банків є підвищення якості 

інвестиційної діяльності, при цьому удосконалення цієї 

діяльності, відповідність до поточних вимог ринку виступають як 

основні обов'язки [1]. А вдосконалення інвестиційної діяльності, 

у свою чергу, вимагає фундаментального підходу. В основі 

такого вдосконаленого процесу мають стояти досконалі 

маркетингові дослідження, глибоко вивчена практика, наукові, 

технічні та економічні обґрунтування, напрями удосконалення 

інвестиційної діяльності як пріоритетне питання має позначитися 

на стратегії діяльності банку. 

НБУ для комерційних банків розробив становище під назвою 

«Методичне керівництво з підготовки стратегічного плану». 

Виходячи з положень цього документа та низки відповідних 

рекомендацій низки міжнародних фінансових інститутів, можемо 

сказати про особливе значення наступних питань у інвестиційній 

діяльності банків: 

1. Розробка стратегічного плану. Цей план повинен охопити 

трирічну діяльність, передбачену банком, і для виконання 

основних стратегічних цілей докладно роз'яснити запропоновані 

заходи для досягнення банком успіхів, довести існування 

можливостей, безпеки в роботі, адекватної капітальної бази для 

управління ефективністю ризиків. 

2. Розробка плану маркетингу. У цьому плані повністю 

повинні бути розкриті та фактично обґрунтовані оптимальний 

прогнозований дохід банку, кількість клієнтів та напрямки 

бізнесу на ринку, показані джерела цих даних, а також мають 

знайти відображення аналіз ринку та прогнози, обґрунтовані 

конкурентними умовами. 
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3. Розробка плану корпоративного управління. У цьому плані 

знайшли відображення дані про основних акціонерів, членів 

наглядової Ради та ради управління, про зміну організаційних 

структур, керівництва та структур людських ресурсів та інші такі 

питання, у зв'язку з цим напрями вирішення проблем, що 

виникли. 

4. Створення системи інформаційного забезпечення. 

Безумовно, в умовах економічних процесів для управління 

комерційними банками необхідна широка інформаційна база. 

Достовірні джерела та своєчасна інформація в управлінні банку 

дуже важливі у вирішенні складних питань та пропозиції 

банківських послуг. 

5. Розробка плану фінансового управління та контроль за його 

виконанням. Аналіз та стратегія за такими параметрами як 

капітал та дохід, ліквідність та управління коштами, кредитний 

ризик та інші повинні знайти відображення у зазначеному плані. 

Наприклад, за рекомендаціями НБУ мають бути уточнені такі 

питання, пов'язані з капіталом та доходом: 

− прогноз щодо зростання капіталу та заходи у його 

досягненні; 

− у дотриманні вимоги статуту капіталу план його зростання; 

− враховуючи внутрішні та зовнішні ризики, операції та 

фінансові пропозиції, філії, технологію, організаційні та 

оперативні витрати, плани забезпечення адекватності; 

− прибуткові цілі банківських активів, чиста процентна маржа 

та інші показники доходу та стратегія для досягнення цих цілей; 

− у зв'язку з підвищенням капіталу банку відшкодовані 

відсотки за позиками холдингової організації. 

Здатність розміщення в комерційних ринках продуктів, 

виробництво продуктів за низькою собівартістю, висока 

продуктивність праці, потужна мережа філій, високоякісна 

інформаційна система, розміщення офісів у зручних місцях, 

наявність ввічливих співробітників, інформування клієнтів щодо 

продуктів банку оцінюються як основні фактори успішної 

конкуренції на банківському ринку. 

Однією з міжнародних фінансових структур, що є 

стратегічним партнером України, є Міжнародна фінансова 
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корпорація (МФК), що входить до групи світових банків. Один із 

стратегічних партнерів МФК В Україні, посилював у банку 

місцеву та зовнішню конкуренцію та забезпечуючи приватні 

банки технічною допомогою, роз'яснюється корпорацією, яка 

посилює фінансовий сектор. 

У документах МФК було зазначено переваги корпоративного 

управління та його значення для організації. Корпоративне 

управління у напрямі організації та роботах з контролю охоплює 

структуру та процеси. Корпоративне регулювання регулює 

відносини між керівництвом, Наглядовими радами, акціонерами, 

які володіють контрольним пакетом, власниками акцій, які 

становлять меншість та інші сторони. Корпоративне управління, 

організоване високому рівні, розширює діяльність організацій, 

підвищуючи їхній вихід зовнішній капітал, допомагає 

безперервному розвитку економіки. У країнах, що розвиваються, 

в питаннях корпоративного управління думки держави і людей, 

які займаються наукою, були спрямовані в основному на 

підвищення можливостей організацій корпоративного 

управління на вихід до місцевого та найбільшого капіталу. 

Проте, незалежно від необхідності виходу капітал, хороша 

організація корпоративного управління призводить до більш 

продуктивної діяльності. Розвинені структури та процеси 

управління удосконалять процес прийняття рішень усередині 

організації, забезпечують ефективне планування у зміні складу 

головного управління, незалежно від виду діяльності та 

фінансових джерел підвищують можливість безперервної 

діяльності організацій. 

На думку експертів МФК, організація, де добре організовано 

управління, яка несе відповідальність перед своїми акціонерами 

та іншими зацікавленими сторонами (наприклад, співробітники, 

кредитори, клієнти та широка громадськість) та забезпечує 

прозорість. В результаті, добре організована організація з 

погляду корпоративного управління має можливість розвитку 

також в інших аспектах, наприклад, у навколишньому 

середовищі та соціальній сфері. 

Як видно, оцінка зазначеної міжнародної фінансової 

структури для корпоративного управління банками, для 
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ефективності їхньої інвестиційної діяльності створює необхідне 

уявлення про його високе значення. Ця корпорація у 2006 р. серед 

комерційних банків України провела велике опитування щодо 

стану корпоративного управління в комерційних банках, його 

вдосконалення. Результати цього опитування мають важливе 

значення у визначенні напрямів удосконалення корпоративного 

управління у банківській системі. Метою опитування був аналіз 

поточного рівня практики корпоративного управління у банках 

та визначення ступеня застосування передового корпоративного 

управління у цих акціонерних товариствах. З метою реалізації 

цього МФК фінансував проект корпоративного управління. 

Аналіз результатів опитування дають можливість дійти таких 

розрахунків: 

− мале число менеджерів мають знання принципах 

корпоративного управління; 

− більшість банків рівень корпоративного управління своїх 

банків оцінюють вище за оцінки, які вони дають у цілому 

банківському сектору; 

− банки показують неефективність законодавства як один 

чинник, що перешкоджає корпоративному управлінню; 

− більшість банків прагнуть удосконалення корпоративного 

управління, де основними засобами є проведення навчання; 

− пропозиція акцій громадськості у зростанні капіталу не 

вважається банками у переважний спосіб. банки переважно 

намагаються залучити капітал із міжнародних фінансових 

інститутів. 

У деяких із цих пунктів ясно видно, що у корпоративному 

управлінні комерційних банків є проблеми. І безперечно, що ці 

проблеми у підвищенні якості інвестиційної діяльності надає свій 

негативний вплив. Говорячи про управління банками, потрібно 

звернути увагу на поняття «корпоративне фінансування», його 

особливості. Часто дослідники як корпоративні фінанси 

висувають на передній план лише кошти акціонерів банку, проте 

тут велику роль відіграють депозити, тобто кошти, залучені до 

численних депозиторів, залишаються осторонь. Одним словом, 

потрібно врахувати, що в банках формуються два види 

корпоративних фінансів, по-перше, інвестиції акціонерів, по-
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друге, кошти депозиторів. Перші за умов отримання дивідендів, 

а другі – відсоткового доходу ці кошти довіряють банку [2, с. 81]. 

Загалом можна дійти такого висновку, що удосконалення 

корпоративного управління, відповідність його сучасним 

вимогам питання, яке стоїть у центрі уваги і в акціонерів, і у 

клієнтів. 

В інвестиційній діяльності комерційних банків одним із 

факторів, що мають, напевно, найбільший вплив, є кадровий 

потенціал. Потрібно врахувати, що інвестиційна діяльність 

банків пов'язана із фінансовим ринком. Заснований на ринкових 

відносинах, засадах конкуренції фінансовий ринок для України 

новим явищем [3, с. 3-33]. У роки, що передували незалежності, 

неможливо було говорити про такий ринок та його професійних 

учасників. Саме тому кількість фахівців, які діють на 

фінансовому ринку країни, а також рівень професійності 

недостатня. Наприклад, якщо в країнах Західної Європи ринок 

цінних паперів та професійна діяльність ґрунтується на столітню 

історію і сформувалися великі інститути, в Україні ринок цінних 

паперів не досяг належного рівня. Саме тому комерційні банки у 

підвищенні інвестиційної діяльності на фінансовому ринку 

мають бути уважними у підготовці висококваліфікованих кадрів. 

Враховуючи всі нюанси, можемо сказати, що напрями 

удосконалення інвестиційної діяльності комерційних банків та 

підвищення його ефективності складається з наступного: 

− загалом оздоровлення діяльності комерційних банків, 

відповідність його сучасним вимогам ринку; 

− постійне підвищення якості послуг, запропонованих 

клієнтам, для переваги конкуренції на ринку розширення мережі 

філій, вивчення особливостей розвитку банківської системи, 

загальних тенденцій; 

− удосконалення процесу управління ризиками, у зв'язку з 

цим створення відповідних структур, використання передових 

методів управління ризиками; 

− проведення маркетингових досліджень відповідно до 

сучасних вимог, формування досконалої інформаційної системи 

забезпечення; 
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− з метою оптимізації доходів кредитного портфеля 

відповідність його темпам розвитку сфер у структурі 

національної економіки диверсифікації та питомій вазі; 

− з метою підвищення кадрового потенціалу перепідготовка 

кадрів, забезпечення їхньої участі на курсах, організація курсів 

навчання у різних країнах для засвоєння зарубіжної практики; 

− залучення коштів з міжнародних фінансових інститутів та 

іноземних банків та ефективне використання їх; 

− вдосконалення стратегічного планування та корпоративного 

управління тощо. 
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IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT PROVISIONS IN GREEN TOURISM 

 
To implement the provisions of environmental management in 

green tourism, there is a need to consider the main two blocks: the 

implementation of organizational and management structure in the 

tourism industry and practical work on the development and 

achievement of goals and assessment of the set tasks within the 

framework of environmental policy. 

There are five tools that are the basis of the environmental 

management system, which include: environmental balances, 

accounting, controlling, total management of environmental quality 

and audit [1]. Thanks to these tools, real situations are determined and 

specific recommendations are provided on various ways of using 

natural resources in the conditions of the functioning system of the 

national economy in the country. 

Green tourism is one of the promising directions in the market of 

services in Ukraine, thanks to the presence of preserved natural 

monuments, natural objects, national parks and nature reserves. At the 

same time, the application of the provisions of “responsible rest” is 

active. Promotion of green tourism in areas with significant natural 

resources can help increase competitiveness not only in the domestic, 

but also in the global market of tourist services. Thus, the Black Sea 

coast and Odessa estuaries can be a development advantage for Odessa 

region.  

The principles of ecological management of the coastal zone 

determine the appropriate way of connecting ecological practice with 

local development, therefore the organizational and management 

component of ecological management determines the formation of a 

new approach in management. Odessa has a unique coastal ecosystem 

with natural and anthropogenic landscapes and their components, as 

well as means, conditions and opportunities for green tourism.  



159 
 

Environmental management tools are used to diagnose the 

territorial system of the coast, which will contribute to the 

determination of the possibilities of applied implementation for the 

development of new forms of integrated territorial management, using 

the resources of the coastline to launch an ecological economy, 

combining green tourism and environmental protection. 

The tourism industry can only function if there are adequate means 

of conserving energy, water and waste disposal. Visiting natural 

objects by tourists requires increased attention, especially the 

territorial complexes of the coast, which are the most vulnerable in the 

ecological sense. Therefore, it is necessary to introduce a code of 

conduct for tourists, which can be developed both for tourists and for 

other subjects of tourism activities, which encourage the reduction of 

negative impact on the environment.  

The main components should include the following provisions: 

1) be environmentally conscious; 

2) enjoy natural objects, leaving them untouched; 

3) use garbage cans with garbage sorting; 

4) plan individual tourist routes; 

5) preservation of natural objects in their original state. 

In tourism, there are many problems and factors that have a 

negative impact on the environment. In particular, among these are: 

deterioration of the aesthetic value of the landscape, water pollution, 

degradation of landscapes and soils, anthropogenic impact on living 

nature.   

The implementation of the environmental management system will 

contribute to the minimization of these negative factor son the 

environment and allows the implementation of the system of 

preservation of the natural environment while implementing the 

principles of green tourism. 
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ŚRODKI KOMUNIKACJI 

W MARKETINGU EKOLOGICZNYM 

 
Jednym z istotnych czynników zapewniania pomyślnego rozwoju 

społeczno-gospodarczego społeczeństwa jest uwzględnienie 

wymagań ekologicznych wobec dóbr i procesów ich wytwarzania. 

Osiągnięcia w jakiejkolwiek dziedzinie działalności nie mogą być 

uznane za postępowe i udane, jeśli nie zapewniają właściwej ochrony 

środowiska i nie przyczyniają się do powstania produktów conajmniej 

neutralnych dla środowiska. Ekologizacja produkcji zwiększa 

konkurencyjność produktów, sprzyja zdolności przedsiębiorstw do 

wejścia na rynek zagraniczny, gdzie wymogi środowiskowe są 

szczególnie ważne. 

Procesy ekologizacji są ściśle powiązane z marketingiem i 

komunikacją, ponieważ produkty ekologiczne, jak każdy towar, 

wymagają popularyzacji i komercyjnego uznania, czyli działań 

komunikacyjnych i marketingowych. 

W krajach rozwiniętych stale wzrasta udział konsumentów, którzy 

zwracają uwagę na parametry środowiskowe produktów oraz 

przyjazność dla środowiska warunków ich wytwarzania [3]. Istotną 

rolę w zapewnieniu tego trendu odgrywa jego wsparcie za pomocą 

komunikacji marketingowej. 

Wśród źródeł informacji, wzbudzających zaufanie konsumentów, 

liderem jest ekologiczny sertyfikat, dalej idą publikacje zrzeszenia 

konsumentów, ekologicznych organizacji, informacja w technicznym 

paszporcie czy na opakowaniu produktu. Najmniejszym zaufaniem 

charakteryzują się ogłoszenia reklamowe i informacja od sprzedawcy 

[2]. Dlatego komunikatywna polityka producenta powinna łączyć 

reklamę z nadaniem konsumentom maksimalnie obiektywnej 

informacji o przyjazności towarów do środowiska ekologicznego. 
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Jedynie częściowo wykonują swoją rolę jako środka informacji o 

ekologicznych aspektach towarów i usług znaki ekomarkowania. 

Ekoznaki świadczą o ekologicznych właściwościach produkcji, 

odpowiedności standartom z ekologicznych wymóg, technologii 

produkcji, zawartości substancji toksycznych, możliwości powtórnej 

przeróbki produkcji. 

Większość konsumentów nie znają dokładnego tłumaczenia takich 

ekologicznych znaków jak „Kwiatek z gwiazdkami” (znak 

ekologicznego bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Błękitny anioł” 

(znak ekologicznego bezpieczeństwa na towarach z Niemiec), „Biały 

łabędź” (ze Skandynawii), znak „Ekologiczny wybór” (Kanada) i 

inne, i nie odróżniają je od ogólnie przyjętych symboli zielonego 

ruchu takich jak „Tęcza”, „Drzewo”, „Delfin” i innych. Natomiast 

ogólny wizerunek ekologicznego towaru te znaki stwarzają prawie że 

u 30% konsumentów. Najmniej znane są indywidualne ekoznaki 

różnego rodzaju firm, które pragną sprzyjać ochronie środowiska i 

jednocześnie dyferencjować swoje towary w oczach konsumentów. 

Najwięcej adekwatnie są tłumaczone przez konsumentów ekoznaki, 

które markują towary, nie rójnujące powłokę ozonowę (centralny 

element – kula ziemska), towary organicznego pochodzenia 

(elementem nadpisu jest "Bio", "Natur") i towary, przydatne do 

powtórnego wykorzystania (symbol recyklowania, mający wygląd 

figury zamkniętej, która symbolizuje stwarzanie, zastosowanie, 

utylizację i odnowienie produktu. Intuicyjnie zrozumiałymi są znaki 

świadczące o tym, że produkt otrzymany z powtórnej przeróbki, i o 

tym, że on nadaje się do przeróbki, szczególnym ich wariantem jest 

znak „Zielona kropka”, który podtwierdza ekologiczną czystość 

samego produktu, przydatność opakowania do przeróbki, a także to, 

że producent zabezpiecza przyjmowanie materiału z opakowania na 

powtórną przeróbkę lub powtórna przeróbka materiału jest zawczasu 

przez niego opłacona. 

Najbardziej efektywnymi środkami komunikacji o ekologicznych 

przewagach towarów są dane niezależnych ekologicznych ekspertyz 

w postaci certyfikatów ekologicznych, ekspertyz spółek 

konsumentów, ekologicznych organizacji itp. Niestety takie 

informacje są dostępne głównie dla produktów zagranicznych. 

Przeważająca mniejszość ukraińskich przedsiębiorstw jest obecnie 
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uczestnikami Narodowego programu ekologicznego markowania, 

otrzymały ekologiczne certyfikaty na niektóre rodzaje swoich 

produktów zgodnie z ISO 14024 i domagają się markowania swoich 

towarów narodowym znakiem "Ekologicznie czysto i bezpiecznie" 

[1]. Większość sertyfikowanych ukraińskich towarów stosuje się 

produktów spożywczych (68% od ogólnej ilości sertyfikowanych 

nazw towarów). Jeszcze 29% nazw takich towarów należy do 

materiałów budowlanych i chemii rolniczej. 

Rezultaty prowadzonych badań dają możliwość stwierdzić, że 

podstawowymi kierunkami wdrożenia ekologicznego marketingu w 

Ukrainie dzisiaj są przedsięwzięcia powiązane z formowaniem 

ekologicznie orientowanego popytu przez stworzenie sieci 

odpowiednich komunikacji marketingowych z wykorzystaniem 

najbardziej skutecznych środków. 

Potrzebne jest zwiększenie wartości znaczeniowej ekologicznych 

ocen na konsumpcyjnym rynku Ukrainy, przy czym zastosowane 

metody informowania konsumentów mają być wykorzystane w 

granicach integrowanej ekologicznej strategii przedsiębiorstwa, 

uzgodnionej z innymi jego strategiami.  

Potrzeba rozszerzać pracę powiązaną z wdrożeniem systemów 

ekologicznego marketingu na przedsiębiorstwach i ekologicznej 

sertyfikacji ich produkcji, zabezpieczyć uświadamianie przez 

przedsiębiorców jego ekonomicznych i etycznych przewag.  

Ważnym jest stworzenie pozytywnego imidżu dla 

przedsiębiorstwa, które integruje ekologiczne priorytety 

(sertyfikowane systemy zarządzania jakością, ekologicznego 

menedżmentu, ekologicznie sertyfikowaną produkcję) w strategię 

własnego rozwoju. Z innej strony, potrzeba zabezpieczyć 

informowanie użytkownika o ekologicznych właściwościach 

towarów, opierając się przy formowaniu odpowiednich komunikatów 

na rekomendacji fachowców co do zwrócenia uwagi na takie 

charakterystyki towarów, jak niezawodność, długotrwałość, 

bezawaryjność, możliwość przeróbki i minimalna szkoda dla 

środowiska. 
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ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE 

ENTERPRISE 

 

Ensuring the sustainable development of state economies and 

enterprises, in particular, is a process that has attracted the attention of 

researchers for several decades. According to L. S. Melnychuk, such 

development of organizations "is at the epicenter of attention of the 

entire economic system" [1]. Most often, Western countries attach 

great importance to this aspect, because the condition of sustainable 

development of the company is mandatory in order to belong to the 

most progressive and active market participants. 

A sustainable enterprise is an organization that can anticipate and 

meet the needs of current and future generations of customers and 

stakeholders by creating and implementing new business strategies 

and activities that accelerate positive social change, protect and 

preserve the integrity of the environment, while improving business 

performance. After analyzing the work of Liangzhong Tzu 

"Sustainable development of the enterprise", we can conclude that a 

sustainable enterprise includes the principles of sustainable 

development in each of its business decisions, starting with the 

http://www.ecolabel.org.ua/
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organization of production and ending with communication in the 

team. The company produces and supplies environmentally friendly 

products or services that replace the demand for non-environmentally 

friendly products and/or services. 

After considering this issue in detail and systematizing the results 

of the researchers' work [1-3], we can come to the conclusion that the 

basis of sustainable development is the interdependence of relations in 

the chain "man - business - nature", therefore the basis for building an 

effective enterprise and the market in general in the 21st century 

should be the following principles: 

the precautionary principle – creating the necessary conditions to 

preserve the current state of the environment, avoiding irreversible 

losses and changes that may affect future generations. 

the principle of foresight - before using certain resources and 

methods, it is worth making sure of their renewability, analyzing 

alternatives and choosing the least risky and harmful solution for the 

environment. 

The principle of greening production is the use of environmentally 

friendly and safe technologies in order to preserve environmental 

conditions and reduce the level of man-made load on nature. 

The principle of responsibility for what has been done - if the 

enterprise has caused damage to the environment, the organization 

fully compensates for the damage caused to restore the system. 

The principle of accountability - determines the regulation and 

reporting on the level of impact of the company and its activities on 

the environment, which determines the previous principle and forces 

to take responsibility for the impact. It is mandatory to conduct an 

environmental audit in the company. 

The principle of humanity is the creation of appropriate conditions 

for the social and intellectual development of personnel, the 

recognition of the natural rights of each individual to freedom, 

individuality, social security and the development of abilities. 

The application of these principles at enterprises will ensure 

sustainable development in the entire market and the state economy. 

Implementation of this concept requires appropriate investment, 

organizational and institutional support. 
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Ensuring the necessary financing of measures aimed at the 

harmonious development of the enterprise in the economic, 

ecological, and social spheres, as well as the improvement of 

economic tools, is the basis for the introduction of the mechanism for 

ensuring sustainable development into the market. Separately, it is 

worth determining the importance of state influence in the 

implementation of sustainable development on the enterprise and the 

country's economy. The provision of this concept is impossible 

without the active participation of the authorities in the regulation of 

innovation and investment support, which create and implement 

environmental, economic and social programs, constitute socio-

economic value for the development of a socially responsible society. 

In conclusion, it is worth paying attention to the fact that by 

ensuring the sustainable development of even just one enterprise, we 

are gradually changing the market and the economy in general, which 

leads to the preservation of environmental conditions for future 

generations. However, according to S. M. Didukh [4], "the perception 

of the concept of sustainable development by small and medium-sized 

enterprises in Ukraine is low", therefore, first of all, it is worth 

directing actions to inform business owners and their subordinates 

about this concept and principles in order to understand the importance 

their activities with the aim of accelerating positive social, ecological, 

economic changes that will protect and preserve the integrity of the 

environment. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

 
Сьогодення диктує суспільству свої умови. Наразі екологічні 

проблеми та пошук шляхів їх вирішення є одними із 

найгостріших тематик у дослідженнях світової наукової 

спільноти.  

У зв'язку із усвідомленням необхідності пошуку вирішення 

екологічних проблем, які вже давно набули глобальних 

масштабів, багато сучасних компаній стали розглядати 

можливість виробництва своїх товарів екологічно стійким 

способом. Крім того, рівень екологічної обізнаності споживачів 

також зростає, люди прагнуть споживати екологічно чисті 

товари, незважаючи на те, що їх вартість, як правило, є вищою у 

порівнянні зі своїми менш екологічними аналогами. 
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Як наслідок, консеквентно виникає тенденція переходу до 

здорового способу життя, безвідходних технологій виробництва, 

все більшого розповсюдження набуває вегетаріанство. З огляду 

на такі зрушення сучасним економічним трендом стає 

екологічний, або зелений маркетинг. 

Екологічний маркетинг, який бере свої витоки з соціально-

етичної концепції, спрямований на забезпечення діяльності 

компаній, яка б не завдавала шкоди (або зводила її до мінімуму) 

навколишньому середовищу на всіх стадіях виробництва та 

збуту. Як науково-практичний напрямок екологічний маркетинг 

почав формуватися ще на початку далеких 80-х років ХХ століття 

[1]. 

На початку свого становлення екологічний маркетинг був 

спрямований на виявлення екологічних проблем та визначення 

засобів для їх вирішення. Пізніше – на розвиток чистих 

технологій, що включають у себе розробку нових продуктів, які 

вирішують проблеми забруднення та відходів. І починаючи вже 

із нульових років до вищеназваних напрямків дослідження 

додається формування та задоволення екологічно орієнтованого 

попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і 

здоров'я людей [1]. 

На сьогоднішній день все більше компаній беруть на себе 

відповідальність за сталий екологічний розвиток нашого 

суспільства, що надає їм у кінцевому рахунку ряд переваг на 

ринку. 

По-перше, це створення та покращення привабливості бренду 

компанії. Значна кількість споживачів, які напряму не пов'язані із 

захистом та покращенням навколишнього середовища, хоче бути 

причетна до вдосконалення світу. Наприклад, французька 

компанія Yves Rocher показала різке збільшення вартості активів 

у 2009 році, після того як у неї «з'явилася перша гамма БІО-

косметики Culture Bio (БІО-Культура), яка отримала сертифікат 

БІО і вироблена відповідно до еко-концепції марки, яка також 

бере участь у програмі компенсації викидів СО2» [3]. 

По друге, - це зростання привабливості для інвесторів, які в 

першу чергу усвідомлюють зростаючий попит на екопродукцію. 

Відповідальна діяльність компаній дає розуміння перспектив 
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розвитку еконіші ринку, що підвищує їх цікавість до тих фірм, які 

створюють інноваційні екологічні продукти та послуги або 

організують свою діяльність із запобіганням забруднення 

навколишнього середовища [5]. 

По-третє, це можливості розширення кордонів бізнесу. 

Екологічний маркетинг дозволяє не тільки модифікувати наявні 

товари і послуги у більш екологічні, а й створювати абсолютно 

нові продукти. Це сприяє створенню нових партнерств з 

компаніями і різними спільнотами. 

По-четверте, це отримання державних пільг. Будь-яка держава 

в першу чергу зацікавлена у тому, щоб її громадяни жили у 

безпечному екологічному середовищі. Компанії, діяльність яких 

спрямована на збереження та поліпшення навколишнього 

середовища стають невід'ємною частиною державної підтримки. 

По-п'яте, це зміцнення конкурентних позицій. Безперечно, 

компанії, які переходять до використання інструментів 

екологічного маркетингу, позиціонуються як прогресивні, що 

надає їм конкурентних переваг на ринку. 

Слід зазначити, що зелений маркетинг є досить витратною 

діяльністю для будь-якої компанії, але його безумовні переваги 

говорять про безпомилковість переходу до ведення бізнесу з 

позиції соціально-етичної відповідальності. 

Можна виділити кілька сучасних ключових екологічних 

трендів у бізнесі [1, 2, 4, 5]: 

1. Переробка відходів – один із найважливіших напрямів 

розвитку екологічності. Тренд набув широкого поширення після 

загострення ситуації з пандемією, коли новини про незліченну 

кількість масок, що викидаються, розлетілися по всьому світу.  

2. Чиста енергія – більшість ресурсів, які забезпечують нас 

усім необхідним, є обмеженими. Сьогодні є багато способів 

отримання відновлюваної енергії (сонячна, геотермальна, енергія 

вітру, хвиль і приливів та ін.). 

3. Екологічне та етичне ставлення до тварин. Збереження 

популяцій тварин, скорочення використання продуктів 

тваринного походження, відмова від тестування на тваринах 

різних товарів сьогодні мають не менш важливе значення. Для 

прикладу, такі будинки моди як Prada, Alexander McQueen та 
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Balenciaga оголосили про відмову від натурального хутра у своїх 

лінійках одягу. 

4. Якість та довговічність є ключовим трендом 2021-2022 рр. 

Дедалі більше людей акцентують свою увагу на товарах, які є 

насправді якісними та довговічними. 

Отже, використовуючи всі актуальні екотенденції у 

маркетингу, компанії зможуть не лише підвищити привабливість 

бренду, а й підвищити показники ефективності, оптимізувати 

багато процесів та розвинути свою діяльність у абсолютно нових 

напрямках. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

 

Екологічний маркетинг – особливий вид людської діяльності, 

спрямований на задоволення нестатків і потреб за допомогою 

обміну, але, який не зачіпає екологічної рівноваги 

навколишнього природнього середовища і, який не впливає на 

стан здоров’я суспільства [1]. 

До основних завдань екологічного маркетингу можна 

віднести: вивчення особливостей попиту на екологічно чисту 

продукцію, факторів впливу на формування свідомості 

потенційних споживачів, особливості ціноутворення, питання 

просування такої продукції (реклама, пропаганда, стимулювання 

збуту), планування асортименту екологічно чистих продуктів, 

організація екологічного виробництва та безпечного 

обслуговування споживачів [2]. 

В умовах сьогодення український споживач має перед собою 

досить широкий вибір продуктів харчування з маркуванням 

«натуральність», «vito», «біо», «еко» тощо на полицях майже всіх 

супермаркетів та на торгівельних онлайн-майданчиках. Однак, на 

жаль, досить часто трапляються ситуації коли такі етикетки є 

лише хитрістю виробника і не підтверджується жодними 

лабораторними дослідженнями чи відповідним контролем. 

Найчастіше в цей перелік потрапляють натуральні соки, 

натуральні снеки біокефір, тощо, які являються органічними 

лише за своєю назвою. Окрім того, в мережі трапляються сайти, 

які пропонують виробникам свої послуги у наданні продуктам 

екологічного статусу. 

Якщо розглядати екологічні потреби з точки зору порівняння 

з матеріальними, слід відмітити, що це потреби більш високого 

рівня, але наразі вони не є пріоритетними у населення через 

невисокий рівень задоволення матеріальних і побутових потреб. 
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Але для вирішення екологічних проблем глобального масштабу 

важливо вивчати та враховувати екологічні потреби (а в їх складі 

– потребу кожної окремої людини) у процесі маркетингової 

діяльності окремих компаній. 

Зазначимо, що до найбільш важливих інструментів 

екологічного маркетингу належать:  

- екологічне маркування та екологічна сертифікація;  

- екологічні комунікації;  

- залучення зацікавлених груп (осіб, організацій);  

- оцінка життєвого циклу товарів (продуктів);  

- екологічна освіта;  

- екологічний звіт;  

- екологічний аудит.  

Кожен із вищезазначених інструментів є засобом практичної 

реалізації концепції сталого розвитку. Зокрема, розвиток 

екологічного маркування в Україні відбувається відповідно до 

вимог міжнародної системи стандартизації (ІSО) й повинен 

формувати попит на продукцію, яка мінімізує негативний вплив 

на навколишнє природне середовище та здоров’я людини 

впродовж всього життєвого циклу, шляхом стимулювання 

попиту на «екологічну» («зелену») продукцію [4]. 

На сьогоднішній день поняття екологічного маркетингує 

досить поширеним і актуальним. Можна навіть сказати модним. 

Виробники, які обирають «зелений» напрям позиціонування 

бренду, розглядають в перспективі отримання більших 

прибутків, конкурентну перевагу за рахунок формування 

позитивного екологічного іміджу та приєднання себе до нині 

популяризованого екологічного руху. Тому достовірність 

маркування та сертифікації «екологічності» мають важливе 

значення на формування позитивного попиту в даному сегменті. 

Відповідальність людини за стан навколишнього середовища 

може стати новим ціннісним орієнтиром розвитку суспільства у 

ХХІ столітті. 
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РОЗРОБКА ДІДЖИТАЛ-СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

Успішна діяльність закладів вищої освіти (ЗВО) не можлива 

без розробки ефективної стратегії. Сьогодні ЗВО основному 

варто зосереджувати свою увагу на діджитал-стратегії. Розробка 

діджитал-стратегії включає в себе наступні блоки: дослідження, 

оффер, трафік-воронка, бюджетування та аналітика.  

На першому етапі здійснюється аналіз ЗВО-конкурентів. Для 

його проведення пропонуємо використовувати такі загально-

доступні сервіси як Google Keyword Planner, Similarweb та інші. 

При розробці діджитал-стратегії аналіз ЗВО-конкурентів 

повинен включати: 

1) список посилань на сайти основних ЗВО-конкурентів (таку 

інформацію можна отримати в результаті спостереження, 

безплатної видачі в Google по ключових словах); 

2) аналіз трафіку по ключових запитах (здійснюється за 

допомогою планувальника ключових слів Google Keyword 

Planner); 

3) аналіз загального обсягу трафіку (здійснюється за 

допомогою сервісу Similarweb, який дозволяє здійснювати веб-

аналітику для ЗВО); 

4) аналіз каналів трафіку ЗВО-конкурентів (здійснюється за 

допомогою сервісу Similarweb); 

5) аналіз сторінок ЗВО-конкурентів у соціальних мережах 

(здійснюється за допомогою спостереження за контентом, 

підписниками і т.і); 

6) спостереження за цікавими та нестандартними рішеннями в 

інтерфейсі сайту ЗВО-конкурентів, додатковими сервісами та ін. 

(здійснюється за допомогою спостереження); 

7) аналіз цін на освітні послуги ЗВО-конкурентів. 
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Аналіз ЗВО-конкурентів дасть можливість: 

- виділити сильні і слабкі сторони, 

- знайти цікаві рішення в інтерфейсі сайту ЗВО-конкурентів, 

які можна адаптувати під сайт свого освітнього закладу; 

- визначити перелік основних каналів трафіку для освітнього 

закладу; 

- проаналізувати цінову політику ЗВО-конкурентів; 

- покращити елементи маркетинг-стратегії в блоках сайту 

освітнього закладу. 

Другий блок – оффер – пропозиція того, як елементи 

маркетинг-стратегії можна реалізувати в інтерфейсі ЗВО. В 

цьому контексті варто зазначити, що діджитал-стратегія – це 

реалізація в інтерфейсі сайту елементів маркетинг-стратегії. 

Тобто відвідувач сайту повинен чітко розуміти про переваги 

освітніх послуг саме вашого освітнього закладу. Для цього на 

сайті повинна бути розміщена така інформація: 

1. Освітні програми і їх детальна характеристика. 

2. Репутація і конкурентні переваги освітнього закладу. 

Варто зауважити, що якщо мова йде про освітні послуги, то 

додатково потрібно сформувати блок довіри до навчального 

закладу.  

Наступним блоком про розробці діджитал-стратегії є 

формування трафіку-воронки, що допоможе досягнути 

поставлені цілі із допомогою діджитал-стратегії. Варто 

зауважити, що в діджитал-стратегії ЗВО можна виділити дві 

основні цілі: 

1. Збільшення чисельності абітурієнтів (ріст кількості поданих 

при вступі заяв – лідів). 

2. Зростання чисельності студентів. 

3. Підвищення чи утримання коефіцієнта конверсії ліда.  

Тому потрібно формувати конкретні цілі по вищезазначених 

пунктах і дальше їх можна коректувати відповідно до план-

фактного аналізу і тактики.  

Для формування трафіку можна використовувати наступні 

канали [1]: 

− оrganic search - це трафік, що отримує сайт у результаті 

органічного пошуку; 
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− рiad search - це платний пошуковий трафік, отриманий в 

результаті оплати контекстної реклами Google і таргетованої 

реклами у Facebook чи Instagram; 

− direct - це прямі переходи на сайт, наприклад, при введенні 

адреси сторінки в адресному рядку або із закладок у браузері; 

− referral - це трафік, отриманий в результаті переходу за 

посиланнями, розміщеними на сторонніх ресурсах; 

− display - це трафік медійної реклами; 

− social - це трафік з соціальних мереж. 

− еmail - трафік з email розсилок. 

Канали трафіку аналізуються за показниками, які дозволяють 

визначити скільки відвідувачів прийшло на сайт ЗВО, кількість 

нових відвідувачів, скільки часу вони провели на сайті, кількість 

сеансів та їх середня тривалість, показник відмов, скільки 

сторінок переглянули, конверсію. 

Наступним етапом розробки діджитал-стратегії ЗВО є 

формування бюджету та аналітика. На цьому етапі формування 

діджитал-стратегії потрібно провести оцінку результатів, що 

включає комплекс веб-аналітики. Для цього необхідно 

періодично формувати звіт по ключових показниках, який 

дозволить оперативно приймати рішення і здійснювати 

управління операційними цілями і задачами.  
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ОСВІТНІ ТЕХНОПАРКИ НА БАЗІ ЦИФРОВОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Саме сьогодні ринок освітніх послуг України в умовах війни 

перебуває в умовах подвійної кризи – економічної і 

демографічної. У складній економічній ситуації яка складається, 

зможуть вижити тільки ті педагогічні заклади вищої освіти, які 

зосереджують свою увагу на застосуванні маркетингових 

інноваціях в освітньому процесі. Сьогодні по всій території 

України на базі ЗВО створюються науково-інноваційні парки, 

хаби, тулбокси, які здійснюють інтеграцію освіти, науки й 

виробництва. Саме така діяльність посилює роль маркетингу в 

інноваційній діяльності ЗВО.  

Маркетинг інновацій у вищому педагогічному закладі освіти 

визначаємо як діяльність, націлену на вдосконалення 

традиційних підходів до організації навчального процесу з 

удосконалення освітньої продукції, осучаснення освітніх послуг, 

створення унікальних умов реалізації нових продуктів 

педагогічної діяльності, які будуть спрямовані на якісне 

засвоєння репродуктивного знання.  
Прикладом маркетингу інновацій є «Освітній технопарк» 

(https://www.youtube.com/watch?v=p78QiQxvkFs) на базі 

Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка. Він  згуртовує в одне ціле на основі 

спільності поглядів сім факультетів університету, заклади освіти 

різних рівнів, наукові і громадські інституції. Його основна 

мета  – трансформація національної системи освіти; розбудова 

Нової української школи; забезпечення якісної та доступної 

педагогічної освіти [1].  

Освітній технопарк у Полтавському національному 

педагогічному університеті імені В.Г.Короленка – це потужна 

платформа формування актуальних професійних 

https://www.youtube.com/watch?v=p78QiQxvkFs
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компетентностей, який призначений для підтримки, розвитку і 

супроводу впровадження інноваційних ідей, що мають суспільну 

користь.  У рамках роботи освітнього технопарку, сім 

факультетів університету представляють кращі педагогічні 

практики і свої наукові лабораторії педагогічного спрямування. 

У цифровому середовищі ЗВО всі учасники освітнього процесу 

мають можливість ознайомитися з інфраструктурою, науковим 

потенціалом педагогічного навчального закладу, новітніми 

розробками вчених-практиків, пріоритетними напрямами 

наукових розвідок, а також безпосередньо випробувати в дії 

наукове та навчальне обладнання [2]. Своїм функціонуванням 

«Освітній технопарк» залучає до об’єднання і співпраці всіх 

зацікавлених учасників освітнього процесу, сприяє розвитку їх 

інтересів і потреб. А саме: здобувачів освіти – у забезпеченні 

конкурентоспроможності та життєвої успішності; батьків – у 

впевненості щодо майбутнього своїх дітей; освітян і науковців – 

новими стимулами та високими результатами праці; 

роботодавців та бізнес-структур – у залученні 

висококваліфікованих спеціалістів. 

Маркетингова інноваційна діяльність, що здійснюється у 

сучасному технологічно орієнтованому світі цифрових освітніх 

технологій, відбувається як у реальному, так і у віртуальному 

просторі. «Освітній технопарк» як продукт сучасного світу, може 

бути створеним на базі фізичного об’єкту педагогічного ЗВО і 

розміщуватися онлайн. «Освітній технопарк» на базі 

Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка є комбінованим.  

Для комплексного функціонування комбінованого 

«Освітнього технопарку» необхідною складовою є використання 

цифрового освітнього середовища педагогічного університету. 

Це зробить доступ до нього відкритим і дозволить розширити 

його можливості в сучасному Інтернет просторі.  
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРНИХ РИНКІВ 

УНІВЕРСИТЕТАМИ 

 

Сьогодні на український ринок намагається вийти велика 

кількість університетів із результатами своїх наукових 

досліджень та інноваційними проєктами. Основним правилом 

виходу будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності на ринок 

є проведення маркетингового дослідження ринку країни, куди він 

збирається виходити [2, c. 128]. В Україні просування будь-якої 

науково-технічної продукції стикається з парадоксальною 

ситуацією, коли методи та підходи, які добре зарекомендували 

себе в зарубіжних країнах та описані у численних джерелах 

іноземної літератури, на вітчизняному ринку виявляються 

непрацездатними. Маркетингові дослідження спрямовані на 

отримання повної та достовірної інформації щодо ситуації на 

товарному ринку [3, c. 158-161]. Але особливості функціонування 

українського ринку часто не дозволяють використовувати західні 

методики проведення маркетингових досліджень безпосередньо. 

Так, очевидно дві суттєві проблеми як українського, так і 

європейського ринку, що обмежують використання 

неадаптованих методик - утруднений доступ до економічної 

інформації та низька якість використовуваної статистики. Перша 

проблема пов'язана з нетривалістю дії ринкових відносин та 

відсутністю правового забезпечення доступу до інформації, що 
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характеризує діяльність суб'єкта ринку. Інша проблема – низька 

якість використовуваної статистики – викликана тим, що 

більшість даних є укріпленими, усередненими, і з-поміж них є 

значні розбіжності. Крім того, деякі підприємства навмисно 

спотворюють інформацію для того, щоб ввести в оману 

конкурентів. Офіційні дані, зокрема дані Державної служби 

статистики України, не завжди відображають реальну ситуацію 

на товарних ринках. Типові недоліки джерел вихідної інформації, 

що найчастіше використовуються, представлені в табл. 1. 

 

Таблиця 1. Джерела інформаційного забезпечення 

маркетингових досліджень та їх характеристика 

 

Джерела Характеристика 

Державна служба 

статистики України 

Вузька номенклатура товарів, що 

відстежуються; неповнота даних 

Виробники, оптові та 

роздрібні фірми 

Надана інформація нерідко має 

рекламний характер і не відповідає 

дійсності 

Якісні и кількісні 

дослідження споживачів 

Суб'єктивізм одержуваних даних; 

дорожнеча та складність отримання 

інформації 

Дані консалтингових и 

маркетингових фірм 

У більшості випадків невідомі 

методика та ступінь достовірності 

отриманої інформації 

Засоби масової 

інформації 

Надана інформація у більшості 

випадків представлена в розрізі, 

непридатному для прийняття 

управлінських рішень 

Інтернет Фрагментарність інформації, що 

надається, про структуру товарних 

ринків 

 

Сьогодні на українському ринку жодне джерело інформації не 

має такого ступеня достовірності, щоб не враховувати інші 

джерела та робити аналітичні оцінки, засновані лише на ньому. 
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Під час проведення дослідження можна враховувати такі 

джерела інформації: 

- дані Торгово-промислової палати (ТПП) про підприємства 

країни та регіону, які виробляють промислову продукцію; 

- моніторинг потреб підприємств регіону в результатах 

НДДКР університету; 

- опитування споживачів продукції університету; 

- експертні оцінки керівників наукових тем та підрозділів 

університету, які розробляють та реалізують результати 

досліджень. 

Незважаючи на видиму надмірність вихідної інформації, 

умови, в яких доводиться приймати рішення, можна 

охарактеризувати, як умови невизначеності, тому що кожен із 

джерел інформації має суттєві недоліки і не може бути 

використаний як визначальний [1, c. 416]. 

Даним ТПП притаманний такий суттєвий недолік, як 

неповнота збору інформації щодо суб'єктів ринку, зокрема, 

практично відсутня інформація щодо діяльності малих 

підприємств та індивідуальних приватних підприємців. Все це 

призводить до викривлення реальної картини ринку. 

Моніторинг потреб підприємств регіону дозволяє зібрати 

найбільш повну та достовірну інформацію. Водночас фінансові 

та тимчасові обмеження не дозволяють під час проведення 

моніторингу використовувати досить велику вибірку 

підприємств. Більшість підприємств не відгукується на надіслані 

ним анкети, а телефонні дзвінки не призводять до встановлення 

контактів, що пояснюється загальною складною ситуацією на 

ринку країни. Це, звісно, знижує достовірність результатів 

досліджень. 

Опитування керівників та фахівців підприємств та організацій 

дає, як правило, достовірні результати при більших обсягах 

вибірки. У дослідженні, що розглядається, особливості 

економічної ситуації не дозволили використовувати при 

опитуваннях досить великі вибірки, а спроби зацікавити 

керівників підприємств у продукції університету великого 

відгуку не мають. 
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Експертні оцінки керівників колективів, що розробляють 

науково-технічну продукцію, носять суб'єктивний характер і 

часто не відображають адекватну кількісну картину ринку, їх 

використання ефективніше при якісній оцінці ситуації та 

тенденцій на ринку. 

У цих умовах слід розробляти свою методику аналізу ринкової 

ситуації, що враховує всю сукупність доступної інформації; 

використовувати методи оцінки, що гарантують коректність 

висновків маркетингового дослідження та відповідність їх 

реальній ситуації на ринку. 

 

Список використаних джерел 

1. Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія. За ред. 

С.М. Ілляшенка. Суми: Папірус, 2013. 616 с. 

2. Управлінське консультування в трансформаційній 

економіці: навчальний посібник. За ред. В.І. Захарченко. Одеса: 

Фенікс, 2020. 315 с. 

3. Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник. Львів: 

Видавництво Львівська політехніка, 2011. 256 с. 

 

 

 

 

 



182 
 

6. DIGITAL METHODS AND TOOLS AT MARKETING 
 

Bilotkach I., PhD in Economics, Associate Professor,  

Associate Professor of the Department of International Marketing,                   

                           Alfred Nobel University, Ukraine  

 

THE INFLUENCE OF DIGITAL ENVIRONMENT TOOLS 

ON THE FORMATION OF THE COMPETITIVENESS OF 

ENTERPRISES 

 

The current stage of the development of the economic situation in 

Ukraine imposes complex requirements on methods, systems and 

management tools at enterprises in order to ensure not only the 

competitiveness of their activities, but also, in many cases, to 

generally ensure the possibility of their existence in the conditions of 

open enemy aggression and the world economic crisis . 

One of the most important conditions for the sustainable 

development of the national economy and the main place in ensuring 

the economic security of Ukraine is the formation of the 

competitiveness of enterprises, as the main factor in the formation of 

the competitiveness of industries and regions. 

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

business development trends in conjunction with the digital 

development of society, which ultimately leads to the acceleration of 

scientific and technological progress, increased competition in various 

sectors of the national economies of the world space. 

The purpose of the study is to substantiate the theoretical 

foundations and develop practical recommendations regarding 

the use of digital environment tools to improve the formation of 

the level of competitiveness of enterprises. 

The activity of enterprises in modern conditions is 

characterized by a constant struggle with growing fierce 

competition, which constantly requires management of 

enterprises to improve the efficiency and quality of management 

decision-making. 
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Large amounts of market information that must be processed when 

making management decisions make it impossible to effectively 

manage an enterprise without using modern digital technologies. 

Management of enterprises and ensuring their competitiveness is a 

complex dynamic process that uses huge volumes of various 

information, which is associated with the variability of parameters and 

indicators that reflect the environment of the organization. To process 

such a huge amount of changing information, it is necessary to use 

information technologies of business analytics. 

Modern information technologies change business both 

instrumentally and methodically and analytically, allow to obtain both 

new sources of information and new mechanisms of their 

systematization and analysis [1]. 

Considering the set of basic tools of the digital environment, which 

have the ability to significantly influence the formation of the 

competitiveness of enterprises, it is possible to determine the most 

significant among them. Among the most significant tools, in our 

opinion, are the following: search engine optimization (SEO), search 

engine marketing (SEM); social media marketing (SMM), including 

blogs; content marketing; influencer marketing; automation of content 

creation; marketing in electronic commerce; partner programs; direct 

mailings (E-mail marketing, SMS and MMS mailings); advertising 

(contextual; banner; teaser; video advertising; advertising in various 

forms of digital products: e-books, programs, games, interactive 

billboards, etc.); Push notifications; press releases in online media; 

Co-creation; cooperation with bloggers and opinion leaders [2]. 

Therefore, ensuring the competitiveness of enterprises is a complex 

dynamic process that uses huge volumes of various information, 

which is associated with the variability of parameters and indicators 

that reflect the organization's environment. To process such a huge 

volume of changing information, it is necessary to use information 

technologies of business analytics in a digital environment. Modern 

information technologies change business both instrumentally and 

methodically and analytically, allowing to obtain both new sources of 

information and new mechanisms of their systematization and analysis 

[3]. 
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In the future, it is necessary to conduct an analysis of the 

communicative effectiveness of each of the tools of the Internet 

environment and, on this basis, to develop methodological principles 

for their optimization in order to form the competitiveness of the 

company's products within the selected markets. The justification of 

the choice should take into account the mutual consistency of the tools 

with the goals and the nature of actions in the digital environment. 
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ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL MATURITY MODELS IN 

FORMATION OF DIGITAL MARKETING SYSTEMS  

 

Today, digital transformations stimulate the development of 

reflexive interactions, taking into account the acceleration of 

development and convergence of technologies: 

- as informational (data storage, cloud computing, blockchain 

technologies, artificial intelligence, IoT platforms) [1, p.124], 
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- and managerial (outsourcing, customer focus, personification, 

partner networks, convergence, reflexivity) [2, p.53]; 

- and marketing (sociality, mobility, omnichannel, influencer 

marketing) [3, p.85]. 

Digital transformations cover all levels of socio-economic systems, 

but their pace, methods of practical implementation and consequences 

differ significantly both geographically, by industry, and taking into 

account the characteristics of individual enterprises and associations 

that form digital divides [4, p.130]. 

To search for mechanisms to reduce these digital gaps at the macro 

level, a number of international ratings have been developed and used 

to assess the level of information development and the maturity of e-

government tools. NRI is the Networked Readiness Index created by 

the World Economic Forum. A feature of this rating is an integrated 

approach to analyzing the degree of readiness of the state economy for 

a digital leap. KEI is the knowledge economy index proposed by the 

World Bank and characterizing the level of innovative development 

of the knowledge-intensive economies of countries. IDI - today is the 

most adequate integral indicator for assessing the ICT potential of the 

countries of the world and an effective tool for monitoring digital 

progress, the dynamics of the depth of the digital gaps [5, p.190]. 

The processes of global digitalization at the micro level are 

reflected in the transformation of business entities of other levels into 

an organization of a fundamentally new (post-Taylor) type, an 

enterprise in which horizontal connections are more important than 

vertical ones; an enterprise with an open, distributed and flexible 

network structure. Such enterprises concentrate the main strategic 

knowledge, processes and resources in the middle of the central 

system core. Other, less important processes and components are 

outsourced and trusted by suppliers, contractors and other external 

partners through the latest information, communication and 

management technologies. 

All businesses are moving towards the post-Taylor smart 

enterprise, but also at different speeds and at different levels of 

technological development. To determine the level of technological 

maturity of an enterprise, there are various models: 
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- Harold Kerzner's Maturity Model (PMMM - Project Management 

Maturity Model), which assesses the degree of maturity in project 

management and is based on an analysis of the risks and problems 

associated with the resistance of users and staff to the introduction of 

innovations of various types and directions; 

- Berkeley Maturity Model, which based on an assessment of the 

level of application of information systems and communication 

technologies in the management of an organization; 

- SEI Maturity Model (Software Engineering Institute), which 

determines the level of development of the company depending on the 

degree of use of management mechanisms by goals; 

- CP3M Maturity Model (Company Project Management Maturity 

Model), on the basis of the maturity of the implementation of the 

project approach 

- IPMA Delta Maturity Model, based on a multivariate analysis of 

innovative marketing innovation activity (a 360-degree perspective of 

organizational competence). The model includes an interrelated 

analysis of the level of competence of project participants, a model of 

project quality and results, and an assessment of organizational 

competence. IPMA Delta offers five classes of competencies: initial, 

defined, standardized, managed, optimizing. These competency 

classes describe the organization's current project management 

competencies. 

- ODMM Maturity Model - Open Digital Maturity Model from 

Huawei. A feature of the ODMM model is its marketing orientation, 

which includes a strategic customer-oriented pragmatic focus, lean 

manufacturing, digital culture, talent and innovation (including big 

data and artificial intelligence). The pragmatics of ODMM aims to 

create a viable plan for the digital transformation of enterprises and 

close the digital divide at the micro level, which is an important tool 

in shaping digital marketing systems at the macro level. 

Growth through technology maturity is driven by modeling and 

automating business processes to improve processes, improve agility, 

improve efficiency, identify potential risks early, and better tune to 

changing customer needs. Digitalization and optimization business 

processes, including their marketing component, became a catalyst for 

business tools transformations. The drivers for changing the 
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traditional marketing model based on modern technologies are the 

actively convergence developing innovation informational, 

managerial and digital analytics tools according to the stage of the 

level of technological maturity of an enterprise in the direction of 

continuous improvement in order to minimize digital gaps in the 

formation of global digital marketing systems. 
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CHATTERBOT JAKO NOWY KANAŁ KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI Z OTOCZENIEM: 

PRZYKŁADY POLSKICH FIRM 

 

Chatterboty stanowią nowy kanał komunikacji E-marketing. 

Muszą one je prowadzić w taki sposób, aby ostatecznie przedstawić 

klientowi ofertę tej firmy, którą się zainteresował. Symulują one 

bowiem rozmowę pomiędzy ludźmi, przez co stają się ich swoistymi 

„wirtualnymi asystentami” [Siwicki, s. 108]. Mogą więc mieć 

zastosowanie w wielu przypadkach, a do najczęstszych można 

zaliczyć: obsługę klienta, zapewnianie wsparcia technicznego, 

uzyskiwanie informacji od konsumentów, sprzedaż towarów i usług 

oraz przedstawianie informacji handlowych. 

Można wyróżnić trzy główne rodzaje chatterbotów: 

powiadamiający, konwersacyjny i procesowy” [Maliszewski]. 

Pierwszy z nich odpowiada za komunikację jednokierunkową, którą 

prowadzi on z konkretnymi użytkownikami. Jego zadaniem jest 

również wysyłanie do nich powiadomień, które przychodzą z 

wcześniej ustalonym harmonogramem (np. codzienna porada). Można 

tu też wyróżnić możliwość wysyłania powiadomień, które są efektem 

tzw. triggerów, czyli określonych zdarzeń (np. powiadomienie o 

nadaniu wcześniej zamówionej przesyłki). Drugi rodzaj – jak sama 

jego nazwa wskazuje – odpowiada za prowadzenie konwersacji. 

Pozwala on na przeprowadzenie rozmowy z internautą w sposób 

możliwie najbardziej swobodny. Jego zadaniem jest również 

wykonywanie otrzymanych poleceń, a także udzielanie odpowiedzi na 

zadawane pytania.  

Ostatni z nich pozwala przejść użytkownikowi przez pewien 

wcześniej ustalony i liniowy proces w zakresie podjęcia mnogości 

decyzji z zamkniętej listy wyborów. Stosowany jest głównie przy 

https://www.facebook.com/kpswbydgoszcz/?hc_ref=ARSuwDf3qf8SJOK_8LKrD37F59-cgnGkzDGtoGZbE7lSSbGXnSIXyCUx_Iz-wg9B824&fref=nf
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zamawianiu jedzenia, zgłaszaniu szkód do ubezpieczyciela czy 

chociażby podczas zakupów biletów do kina. 

Chatboty wygodniejsze dla codziennej komunikacji, czym 

dzwonki przez telefon, przepisywanie po SMS i elektronowej poczcie. 

Co więcej, wyjaśniło się, że odkrycie doniesień, które otrzymujemy w 

Messenger, osiąga 80-90%, dla elektronowych listów ten wskaźnik 

waha się w granicach 5-20% zależnie od wnęki [] 

Chatboty mają zastosowanie w marketingowej działalności dla 

zapewnienia komunikacji z klientom wielu przypadkach. Do 

najczęściej występujących zaliczamy: obsługę klienta, zapewnienie 

wsparcia technicznego, uzyskiwanie informacji od konsumentów, 

sprzedaż towarów, sprzedaż usług, przedstawianie informacji 

handlowych [Hermawan& Setiawan& Kotler]. 

Podłaczanie czat-botów pozwala realizować ważne dla biznesu 

cele: 

− podtrzymanie klientom 24/7, 

− podwyżka dołączania użytkowników, 

− generacja lojalności audytorium do marki, 

− automatycznie integracje do platform dla e-commerce, 

płatniczym systemom, CRM, serwisom dla e-mail obsyłania i tak 

dalej, 

− ekonomia finansów - podłączanie czatbota do kooperatywnego 

Messenger obywa blisko $10-20 do miesiąca  

Chatboty w Polsce nie są idealne, przez co nie potrafią jeszcze w 

pełni zastąpić człowieka. Zazwyczaj można się z nimi skontaktować 

przez komunikator dostępny za pomocą Facebooka – messenger. Na 

naszym rodzinnym rynku można napotkać wirtualnych doradców w 

przeróżnych branżach. Przykładem tej kosmetycznej może być Avon 

Polska, gdzie asystent pomoże nam nawet w doborze odpowiednich 

perfum. Istnieją również chatboty, które pomogą nam dostarczyć 

różne rodzaje rozrywki. Przykładem w tym przypadku może być ten 

działający dla kanału 4FUN.TV. To właśnie on ze względu na swoją 

specyfikę, na którą przekładają się chociażby: reagowanie na 

przekleństwa, rozpoznawanie sentymentu rozmówcy i jego 

nastawienia emocjonalnego czy podtrzymywanie kontekstu rozmowy 

w oparciu o wcześniej prowadzoną konwersację – został on 

umieszczony w raporcie Polskich Chatbotów [Maliszewski]. Jest on 
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nastawiony na angażowanie użytkowników w pojawiające się 

konkursy, zachęca do głosowania na listy przebojów i śledzenia tego 

co aktualnie dzieje się na antenie 

Branżę elektroniczną reprezentować może Komputronik, gdzie 

dzięki chatbotowi uzyskamy pomoc w wyborze odpowiedniego 

prezentu na święta, dostaniemy informację na temat reklamacji, 

zwrotu towaru czy chociażby zlokalizowania najbliższego sklepu 

stacjonarnego.  

Każdy chatbot stanowi wspaniałe narzędzie w przypadku 

powtarzalnych procesów stosowanych w firmie lub organizacji. 

W E-commerce a E-marketing z każdym rokiem przybywa 

kolejnych chatterbotów, gdyż coraz więcej firm decyduje się na 

zastosowanie ich w swoich firmach. W Polsce korzysta z nich, np. 

Avon Polska, Multikino Polska, Komputronik, 4FUN.TV, Katalog 

Marzeń i wiele innych firm. Stanowią one niewątpliwie wyznacznik 

nowych czasów, kiedy ludzkość niemal na każdym kroku stara się w 

miarę możliwości ułatwić pracę zarówno swoim pracownikom jak i 

klientom. Mamy nadzieję, że rozwój chatbotów oraz całego 

wirtualnego świata będzie się rozwijał i przysparzał dużo dobrego dla 

świata nauki oraz w znacznym stopniu ułatwiał nam codzienne 

funkcjonowanie. Marzę jednak, by wszystko to było na wywarzonym 

poziomie i cały czas zapewniało człowiekowi bycie na czele oraz 

nigdy nie zmusiło go do całkowitego poddania się wirtualnej 

rzeczywistości. 
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DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITALIZATION IN 

UKRAINE 

 

The use of digital technologies in the public sphere and the 

provision of public administrative services allows the citizens of 

Ukraine to get access to all the necessary information, and also makes 

it possible to quickly and efficiently receive the necessary service. 

Issues of digital development, digital transformation and digitalization 

are one of the priorities in the activities of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine, public authorities and local governments. 

The advantages of using digital technologies in this area are 

obvious; using them makes it possible to  reduce the time for 

processing documents significantly, results in the simplification of 

bureaucratic procedures, facilitate the coordination of actions, achieve 

greater openness and transparency of public administration activities 

for citizens, which increases the trust of citizens in state institutions. 

A number of scientific works of foreign and domestic scientists are 

devoted to the digital transformation of public administration 

(hereinafter - DTPA). There are certain achievements in this field. 

Digital technologies and platform solutions are being actively 

introduced here. However, such an issue as the problems associated 

with the implementation of digitalization requires more detailed 

consideration. There are scientific works are devoted to this issue, but 

the problems related to DTPA are considered very schematically and 

the available data are incomplete. 
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In our opinion, it is necessary to create a complete picture. A clear 

classification of DTPA problems, supplemented by recommendations, 

should be created. This issue should be studied carefully, because only 

an adequate assessment of such problems will make it possible to work 

out detailed recommendations for the further development and 

improvement of this area. This allows you to identify the main areas 

of research, that is identifying the achievements and main problems of 

the DTPA process with the aim of promoting the development of this 

promising area in the near future. 

The pace of digitization of the public sphere has accelerated 

significantly due to the pandemic and the war in Ukraine, these factors 

have become a significant incentive. For example, in 2020, 12 fully 

digital services were launched, including payment of benefits, 

registration of maternity capital and registration of electronic services. 

More than 50 million applications were made and 46 million services 

were provided. All of these services can be accessed from the comfort 

of your home, saving you time and money. All of the above is evidence 

of the growing role of DTPA.  

The digital transition is a strategic direction for increasing the 

stability of the Ukrainian economy, which requires fundamental 

changes in the organization of processes in all sectors of the economy 

without any exception. During the period of martial law, the Ministry 

of Digital Transformation of Ukraine, in cooperation with other 

executive authorities, implemented a number of important measures 

aimed at introducing tools for the interoperability of digital documents 

with European ones, at creating personal digital identity wallets 

(European Digital Identity Wallet), which will contribute to the 

creation of a single system of digital identification of people in 

electronic format in Ukraine.  

An important link in strengthening the competitiveness of the 

domestic economy in foreign markets is the opportunity to present the 

Ukrainian startup ecosystem and unique projects at the global 

technological event of leaders in the field of innovation VivaTech, 

which took place in June 2022 in Paris with the participation of the 

Ministry of Digital Transformation of Ukraine, USF, UNIT.City, 

Diia.City, etc. VivaTech represents developed solutions for project 

finance management, EdTech monitoring system, payment 
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synchronization platform, social networks, etc., aimed at maximizing 

the introduction of digital technologies that are fundamentally 

changing the domestic ecosystem. 

The first problem to pay attention to is limited funding. Diffusion 

of digital technologies is an expensive process that requires significant 

investment, especially at the initial stage of digitalization, and the 

return on investment will not be quick. Therefore, almost all countries 

experience financial problems when implementing digitalization in 

the  area analyzed. Allocating the necessary funds is difficult due to 

limited funding.  

Staffing problems include a lack of highly qualified personnel in 

this field. Some employees even have a low level of computer literacy, 

which prevents them from active using digital technologies at work. 

To solve this range of problems, it is necessary to encourage 

employees to use digital technologies actively, increase the level of 

computer literacy by participating in seminars and webinars, which 

must be held regularly in public administration organizations. 

The problem of insufficient regulations of public sector 

digitalization arises because of the lack of coordination between 

ongoing digital transformation efforts and current legal acts and 

administrative regulations. The imperfection of legislation and the 

lack of uniform standards when choosing digitalization systems 

should also be mentioned. This gives us grounds to conclude that the 

current legislation is lagging behind in terms of the pace of 

development of the digital economy, therefore, it should be proposed 

to bring the regulatory documents in line with the speed of changes in 

the DTPA field as a solution to this problem. 

 Therefore, the analysis of domestic and foreign scientific works 

allows us to identify achievements in the field of DTPA and 

distinguish a number of problems that hinder the effectiveness of this 

process, such as a lack of qualified personnel and a low level of 

funding, inappropriate technological standards, insufficient regulatory 

norms and an unsatisfactory safety level. Further ways of improving 

the DT process are outlined. The experience of users around the world 

needs to be studied. It is also necessary to analyze the existing digital 

systems and develop uniform requirements for modernization that 

would take into account the innovative experience. In addition, it is 
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important to develop new standards for digital systems. Finally, users 

need to be more fully and quickly informed about services available 

digitally. It is worth developing detailed ways of improving the 

process of digitalization of information for the public sphere and 

public services, which will increase the effectiveness of organizations 

in this area. 
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA 

MARKETING 

 

Social networks are now actively used for advertising and brand 

promotion. They allow you to reach the maximum target audience, 

increase brand awareness and customer loyalty. It is important to 

choose proven specialists, as well as be able to evaluate the 

performance of SMM. In recent years, social media marketing has 

gained a lot of popularity and has become one of the most effective 

strategies for increasing traffic, attracting an audience and driving 

sales. Social media has helped many brands expand their audience, 

gain exposure and increase sales. However, the effectiveness of 

promotion in social. networks depend not only on the right strategy, 

but also on the audience (your audience must be present in social 

networks), on the promoted product itself (its quality, competitive 

price) and on the openness of the company. 

There are certain grounds for such conclusions in the authors of the 

report. First, 92% of marketers say they have increased their reach 

with social media, and 80% see positive results for increased traffic. 

Secondly, it is worth noting that an effective social media marketing 

strategy has some features and must meet certain requirements. At the 

same time, you need to remember that marketing in social networks is 

not only the promotion of company content. In order to really grow 
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your audience and become a reputable company in your niche, you 

need to present a wide range of content that will interest users. Finding 

and processing this content can take a lot of time, so you need to use 

content selection tools. The company can then easily view the content 

and post it to their social media accounts. In addition, it is very difficult 

to achieve a large increase in popularity in social networks without 

enlisting the support of influential people. Influencers are those people 

who have a lot of followers and can have a significant impact on them. 

It is important to include such people in your marketing strategy and 

encourage them to share company content with their followers. One 

of the easiest ways to do this is to tag them in your social media posts. 

You can also reach out to these influencers via direct message or email 

to share company content. Also, one of the most important 

components of the effectiveness of advertising in social networks is 

the frequency of posting posts. Some experts advise posting one post 

a day to keep the audience interested, but not overloaded with 

information. It must be remembered that there should not be long 

downtime or interruptions, because in this case the audience will begin 

to forget about the page, and subsequently the company may lose a 

significant part of its subscribers who are potential customers. 

To evaluate the effectiveness of marketing in social networks, we 

propose a methodology consisting of several components (efficiency 

factors). 

Factor №1 is awareness. The first thing an organization strives for 

when opening an account on a social network is to increase the number 

of subscribers. Therefore, it is not uncommon that the first thing the 

performer of the SMM function in the company starts the task of 

getting a significant number of regular readers or viewers by all 

available means. During the initial period of intensive growth, it is 

even possible to track the growth rate of the brand's community 

audience, and as an accompanying goal, the desire to maintain it at a 

high level, taking into account the inflow and outflow of users. 

Factor №2 – involvement. This group of parameters is used to 

measure how actively the audience interacts with the published 

content. In a sense, they reflect the attention and interest of subscribers 

to the proposed topics in the brand community. Engagement is 

expressed through a set of reactions that are provided for users of each 
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specific social network. These can be likes, shares, retweets, saving to 

favorites, sending to direct to another user, comments, etc. 

Factor №3 – brand strength. These are metrics that represent the 

level of competition and the alignment of forces in the information 

space of a particular social network and indicate the brand's share in 

the general flow of similar information in it. As a rule, these 

parameters are measured in the context of brand mentions among a 

certain set of keywords. This gives an idea of which topics are doing 

well, and where you can improve the work to attract more attention. 

Factor №4 - return on investment (ROI). This is the case when the 

social media strategy is aimed at selling the goods and services of the 

organization. This means that the main efforts of SMM are aimed at 

performing certain targeted actions by users, the call for which they 

receive on behalf of the brand through the social media channel. 

Factor №5 - customer service. In addition to publishing content, 

social networks provide an opportunity to monitor consumer 

sentiment and correct misunderstandings and conflict situations that 

have arisen. The nature of the work of this area of SMM is changing 

from proactive to reactive, as it involves ensuring timely response to 

questions or user posts, and not publishing your own content. 

Research, analysis and accounting of the proposed efficiency 

factors in the marketing program of the enterprise is very important, 

because their measurement and comparison gives an answer whether 

the company's strategy and activities in the field of SMM are 

successful. Among the many social media marketing performance 

metrics that can be tracked, this article has touched on the most 

important and common KPIs for most goals and types of businesses. 

These include awareness, engagement, voice power, return on 

investment, frequency and response time to user requests. Together 

and individually, they provide insight into the performance and impact 

of social media marketing. 

In conclusion, it should be noted that these are just some of the 

recommendations that will allow you to build the most effective social 

media marketing strategy, involving a wider audience. However, 

when using these recommendations, it is necessary to take into 

account the specifics of doing a particular business, because the target 
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audiences can be quite specific and, as a result, react to some 

techniques differently than expected. 
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MARKET TRANSFORMATION DUE TO NEW 

GENERATION IT-TECHNOLOGIES 

 

Significant changes that are taking place in society indicate the 

formation of a new socio-economic system, in which the conditions 

and forms of functioning of production and human life are radically 

changing and transforming at a high speed. They are primarily 

associated with the penetration of digital technologies into all spheres 

of life, the formation of a digital society and the sustainable process of 

creating a digital economy. This is not a "soft" transformation, but a 

dynamic, turbulent process of transition to a new economic reality, 

which changes the world order on a global scale, the worldview and 

image of states, regions, countries, enterprises and organizations. The 
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creation, distribution, consumption of information are becoming the 

main ones in comparison with other types of household and economic 

activities, increasing the virtualization of the market. Such processes 

lead to fundamental shifts in the markets, there is a transformation of 

the marketing environment, reformatting of the economic landscape, 

in many cases its deconstruction, and the need for marketers to 

understand the changes taking place; their impact on the theory and 

practice of marketing [1].  

The current stage of IT application in the economy, namely in 

marketing, is distinguished from the previous ones (automation, 

informatization) by the unification of the accumulated and used in 

society IT in the aggregate, where various IT from mobile computing 

devices of citizens to data centers become as a single information 

system. The second feature is that business entities on the market 

through the mechanisms of cloud computing, mobile applications or 

digital platforms can use in their activities IT, which they do not 

possess. Digital platforms, which are the quintessential tools of the 

digital economy, integrate a huge number of the latest technologies 

and provide users (both producers, consumers and intermediaries) 

with access to the best digital tools and a free competitive market, 

which leads to a qualitative change in the rules of the game in the 

relevant segment. Access to new types of resources of innovation 

activity is provided, which leads to the formation of qualitatively new 

conditions in which new business models based on the development 

of digital ecosystems supported by digital platforms become 

economically meaningful [2] 

The development of the innovation market has led to the digital 

transformation of all aspects of activity. Digital transformation is 

understood as a qualitative, revolutionary change that consists not only 

in the digital transformation of individual processes, but also in a 

fundamental change in the structure of the market, in the transfer of 

value creation centers to the sphere of digital resources and end-to-end 

digital processes [2]. The dynamically developing deconstruction of 

the market is considered as one of the stages of transformation of the 

whole object, phenomenon, process or function; the next architectural 

assembly of the whole according to new principles after 

defragmentation by a breakthrough innovation, which is cyclical, and 
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which involves the following stages: breakthrough-transfer-

restructuring. 

Thus, today with the emergence of new generation digital 

technologies, which due to the scale and depth of influence have been 

called "end-to-end", artificial intelligence, robotics, the Internet of 

Things, blockchain, wireless communication technologies and a 

number of others, the next stage of innovative marketing development 

is coming. It is the formation of digital infrastructure based on 

platforms, deconstruction and orientation to the digital economy that 

already now shape the international competitiveness of both individual 

companies and entire countries. 
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FORMATION OF INTELLECTUAL PROPERTY 

MANAGEMENT APPROACHES 

 

Every year, intellectual property is becoming an increasingly 

valuable asset of companies and organizations around the world. But, 

like any asset, it needs to be managed in order to successfully compete 

in the market and make a profit. The basics of intellectual property 

management are already included in many educational programs for 

entrepreneurs and managers and form knowledge and practical skills 

in two directions - the effective use of intellectual property itself (that 

is, its commercialization) and control - the suppression of violations 
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of the company's intellectual rights, that is, their legal protection.  Very 

often, entrepreneurs, using intellectual property objects in production 

and in the activities of the organization, mistakenly assume that such 

use in itself is already the management of intellectual property. 

In our opinion, intellectual property management is the use of 

objects to achieve specifically set tasks for a certain period, and not 

some abstract action related to intellectual property. Obviously, in this 

case, the primary task becomes to determine the final goal for which the 

object will be used. Increasing consumer demand, improving quality or 

technical performance – all this is achievable as a result of competent 

management of the creation and use of intellectual property elements. 

This means that the prospects for managing intellectual property in 

general terms are reduced to favorable and timely achievement of the 

set goals. At the same time, both success and timeliness are equally 

important. Given the current pace of development of spheres of human 

activity, it is logical to assume that delay, for example, in the use of the 

latest technology, is likely to lead to a loss of competitive advantage and 

a decrease in consumer interest in the product and the company. 

Interestingly, in order to generate income from the use of the results 

of intellectual activity and means of individualization, sometimes it is 

enough to have even one or two actively used objects. Recently, a 

particularly popular and successful start of entrepreneurial activity is the 

launch of various start-ups, it is for such projects that the production and 

implementation of some new, qualitatively different from existing 

goods is characteristic. An example of a successfully developing startup 

can be considered the beginning of the production and sale by Row Life 

of nut and fruit natural bars. If we consider the reason for the success of 

the mentioned enterprise from the standpoint of intellectual property 

management - then everything is simple: bars are made from certain 

ingredients according to special recipes that can be patented as 

inventions or protected as a production secret, in addition to this, the 

memorable trademark "R.A.W. LIFE" is used, translated from English 

as "raw life" and informing the consumer about the use of ingredients 

without heat treatment,  which allows you to save the useful substances 

contained in them. Thus, the competent use of only two objects of 

intellectual property allowed the company to receive a stable income 

and actively develop, expanding the "line" of goods. 
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With regard to the methods of intellectual property management, 

depending on the priority of a particular element of intellectual property 

management, the following are distinguished: 

− An innovative methodological approach. Based on the assertion 

that competitive advantage is achievable only as a result of inventive 

activity and the constant introduction of new technologies, so 

management should be carried out taking into account the primacy of 

the innovative element. The main source of expenditure in this case will 

be the financing of innovation. 

− Adherents of this type of leadership believe that in the modern 

world the dominant role is played by unique information and the 

exchange of information, consequently, the success of intellectual 

property management depends on the competent use of relevant 

information resources. Accordingly, the priority is to ensure the regime 

of trade secrets in the enterprise. 

− A marketing methodological approach, according to which, 

ultimately, the factor determining the profitability of the enterprise is 

the interest of the consumer. Since the buyer decides to purchase a 

product or not, and the management strategy should be determined by 

focusing on the desires and interests of the consumer. 

− Process approach.  Proponents of the use of this type of 

management believe that the creation and use of intellectual property is 

an interrelated process and it is necessary to take into account all its 

stages. 

− Systematic methodological approach. In accordance with this 

method, intellectual property management is a set of multidirectional 

measures, and the overall use of the elements of the system will lead to 

a positive result. 

A detailed analysis of these approaches allows us to conclude about 

the greatest effectiveness of such methods of intellectual property 

management as process and system. Such a statement is based on the 

fact that when applying other options for guidance, a single factor 

(innovative, informational or consumer) is put at the head of the process 

and this seems to be not entirely true. 

A significant stage in the management of intellectual property 

elements within the organization is the realization that this is an endless 

and cyclical process, the success of which depends on the 
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implementation of a set of measures for forecasting, planning, creating, 

using, accounting for objects, etc. In a modern market economy, a 

constant flow of new information and an overabundance of goods in the 

world, it is obvious that in order to achieve a competitive advantage and 

profit from the use of intellectual property is not enough, for example, 

to patent one invention and only use it. It is necessary to ensure a kind 

of cycle of intellectual property elements and the transition from one 

stage of management to another in the mode of parallel functioning of 

these stages. Thus, it is the combination of process and system methods 

that is most universal. According to the process approach, intellectual 

property will be managed, taking into account all stages of the creation 

and use of intellectual property objects. And in accordance with the 

systematic approach, management will use information, innovation and 

marketing resources. 

Properly set goals and objectives of intellectual property 

management at enterprises and organizations can help domestic 

entrepreneurs gain significant advantages over competitors, as they help 

to increase capital, increase efficiency and strengthen their position in 

the market. 
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PROBLEMS OF PROTECTION OF PERSONAL 

INFORMATION COLLECTED WITH THE USE OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND USED FOR 

MARKETING PURPOSES 

 

The need to study algorithms for attracting consumers based on the 

collection of data about them based on artificial intelligence (AI) is an 

important task today is, because this trend is seen as a unique 

opportunity to transform business operations with the help of digital 

technologies and the activation of e-commerce in the field of 

marketing. Economists [1, 3-4] also believe that AI will help 

businesses significantly improve the productivity of interactions with 

consumers. 

With the help of websites today, it is possible to use databases 

about the activity of users and their habits with the possibilities offered 

by artificial intelligence. It is clear that technology will be more 

effective if it is possible to receive as much data as possible, especially 

personal data. However, this does not guarantee privacy as a result. 

There is no definite solution to these dilemmas yet. 

In general, a modern digital business platform cannot exist without 

the exchange of information. As a result of the exchange of 

information, users of the platform can decide to exchange goods or 

services. In particular, what is exchanged between users of the 

platform is called a "unit of value" [2]. 

On some platforms, sharing can happen within the platform. For 

example, in the Facebook social network, the exchange takes place 

with likes, comments, and reposts. We observe the same situation in 

the activity of YouTube video hosting. However, in most other cases 

of platforms, the exchange of a unit of value is accompanied by the 
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exchange of information personalized to the data about the consumers 

and their preferences. 

Geo-informational tracking of potential consumers allows the 

adjustment of the required form and content of banner ads in game 

applications on YouTube or Facebook. While implementing digital 

engagement strategies, it is important to learn as much as possible 

about consumers – their geolocation, demographics and interests, likes 

on Instagram or Pinterest, and the content of posts on other social 

networks. The more is known about the consumer, the more focused 

and relevant the digital engagement strategy will be. 

Artificial intelligence technologies continue to move along their 

development path. However, for a long time, the issue of collecting 

personal information and even using copyright without permission 

(for example, Google technologies scanned and indexed copyrighted 

books and in the past and still take pictures of neighborhoods for 

Google Maps) was partially ignored. 

China's BAT (Baidu, Alibaba and Tencent) and US companies 

Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM and Apple are 

developing the tools and creating the environment that will fuel the 

future of artificial intelligence. At the same time, the four main cloud 

providers are Google, Amazon, Microsoft and IBM. 

The user typically accesses the cloud directly (for example, by 

creating shared documents) and indirectly (when creating backup 

copies). In such a way, iPhone or iPad users automatically use Apple's 

private cloud, and most US public health users use Amazon's cloud 

technology. This information may also be unsecured and misused for 

marketing purposes. 

At the same time, the balance between different types of 

communication will translate into loyal customers in the future, and 

engagement means involving consumers in creating content. 

To sum up, the perspective of further research is the study of digital 

marketing of artificial intelligence and the prospects of its use, because 

many services are already developing strategies with regard to the 

optimization of the process on the basis of artificial intelligence in 

order to better analyze the behaviour of consumers, their data from 

social networks and search queries to improve the customer-centricity 

of the business.  
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MODERN IDEAS ABOUT INTERNET ADVERTISING 
 

The World Wide Web, which began its rapid development in the 

mid-80s of the last century, has long ceased to be exclusively a means 

of information exchange. In fact, for several decades of its existence, 

it has formed a special type of virtual space, which has become a 

convenient environment not only for all kinds of communications. The 

Internet is currently undergoing a rapid transformation of the market, 

the emergence of new business models and the promotion of a variety 

of innovative business projects.  

Accordingly, marketing, as well as one of its leading 

communication tools - advertising, have acquired completely new 

https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.017
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opportunities on the Internet, in particular due to the growing 

influence of digital technologies.[1] Given the fact that the 

communication activities of enterprises in recent years have gained 

great importance and moved largely to the expanses of the World 

Wide Web, Internet advertising as an effective means of promoting 

enterprises, goods and services in the modern market has firmly taken 

an important place in marketing.  

Referring to IAB Europe's AdEx Benchmark Report of June 29, 

2022, "Digital advertising spending in Europe grew by 30.5% to €92 

billion in 2021. This is the most significant year-on-year growth since 

2008" [2].  Materials published on August 3, 2022 by the research 

department of Statista indicate that "In the United Kingdom ... in 2021, 

companies spent almost 23.5 billion British pounds on digital 

advertising campaigns. This amount represents almost 70 percent of 

total advertising investment." [3] 

The above data indicate that the dynamics of the transition of the 

functioning of companies and enterprises to digital platforms will 

continue in the coming years, and the growing costs of online 

advertising and their effectiveness no longer question its relevance. In 

the conditions of modern marketing, the focus is now more on the right 

approach to the Internet marketing strategy, on choosing the optimal 

format that will best meet its goals for the effective promotion of the 

enterprise in the digital market. 

For both entrepreneurs and ordinary Internet users, online 

advertising has become commonplace. However, there is still no 

unified terminology for it today. Such concepts as online advertising, 

digital advertising, Internet advertising are used in a single context. 

However, the differences between online and digital advertising are 

quite significant. Digital advertising goes beyond the online space. It 

can be shown in the offline environment - on digital television, in 

mobile applications, interactive displays, smart bracelets and other 

gadgets. 

Our idea of online advertising is based on the following: online 

advertising is a set of specific tools that enterprises, companies use to 

promote a brand, product, services via the Internet with the tasks 

defined for modern times: increasing sales, awareness, building 

customer loyalty, changing behavior, etc.[4] 
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The electronic format of online advertising has been a fertile 

ground for innovation in the way information is communicated to the 

target audience. This is the reason for the great variety of types of 

advertising on the Web, the number of which continues to increase. 

To date, the most common types of online advertising include: 

context, banner, targeted advertising, google shopping and YouTube 

advertising, push notifications, popup windows, retargeting and 

advertising in mobile applications, email marketing, search engine 

optimization SEO, advertising on themed sites. As well as CPA 

advertising, geocontext, viral and teaser advertising. 

Promotion of the company's goods or services becomes successful 

due to the loyal target audience, to increase the number of which the 

efforts of Internet advertising are aimed. The needs and preferences of 

the target audience are one of the factors that influence the formation 

of advertising on the World Wide Web and dictate the conditions to 

which advertisers should listen. Everything should be taken into 

account here - age, gender, social niche, interests and preferences of 

the selected audience segment - from the style of address, copywriting 

to the choice of colors and a certain style of music. All this will directly 

influence the choice of the format of the advertisement itself. 

Along with this, a factor of great competition in certain segments 

of the market becomes serious and in many ways crucial for an 

effective advertising campaign on the World Wide Web. Therefore, 

the special value in Internet advertising is gaining originality and 

creativity, the ability to choose or create an advertising format that will 

convey the advertiser's unique offer to the consumer in the fastest and 

most profitable way. 

A significant problem faced by companies seeking to expand their 

business and increase sales in the digitalized market is the presence of 

a segment of the target audience that remains outside the coverage of 

online advertising campaigns. 

The dissemination of advertising information on the Internet is 

hampered, on the one hand, by social reasons. They are caused by the 

lack of access to the network of certain categories of the population. It 

can be, for example, elderly people for whom the development of 

modern gadgets is difficult, or low-income citizens who do not have 

the conditions to become users of the World Wide Web. On the other 
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hand, there are hard-to-reach areas located far from the signal 

coverage area, which also prevents the display of online advertising, 

although sometimes it can be useful for the population living in remote 

areas. 

And yet, despite the factors that hinder the penetration of 

advertising information in certain regions, and its inaccessibility to 

certain segments of the audience, the pace of development of 

advertising in the Global Network remains high. According to the 

report and forecast published by Statista Research Department, in July 

2022, if in 2021 the spending on online advertising worldwide 

amounted to 521 billion US dollars, in 2022 this figure will reach 602 

billion, and by 2026 the global digital advertising volume will exceed 

870 billion dollars. [5]  

Based on the above, let us summarize: online advertising, as one of 

the main elements of modern Internet marketing, has a huge 

development prospect. In the digital economy, it acquires new 

characteristics and opportunities that expand modern ideas about 

innovative advertising, about its role in the effective and competitive 

activities of companies and enterprises in the market. It is quite 

obvious that such dynamics, provided that the user's interest in the 

World Wide Web is maintained, will only grow over time, opening up 

new horizons in the field of domestic and international Internet 

marketing.  
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USING A/B TESTING IN A SOFTWARE PRODUCT TO 

INCREASE THE NUMBER OF INTERNAL PURCHASES 

 

Today, mobile technology continues to occupy a key place in the 

life of an average citizen of any country in the world, because unlike 

personal computers, laptops, or other specialized solutions, a 

smartphone is more acceptable for an average person. Because a 

smartphone is cheaper than a personal computer or a laptop, and the 

operating system of a smartphone is simpler and more understandable 

for the user. So it's no surprise that the number of mobile users is 

increasing every year, and this trend is accelerating [1].  

Statistical investigations regarding which devices and operating 

systems (OS) are used by visitors of the Internet, show, that the 

majority of users recently browse mobile versions of websites, using 

a smartphone or tablet based on the Android OS or iOS OS [1]. In the 

content consumption market, mobile OS continue to supplant personal 

computers. 

As shown in a recent report from the search engine Tapive, which 

looked at the statistics of the applications for the Android operating 

system, which are placed in the US segments of the Google Play 

application store. Applications related to education are the third place 

of the most represented software products (3947 different applications 

on this topic are presented). [2]. Which confirms that this direction is 

in demand. In addition, statistics have shown that users are also ready 

to pay for content within applications. 

Therefore, an important question arises as to how the tools 

available to the developer can be used to research the user in terms of 

what elements of the application he is interested in, and how design 

https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spending-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/237974/online-advertising-spending-worldwide/
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changes in the subscription screen can lead to an increase or decrease 

in the number of subscriptions or internal purchases. 

So, within the scope of the research, a mobile application was used, 

the functionality of which was aimed at teaching children of primary 

school age. The mobile application allows to conduct learning process 

in a playful way, to give children the opportunity to receive 

information about the surrounding world in such a way that it does not 

seem like boring lessons. In a way interesting to the child. The 

application offers the user a tasks in various subjects: mathematics, the 

Ukrainian language, the environment, etc. In addition, the 

functionality includes the ability to control the learning process by the 

teacher through a special web interface, or by parents through the 

appropriate chat bots, in order to have a complete view of the child 

learning progress.  

However, the number of tasks in the application is limited, a child 

cannot complete more than three tasks per day, unless he has a paid 

subscription. There is a "Premium" button on the main menu of the 

application, which opens a screen with a description of the features of 

the paid version, but users did not pay much attention to it, according 

to internal analytics, this screen was practically not opened. After this 

screen began to be shown when the user tried to complete additional 

tasks, if the free daily limit was spent, the number of openings of this 

screen increased significantly, but users subscribed less often than the 

project owners needed. 

In order to investigate the effect of the appearance of the 

Subscription screen on the number of purchases, it was decided to 

conduct an A/B test on Firebase [3]. As part of this, the initial version 

of the screen was used. The screen contained 2 subscription options 

with a short description: monthly and yearly. It also contained various 

stylized pictures from various games that the child should like. Along 

with this, another version of the screen was developed, which 

contained 3 subscription options with a more detailed description: for 

a month, for six months, for a year. In general, the second screen 

looked more informative and technological, and should appeal to 

parents. As part of A/B testing, when opening the Subscription screen, 

the first or second variant of the graphical interface was randomly 
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loaded. If the user made a purchase, this information was stored in the 

statistics for the first or second type of screens. 

Research results showed that 30% of subscription purchases were 

made on the less informative type of screen that children liked. On the 

screen that contained more types of subscriptions, information and 

was intended for parents, 70% of purchases took place.  

Thus, it can be concluded that even if the application is aimed at a 

children's audience, the purchases are made by parents who should get 

the maximum information about the service they want to pay for their 

child. In addition, the ability to get a subscription not only for a year 

and a month, but also for half a year allowed to get a service for those 

who thought that a month was too little, and a year (although in terms 

of months it was more profitable than buying months separately) was 

too much many. Therefore, together with additional information about 

the service, the user received more opportunities to choose a 

comfortable price and type of subscription. 

From the conducted research, we can conclude that A/B testing is 

an important component of marketing research, especially in the 

specifics of mobile applications. Even if the app is intended for a 

different audience (kids), the screens offering subscription and 

payment should be informative enough and more suitable for the 

audience that will make the payment (parents).  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

MARKETING AS ELEMENT OF PUBLIC POLICY1 

 

Process of forming artificial intelligence (AI) public policy is open 

question for all countries today. Anyone country has no synergy effect 

of AI public policy. But some countries, as USA, China, Germany, 

and United Kingdom developed AI base legislation and infrastructure 

conditions for fast AI technologies production last years (Technology 

and Innovation, 2021). And such difference in AI base between 

countries will form in closer future development and GDP gaps. 

AI as technology of Industry 4.0 is already available, but it 

diffusion into production, social processes have just begun. It needs to 

provide marketing of AI technologies as element of public policy for 

achieving wider effects from AI. For understanding what is marketing 

measures it necessary to implement we have to characterize readiness 

of society to use AI. 

Research purpose: to characterize readiness to use artificial 

intelligence in life in Ukraine. 

Research method: survey. 

Technics of survey: age, gender, settlement, type of employment, 

region. The error does not exceed 5%. 

Questionnaire includes two blocks of questions: 1) awareness of 

artificial intelligence; 2) attitude to artificial intelligence technologies. 

Gender: 60.1% - women; 39,9% - men. Geographic clusters: 32,6% 

- Western cluster; 40,7% - Central cluster; 26,7% - Eastern cluster. 

Type of settlement: 26,4 % - rural area; 73,6% - urban area. 

The survey results show that Ukrainian men more actively than 

women note the advantages of AI for everyday life, marking that these 

technologies make life comfortable, save time and help to making 

 
1 Research conducting with support of Kirkland Research grant 
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choices. Women more often choose the answer option "no 

advantages“. 

As advantages of AI for everyday life respondents determine: 

saving time (49,8%), increasing comfort (43,7%) and increasing the 

availability of services (36,8%). 

In the same time respondents believe that AI makes a person 

depends on technologies (56,5%), lazy (38,5%) and immerse in virtual 

reality (31,6%). Also human freedom is limited due to AI, as AI 

increases human control (32,4%). 

When we asked respondents what AI technologies they would like 

to implement in everyday life 45,3% choose smart house, 30,4% - 

medical technology, 28,0 % - autonomous cars (28.0%). 37.9% 

respondents express their willingness to work together with a robot. 

While every second respondent (49,7%) express unwillingness to 

work with a robot. Men are more likely to work with a robot (52,6 %) 

than women (43,2%). 27,6% of respondents believe that AI will never 

be able to replace humans. 

As follows, men show greater support for AI technologies than 

women, argue that AI is widely used now and makes life more 

comfortable. Readiness to use artificial intelligence of Ukrainians we 

can characterize as middle, because only 37.9% respondents agree to 

work with a robot in collaboration and almost every third respondent 

do not image replacement humans by robots in different activities. 

So there are many stereotypes about using AI. That why marketing 

in different levels can help to achieve better effects of AI policy.   

Marketing recommendations for AI policy in Ukraine:  

1) Promotional educational events about AI; 

2) Special information program about AI for women; 

3) Focus on estimation market needs of devices for smart house; 

medical control devices. 
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КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Тренд сьогодення – цифровізація. Вона торкнулася всіх сфер 

діяльності людини. Цифрові технології значно знизили витрати, 

які пов’язані з пошуком, обміном та зберіганням інформації, 

розширили інформаційне поле для людей та бізнесу. Змінилася 

роль інформації як ресурсу в економічних системах управління. 

Саме завдяки цифровим технологіям сьогодні не обов’язково 

мати офлайн магазин або орендувати приміщення для ведення 

бізнесу. Отже, значно скорочуються витрати за деякими 

статтями, але і з’являються нові завдання та турботи щодо 

організації доставки та повернення товарів, створення, 

оформлення та розвиток сайтів, облікових записів у соціальних 

мережах, а також потрібно не забувати про рекламний бюджет. 

Цифровізація та технологізація сучасного бізнесу, держави і 

суспільного життя значно розширили можливості маркетингу, 

його функціонал і набір інструментів, які використовується для 

досягнення цілей підприємств. Щороку інформаційні технології 

розвиваються, набирають обертів нові тенденції у сфері 

маркетингу, які мають вплив на всі алгоритми, за якими 

створюється бізнес у цифровому світі [1]. Процес зміни бізнес-

процесів усередині компанії та механізмів її комунікації з 

аудиторією з урахуванням нових, цифрових технологій прийнято 

називати цифровізацією маркетингу.  

Сьогодні у спеціалізованій літературі для позначення поняття 

цифрового маркетингу науковці схильні використовувати 

диверсифіковані підходи використання термінологічного фонду 

дослідженої дефініції, які, втім, дослідниками ототожнюються та 

застосовуються з синонімічним характером, зокрема – 

«цифровий маркетинг», «диджитал маркетинг», «інтернет-

маркетинг», «веб-маркетинг», «електронний маркетинг», 

«онлайн маркетинг», «маркетинг 4.0». Разом із тим, на думку 

авторів, зазначені категорії різняться між собою з точки зору як 
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змістовного наповнення, так і інструментів маркетингової 

діяльності, на яких вони зосереджені. З огляду на дослідження 

підходів до ідентифікації суті цифрового маркетингу авторами 

зроблено висновок, що він являє собою проактивне та 

комплексне використання методів традиційного маркетингу в 

цифрових інтерактивних каналах для просування товарів та 

послуг підприємства, а також формування його ділової репутації 

[2]. 

Цифровізація маркетингу в практиці сучасних українських 

підприємств просунулась вже досить далеко: від онлайн-

комунікації зі стейкхолдерами ринку та цифровізації 

документообігу в рамках МІС до реалізації цифрових рішень та 

формування цифрової економіки. 

Завдяки ефективному проведенню цифровізації маркетингу 

підприємства, керівництво здатне вирішити такі завдання: 

- ідентифікувати свої товари/послуги на ринку порівняно з 

іншими конкурентами; 

- виокремити свої товари/послуги на ринку із загальної маси 

конкурентів; 

- створити в усвідомленні споживачів привабливий образ, 

який викликає лояльність та довіру до бренду підприємства; 

- здійснити покупку клієнтом товару/послуги і получити від 

цього процесу задоволення;  

- зосередити позитивні емоції, що пов’язані з брендом 

підприємства; 

- сформувати групу постійних лояльних споживачів, які 

асоціюють свій спосіб життя із брендом; 

 - організувати омніканальні персоналізовані комунікації. 

Під впливом цифровізації маркетинг та маркетингові 

комунікації постійно трансформуються та з кожним днем стають 

більш клієнт орієнтованими та технологічними. 

За підсумками проведених досліджень, відзначимо, що 

цифровізація маркетингу дає три вагомі ключові переваги, з 

якими підприємства зможуть бути на один крок ближче до 

споживачів. 

1. Відповідність товарів та послуг очікуванням споживачів. 

Відповідність очікуванням споживачів – фундамент для 
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формування лояльності. Цифровий маркетинг за допомогою 

інструментів аналітики даних допомагає керівництву зрозуміти, 

які пропозиції підприємства приносять клієнтам цінність і за що 

вони готові платити, а від чого можна відмовитись. 

Аналізуючи дані про попит, підприємство має можливість 

підлаштуватися під потреби споживача: запропонувати 

актуальний товар або послугу, встановити ціну, за якою клієнт 

погодиться придбати.  

2. Швидка реакція на зміну попиту. Сьогодні бажання 

споживачів змінюються швидше, ніж будь-коли. Якщо раніше 

підприємства прагнули залучити нових споживачів ціною і 

якістю, то за сучасних умовах розвитку ринку підприємства 

конкурують швидкістю реакцією на попит. 

3. Можливість подарувати емоції. Людина випробує 

величезний спектр позитивних вражень, отримавши 

індивідуальну увагу, щиру турботу та людяність.  

Отже, сьогодні процес цифровізації маркетингу став новим 

трендом у бізнесі, що об’єднує персоналізацію та масове 

поширення інформації для досягнення маркетингових цілей 

підприємства з урахуванням нових цифрових технологій. При 

цьому для найбільш ефективної реалізації цілей та завдань, 

цифровий маркетинг повинен підпорядковуватися основним 

принципам, а саме: інноваційність; системність; мобільність; 

комунікативність; орієнтованість на людину; індивідуалізація; 

омніканальність; інформаційність; автоматизація; прибутковість; 

сегментування та позиціонування. 

. 
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ 

ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ 

 

Реклама в Інтернеті є одним із найважливіших інструментів 

Інтернет-маркетингу. В даний час існують роботи, що 

визначають загальні підходи до організації Інтернет-реклами, але 

відсутня чітка методика, що враховує специфіку вітчизняної 

частини мережі Інтернет [1. c.169]. 

З інструментів Інтернет-реклами, таких як банерна реклама, 

реклама через e-mail, реклама в електронній конференції та 

WWW-ресурс тощо підприємцю складно вибрати оптимальний 

для себе інструмент. 

Слід зазначити, що банерна реклама ефективна в основному 

для великих фірм, які мають свої філії у різних містах країни та 

вже усталених на ринку. Для малих підприємств, банерна 

реклама є способом розширення свого ринку, але і в той же час 

банерна реклама для них досить дорога. 

У зв’язку з тим для малих фірм існує можливість 

використовувати інші, недорогі засоби Інтернет-реклами такі як 

e-mail та групи новин. Однак із практики малі фірми цим не 

користуються у зв’язку з низьким рівнем обізнаності. 

Тема оптимізації вибору найбільш ефективного засобу 

Інтернет-реклами є практично недослідженою [3,c.552]. 

На наш погляд методологічний підхід до оптимізації вибору 

найбільш ефективного засобу Інтернет-реклами можна 

представити у вигляді наступної послідовності кроків. 

1. Постановка цілей та завдання рекламної компанії. Які цілі 

та рекламна компанія можуть переслідувати: створення 

сприятливого іміджу фірми, забезпечення доступності 

інформації, виведення ринку інноваційного товару, залучення 

нових і потенційних клієнтів, збільшення продажів. 
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2. Вибір цільового сегмента. Тут необхідно провести 

сегментацію користувачів мережі Інтернет за інтересами 

3. Вибір засобів Інтернет-реклами. Засіб Інтернет-реклами 

обирають з урахуванням специфіки підприємництва до його 

цілей та завдань, а також переваг та недоліків кожного окремого 

засобу.(табл. 1, 2) 

 

Таблиця 1. Вибір Інтернет-реклами залежно від поставлених 

цілей та завдань підприємства 

 

Цілі і завдання Основні засоби 

Створення сприятливого 

іміджу підприємства 
сайт, банерна реклама 

Забезпечення доступності 

інформації 
групи новин, e-mail, сайт 

Залучення нових клієнтів банерна реклама, e-mail 

Збільшення продажів сайт, банерна реклама 

 

Тобто підприємець під час проведення рекламної кампанії в 

Інтернеті спочатку повинен сам чітко виявити, яких цілей він 

збирається досягти, на яких споживачів йому краще 

орієнтуватися, які засоби Інтернет-реклами вибрати і після цього 

або робити рекламу самому (за наявності кваліфікованого 

фахівця), або звертатися до спеціалізованої агенціїї [2, c.111-112] 

Дослідження показало, що нині на українському Інтернет-

ринку існує велика кількість вітчизняних студій веб-дизайну, що 

пропонують організацію та проведення рекламних кампаній у 

мережі Інтернет. Найбільш відомі в Україні є фірми: General 

Marketing, MGID, DigitalArt, HTTP. 
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Таблиця 2. Переваги та недоліки окремих засобів Інтернет-

реклами 

 

Засоби 

Типовий 

рекламо-

давець 

Аудиторія Перевага Недоліки 

Сайт 
будь-

який 

Залежно від 

спрямованості 

сайта 

Можливе 

розміщення 

великого 

обсягу 

інформації 

Великі 

вкладення на 

створення і 

просування 

Банерна 

реклама 

фірми 

малих і 

середніх 

розмірів 

Широка 

аудиторія 

Можливість 

іміджевої 

реклами 

Низький 

відгук 

Групи 

новин 

малі 

фірми, 

приватні 

особи 

Вузькона-

цілена 

Недорогий, 

доступний 

засіб 

просування 

Невеликий 

розмір 

цільової 

аудиторії 

e-mail 

середні 

та малі 

фірми 

Широка 

цілісна 

аудиторія 

Недороге, 

просте в 

використанні 

Негативне 

відношення 

користувачів 

мережі до 

«спаму» 

 

Дані фірми пропонують як окремі послуги (розробку банерів, 

участь у банерообмінних мережах, e-mail розсилка і т.д.) так і 

комплексні заходи з розробки та просування сайту підприємства 

залежно від поставлених цілей та завдань. 
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YOU TUBЕ – МАРКЕТИНГОВИЙ ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Незамінною частиною функціонування туристичного 

підприємства в сучасному конкурентному середовищі є 

використання маркетингових засобів просування послуг. 

Розвиток всесвітньої мережі Інтернет також вніс свої корективи 

в розвиток маркетингових інструментів просування туристичних 

послуг. Нині, в епоху діджиталізації, підприємства активно 

використовують комплекс цифрового маркетингу.  

Як власники бізнесу, вони завжди шукають нові та інноваційні 

способи вийти на цільовий ринок і розвивати свій 

бізнес. Безсумнівно, YouTube є потужною маркетинговою 

платформою, яка може принести багато користі. Інтернет-

технології допомогають охопити ширшу аудиторію, зв’язатися з 

потенційними клієнтами та побудувати міцніші стосунки з 

наявними клієнтами.  

Сильна присутність в Інтернеті є важливою на сучасному 

конкурентному ринку, і один із найкращих способів налагодити 

зв’язок із клієнтами – це відео. YouTube — це потужний 

інструмент, який допомагає представити свій бренд світові. 

YouTube — це більше, ніж просто спосіб перегляду відео; це 

потужний маркетинговий інструмент, який презентує 

підприємство на туристичному ринку. В YouTube можна 

представити свою команду, продемонструвати послуги. Крім 

того, це засіб зв’язку зі своєю цільовою аудиторією та 

налагодження стосунків. 

Туристичні підприємства  Join UP! і Тез Тур для просування 

своїх послуг, активної комунікації з потенційними та існуючими 

клієнтами також використовують YouTube (табл. 1). 

На YouTube каналі Join UP! присутні різноманітні відео, а 

саме: переважна кількість - це вебінари (ці відео переважно для 

турагентів та туроператорів, тривалість роликів приблизно 1 год 
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30 хв, переглядів на таких відео небагато, від 16 до 40); інсайди в 

тревел індустрії (відеоролики зі спікерами, зустрічі з провідними 

фахівцями); Work Shop (інформаційні відео з туристичних місць: 

ОАЕ, Греція, Кіпр, Туреччина, Шрі Ланка); релакс відео (нарізка 

гарних місць по 10-30 секунд). 

 

Таблиця 1.Порівняння YouTube-каналів туристичних 

підприємств 

 

Характеристики Join UP! TEZ TOUR 

Дата створення 

каналу (перше 

відео) 

2013 рік 2019 рік 

Кількість людей, 

які підписані на 

канал 

8,11к  16,7к  

Періодичність 

публікації 

відеороликів 

раз у рік (за 1 

день 10-15 

відео) 

3-4 рази на рік 

Кількість 

переглядів, лайків 

та коментарів 

кількість 

переглядів 

маленька, до 

500, на старих 

відео до 2к.; 

найбільше 

переглядів 

набирають відео 

з тренінгів та 

вебінарів; 

найменше - 

релакс відео 

кількість переглядів 

більша, ніж у 

конкурента, від 6к до 

60к.; 

найбільше переглядів 

набирають відео з 

лайфхаками та топ 

найкращих місць; 

найменше - прості 

обзори відпочинку 

Тематика відео 

вебінари, 

інсайди в тревел 

індустрії, Work 

Shop, релакс 

відео 

підбірки курортів, 

підбірки місць, які 

необхідно відвідати; 

демо ролики про 

туристичні країни; 

лайфхаки 
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Продовження табл. 1 

 

Тривалість 

відеороликів.  

приблизно 60 хв; 

переважають 

короткі відео  

5-10 хвилин; 

переважають 

відео по 4-6 хв 

Цікавість, 

привабливість, 

оригінальність відео 

обкладинка відео 

приваблива, відео 

знімаються 

безпосередньо 

працівниками 

турфірми, тому є 

оригінальними  

обкладинка 

відео яскрава та 

приваблива, 

контент цікавий 

та оригінальний 

Джерело: складено авторами за [1, 2] 

 

Отже, контент досить різноманітний, більше інформативний 

та призначений для працівників, адже має багато вебінарів та 

тренінг крусів. Користуються популярністю відео з тренінгами та 

ворк шопи. 

На ютуб каналі Тез Тур інформативні відео: підбірки курортів 

(топ 5); підбірки місць, які необхідно відвідати; демо ролики про 

туристичні країни; лайфхаки. 

Отже, YouTube канал містить інформативні відео: цікаві 

факти, опис відпочинку, переваги та недоліки. На відміну від Join 

UP!, кількість переглядів значно вища.  

Проаналізувавши YouTube канали конкурентів, можна 

зазначити, що кількість переглядів та підписників на каналі Тез 

Тур значно більша, хоча канал досить молодий (3 роки). За 9 

років ютуб Join UP!  мало розвивався, адже кількість переглядів 

та кількість підписників дуже мала. Відео Тез Туру потрапляли у 

рекомендації YouTube, це можна побачити, порівнявши кількість 

підписників та кількість переглядів.  

 

Список використаних джерел: 

1. Join UP!  URL: https://www.youtube.com/@JoinUPUa-AZ 

2. Тез Тур URL: 

https://www.youtube.com/@TEZTOURCHANNEL 

 

https://www.youtube.com/@TEZTOURCHANNEL
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Захарченко В.І., д.е.н., проф..; 

Грекова М.В., магістрант, 

Національний університет «Одеська політехніка» 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

БЛОКЧЕЙН У СУЧАСНУ ВІТЧИЗНЯНУ 

ГОСПОДАРСЬКУ ПРАКТИКУ 
 

Розробка стійкої глобальної економічної системи (по секторам 

економічної діяльності), яка б охоплювала економічні, соціальні 

та екологічні цілі, має вирішальне значення, оскільки суспільство 

наближається до своїх планетарних обмежень, а світ 

зіштовхується з нестійкими моделями споживання. Досягнення 

стійкості у рамках глобальних ланцюгів поставок товарів і послуг 

ускладнюється різними проблемами, такими як 

відслідковуваність товарів/послуг, прозорість і шкідливий вплив 

на оточуюче середовище, а також на різні зацікавлені сторони у 

цьому секторі [4, с.41-43]. Для подолання проблем затребувані 

багатосторонні інновації, які спрямовані на вирішення 

економічних, соціальних та екологічних проблем. 

У цьому контексті технологія Блокчейн розглядається як 

потенційна інновація, що орієнтована на стійке економічне 

зростання. Частково її можливо розглядати для ланцюгів 

поставок продовольства (наприклад, забезпечення так званих 

«зернових коридорів» для поставок зерна на експорт Україною в 

умовах війни). А також для скорочення шахрайства, 

забезпечення справедливості трудової практики, зменшення 

кількості відходів та викидів СО₂. 
У якості цілі впровадження технології Блокчейн слід 

розглядати підвищення стійкості ланцюгів поставок товарів на 

основі саме технології Блокчейн в умовах реалізації стійкого 

глобального розвитку [2, с.96-97]. 

Досліджуючи проблеми підвищення стійкості ланцюгів 

поставок [1, с.55-56], можливо підкреслити додати слідуючи 

аспекти впровадження цієї сучасної технології:  

− необхідно проводити уточнюючу сегментацію продуктів за 

ринками збуту; 
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− виявляти наявність форс-мажорних обставин (політичні та 

військові конфлікти, санкції, обмеження та ін.); 

− можливості введення додаткових логістичних потужностей 

(додаткові склади, пункти перевантаження); 

− мінімізація логістичних ризиків; 

− прозорість ланцюгів поставок необхідно підкріплювати 

горизонтальними зв’язками (інтеграція); 

− можливість перерозподілу надлишків продуктів на користь 

більш бідних регіонів; 

− безперервне впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

− можливість переходу до економіки замкнутого циклу; 

− враховуючи існуючий активний і пасивний супротив 

впровадженню технологій Блокчейн, слід також виділяти 

внутрішній та зовнішній супротив, що буде визначатися 

простором можливих конфліктних ситуацій, яким також будуть 

відповідати свої функціональні та психологічні бар’єри. 

Враховуючи обмеженні за даною темою дослідження, 

найбільш природним методом для використання у процесі 

пошуку проблем впровадження технології Блокчейн та їх 

вирішення залишається експертний (можливе додавання методів 

сценаріїв, Делфі та ін.). При цьому необхідно дуже акуратно 

скласти анкету для експертів, розподіляючи їх на дві групи: 

фахівці з Блокчейну, менеджери з конкретного виду економічної 

діяльності. Під час обробки анкет застосовувати технічний аналіз 

на основі економіко-статистичних методів. Ціллю таких 

досліджень буде: створення нової філософії (парадигми) ведення 

бізнесу; формування інструментарію для вирішення проблем з 

безпекою (наприклад, з продовольчою). 

Враховуємо у цьому процесі також проблему подолання 

супротиву впровадженню технології Блокчейн. Вирішення цієї 

проблеми бачиться через стимулювання використання на 

практиці технології Блокчейн через стартапи. У глобальному 

економічному просторі за децентралізацією і демократизацією – 

майбутнє [3, с. 5]. Тобто необхідними є самоорганізовані системи 

і технологія Блокчейн допоможе через створення стартапів, які 

засновані на корпоративній довірі (хоча це буде тільки одним з 

інструментів).  
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Під час впровадження технології Блокчейн буде необхідним 

вирішення низки питань її технічної реалізації: 

1) захист даних, форматування можливого реєстру учасників, 

налагодження санітарно-епідеміологічного контролю, 

збереження даних; 

2) заведення зворотніх зв’язків для контролю можливого 

шахрайства (особливо на ранній стадії впровадження технології); 

3) необхідною є оптимізація ланцюга поставок завдяки 

розробці відповідної моделі; 

4) потрібним є створення глобальної інформаційно-

аналітичної системи наявності продуктів харчування та їх 

потреби за регіонами; 

5) наявність системи облікових даних ( тобто необхідним є 

міжнародний стандарт – TQM або ISO – для впровадження 

технології Блокчейн); 

6) заведення в технологію Блокчейн зворотнього зв’язку зі 

споживачами з контролем якості харчування (тобто вирішення 

завдання управління попитом); 

7) стик технології Блокчейн із завданням стійкого розвитку 

(Ріо – 1992), залучення до її впровадження міжнародних 

організацій (наприклад, організація ООН з продовольства); 

8) узгодження впровадження Блокчейн на між 

корпоративному рівні (вирішення завдань мотивації, 

стандартизації, уніфікації та ін.); 

9) крім існуючих традиційних логістичних систем (MRP, ERP, 

APS) розглянути можливість адаптації до технології Блокчейн 

інших логістичних систем; 

10) потрібні додаткові дослідження, попередження про 

неправдиві очікування швидкого впровадження технології 

Блокчейн; 

11) налагодити системне навчання технології Блокчейн 

менеджерів стартапів; 

12) уникати складнощів у процесі впровадження технології 

Блокчейн – створювати автоматизовані комп’ютерні програми; 

13) поступово забезпечувати перехід технології Блокчейн з 

технологічної інновації у інновацію соціальну (тобто, зробити її 

доступним інститутом); 
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14) технологія Блокчейн не може бути єдиним інститутом у 

теорії супротиву інноваціям (SOI). 

Результати подальших досліджувань з впровадження у 

практику технології Блокчейн повинні розкривати широкий 

спектр поглядів на її застосуванні у забезпечені стійкості в 

ланцюгах поставок товарів/послуг на прикладі будь-якого виду 

економічної діяльності: з можливими варіантами стимуляції 

організаційних та інституціональних інновацій; проведені 

визначеної децентралізації сумісної роботи окремих ланок 

логістичного ланцюга поставок продуктів; укріплення принципів 

демократичності та співробітництва у створенні загальних 

цінностей; викорінювання шахрайства і експлуатації із 

встановленням справедливої частки кожного учасника ланцюга 

поставок; забезпечення відносин довіри і прозорості, етичності та 

моральності між учасниками проєкта використання технології 

Блокчейн у конкретному виробництві. 

 

Список використаних джерел: 

1. Bawersox D.J., Closs D.J. Logistical management: the 

integrated supply chain process. New York: McGraw-Hill, 1996. 

730p. 

2. Балан О.С., Лук’янчук К.П. Інтеграція технології blockchain 

у процес цифрової трансформації в секторі морського 

транспорту. Економічний журнал ОПУ, 2021. №4(18).С. 94-98. 

3. Кліменко І., Лозова Г., Акімова Л. Застосування блокчейн-

технологій у публічному управлінні. Демократичне врядування, 

2017. №20. С.1-6. 

4. Логістичне забезпечення безпекоорієнтованого розвитку 

інноваційно-активних суб’єктів господарювання: колективна 

монографія. За ред. М.М. Меркулова. Відп. ред. В.І. Захарченко. 

Одеса: Фенікс, 2021. 152 с. 
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НЕЙРОМАРКЕТИНГ, ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, 

МАРКЕТИНГОВА ВОРОНКА ПРОДАЖУ ІНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ 

 

В умовах інтерактивної маркетингової бізнес-взаємодії 

доцільним є аналізування теоретико-методологічних основ і 

прикладне застосування інструментарію, процедури, програм, 

технологій і моделей, що відображають тактики і стратегії 

формування Інтернет-маркетингових комунікацій компанії на 

ринку високотехнологічної побутової техніки України. 

Складним питанням управління Інтернет-маркетинговими 

комунікаціями компанії в умовах сучасних геополітичних 

викликів присвячено праці відомих вітчизняних і закордонних 

фахівців у сфері маркетингу, таких як: Філіп Котлер, Д. Аакер, 

С.Я. Касян, К.П. Пілова, С.О. Солнцев, О.В. Зозульов, 

І.В. Решетнікова та ін. 

Зараз необхідним є вивчення факторів макросередовища та 

ринкового середовища підприємства; аналізування внутрішніх 

маркетингових факторів та з’ясування управлінської проблеми, 

що потребує маркетингового вирішення. 

Для вирішення комплексу завдань цього дослідження 

застосовано такі методи, як: аналіз та синтез, індукція та 

дедукція, спостереження, узагальнення, метод сходження від 

абстрактного до конкретного. 

У цьому дослідженні ми з’ясовуємо основні сильні та слабкі 

сторони Інтернет-магазину Miele, що функціонує на споживчому 

ринку побутових товарів України преміум-сегменту.  

Фахівці слушно розуміють управління Інтернет-

маркетинговими комунікаціями компанії як продуману 

діяльність, спрямовану на досягнення вагомих конкурентних 

переваг завдяки вдалому переміщенню інформаційних потоків, 

створенні необхідної концепції Інтернет-просування, з 

урахуванням запитів і інтересів цільової аудиторії [1; 3; 5]. 
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Кожен бізнес має формувати комплекс Інтернет 

маркетингових комунікацій, як інструментів ефективного 

просування з урахуванням наявної бізнес-моделі та турбулентних 

характеристик далекого ринкового середовища. Маркетингова 

воронка зазвичай містить у просторово-часовій послідовності 

такі складові етапи як: розвиток інтересу, розгляд товарно-

сервісної пропозиції, формування наміру, порівняння і оцінка та 

здійснення покупки або досягнення конверсії. Ці етапи сучасні 

освічені споживачі проходять у процесі продажу, відповідно них 

слід формувати відповідне маркетингове комунікаційне 

забезпечення, рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Воронка продажу Інтернет-магазину ПП ДЦ «Клімат 

систем» у період з вересня 2022 р. до жовтня 2022 р.  

Джерело: сформовано Інтернет-маркетологом компанії на 

основі даних Google-аналітики [2] 

 

Відмітимо, що у під час організації маркетингових 

комунікацій Google пропонується низка стратегій, спрямованих 

на визначення ставок з урахуванням особливостей певних 

комунікаційних кампаній. У цьому контексті доцільним є 

дослідження стратегій Інтернет-маркетингу та їх видів задля 

встановлення їх комунікаційних переваг та ефективності. За цими 

каналами формуються і встановлюються рекламно-інформаційні 

матеріали, що презентують особливості бізнес-пропозиції 
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компанії. Значущою є участь у виставково-ярмарковій діяльності 

у сфері просування високотехнологічної побутової техніки, 

електроніки [1; 3]. Це сприяє апробації продуктових гіпотез. 

Згідно О. Д. Москаленко, О. В. Зозульова в основі концепції 

нейромаркетингу є урахування психологічних аспектів поведінки 

споживача. Підкреслюється, що близько 90% пізнавальної 

активності людини, зокрема її мислення, проявлення емоцій, 

окреслюється саме завдяки підсвідомості. Вони відмічають про 

доцільність дослідження фахівців-психологів у маркетингу саме 

процесів у підсвідомості споживачів. Науковці слушно 

зазначають, що: «нейромаркетинг – це новітній комплекс нейро 

прийомів, нейрометодів та нейротехнологій, який допомагає 

встановлювати комунікаційний зв'язок між компанією та 

споживчою аудиторією на рівні підсвідомості та активізувати 

купівлю товарів та послуг» [4]. Ми вважаємо, що такі складові 

нейромаркетингу, дійсно, можуть слушно бути розповсюджені у 

практику управління Інтернет-маркетинговими комунікаціями 

компанії, зокрема на ринку високотехнологічної побутової 

техніки України. Це сприяє збільшенню чисельності прямих 

клієнтів. Використання штучного інтелекту є не тільки у 

рекламній кампанії, вони також застосовуються саме на веб-сайті 

Інтернет-магазину. Штучний інтелект у маркетингових 

комунікаціях формує рекомендовані клієнту товари, на основі 

переглянутих ним товарів, а також формує зручний спосіб оплати 

та доставки товару. Доцільно запровадження консультації боту.  

Фахівці слушно підкреслюють, що цифровий маркетинг з 

урахуванням його каналів розповсюдження комунікаційних 

повідомлень, на відміну від організації маркетинг в офлайні, 

потребує специфічних і дієвих стратегій і тактик просування, 

спрямованих на успішну взаємодію із цільовими аудиторіями [1]. 

Отже, відмітимо, що сучасна соціально-відповідальна компанія 

має проводити міжнародне співробітництво у сфері освіти і 

науки, спрямоване на прискорення впровадження інновацій, їх 

відповідну комерціалізацію. 
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Виводячи на ринок новий товар компанії дедалі частіше 

намагаються щонайменше здивувати, а за можливості і вразити 

споживачів не лише функціональними характеристиками чи 

дизайном новинки, але й способом її представлення. Звичною 

практикою вже стали різноманітні шоу-програми представлення 

нових товарів на ринку, в тому числі і у цифровому вимірі.  
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 В умовах високої популярності цифрових технологій, значної 

прихильності до фото, відео та анімованого контенту на 

сторінках соціальних мереж цікавим та перспективним 

інструментом маркетингу, зокрема для представлення нових 

товарі чи послуг є технологія доповненої реальності. 

Доповнена реальність (англ. augmented reality або AR) – це 

доповнення фізичного світу за допомогою цифрових даних, яке 

забезпечується комп’ютерними пристроями (смартфонами, 

планшетами, окулярами AR та іншими пристроями) в режимі 

реального часу. Доповнена реальність є складовою змішаної 

реальності (англ. mixed reality) і є поєднанням реального світу з 

віртуальним шляхом накладання на оточуюче людину 

середовище певної частинки віртуальної інформації, наприклад 

фото, графіки, звуків, анімації тощо [1]. 

З'явившись як технологія індустрії розваг, доповнена 

реальність дедалі частіше застосовується в маркетингу.  

Зокрема, її активно використовують у рекламних кампаній 

багатьох світових брендів. Наприклад, агенція Interactive 

Advertising Bureau створила для компанії Coca-Cola рекламу з 

використанням доповненої реальності, що перетворює банку 

Coca-Cola в плеєр [2].  

Окрім створення вражаючих ефектів у рекламі, технології 

доповненої реальності допомагають в організації 

передпродажного сервісу для покупців. 

Наприклад, компанії IKEA та Amazon за допомогою 

технологій доповненої реальності та відповідних AR-фільтрів 

запропонували клієнтам захоплюючий спосіб віртуально 

розмістити у своєму помешканні перетворені на AR-контент 

меблі і аксесуари з цих магазинів. Очевидно, що такий спосіб 

підбору покупки значно цікавіший, ніж звичні онлайн-покупки з 

допомогою фотогалерей чи відеооглядів. 

Схоже рішення використала і компанія Timberland в одному з 

торгових центрів у Польщі, коли у віртуальній примірочній 

завдяки AR-технологіям запропонувала покупцям приміряти 

будь-яку річ не заходячи в магазин [3]. 

Загалом можна зробити висновок, що позитивний результат 

застосування технології доповненої реальності у маркетингу в 
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першу чергу базується на “вау-ефекті” та креативності, оскільки 

його першочергове завдання – привернути увагу [4]. 

Хоча, очевидно, не варто применшувати і практичну цінність 

застосування AR-технології. Зокрема, як зазначалося, 

використовуючи AR-фільтри компанії допомагають споживачам 

краще і об’єктивніше оцінити товар перед купівлею. 

Варто очікувати, що популярність AR-технології в маркетингу 

лише зростатиме. Зокрема, в процесах виведення на ринок нових 

товарів доповнена реальність може стати визначальним 

фактором успіху оскільки вона: забезпечує неординарне і 

варіативне подання новинки; сприяє зростанню залученості 

потенційних покупців; дає змогу гейміфікації маркетингових 

процесів; надає практичну допомогу споживачу у виборі товару. 
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Релокація бізнесу – складний процес. Від переміщення 

фізичних ресурсів компанії до керування безпечним 

переміщенням даних, це приносить незліченні труднощі. У цій 
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процедурі ігнорування стратегій цифрового маркетингу є 

найбільшою помилкою. Адже щоб забезпечити плавне 

переміщення без псування цифрового зображення, потрібно 

врахувати деякі особливості. 

По-перше, використання кількох каналів для інформування 

клієнтів. Інформування не варто робити після процесу переїзду. 

Обов’язково оголосити новину принаймні за місяць. Це 

допоможе клієнтам замовляти речі до або після переїзду, залежно 

від нової адреси. Крім того, пропонуємо оголосити цю новину 

разом із новою пропозицією знижки на місцезнаходження та 

використовувати всі можливі канали для цієї новини, залучати 

потенційних клієнтів через соціальні мережі та створювати 

захоплення щодо нового місця [1]. 

По-друге, постійне удосконалення стратегії контент-

маркетингу. Призупинення контент-маркетингу може бути 

небезпечним. Оскільки контент створюється для того, щоб 

зацікавити аудиторію, у цьому залученні не повинно бути 

перерви. Потрібно проінструктувати свою команду авторів 

підготуватися заздалегідь контент. Тобто, підготувати кілька 

записів і публікувати їх регулярно. Однак потрібно враховувати 

демографічні особливості нового місцерозташування.  

По-трете, пошукова оптимізація, яка є джерелом життя 

присутності підприємства в Інтернеті, — це набагато більше, ніж 

зворотні посилання та ключові слова. Так, точна адреса, 

контактна інформація та оновлений список – це те, за чим клієнти 

вас знайдуть у Google. 

Отже, будь то Yelp, Facebook, Better Business Bureau чи будь-

яка інша платформа, потрібно переконатися, що уся інформація 

щодо підприємства оновлена. Так само потрібно оновити 

контактні дані на веб-сайті підприємства. 

По-четверте, потрібно перевірити списки компаній. Після 

успішного переїзду необхідно переконатися, що нова адреса 

підприємства буде видима кожному клієнту. Для цього можна 

скористатися можливістю підтвердження від Google. На сторінці 

Google мій бізнес можна підтвердити адресу. Також пропонуємо 

надіслати листівку на нову адресу підприємства, щоб перевірити, 

чи працює вона чи ні. 



236 
 

По-п’яте, створення нового плану цифрового маркетингу. 

Оскільки підприємство заохочує нову групу людей з нового 

місця, деякі зміни в попередньому маркетинговому плані є 

обов’язковими. Потрібно провести глибокий аналіз поточних 

маркетингових тенденцій та запровадити відповідні зміни. 

Витрачати хороший бюджет на платну рекламу, як-от PPC, 

динамічну рекламу на Facebook тощо, — непогана ідея. Проте 

потрібно не забувати підтримувати зв’язок із колишніми 

клієнтами, оскільки утримання є найкращим підходом для 

збільшення продажів. 

Наприклад, деякі компанії пропонують бальну систему, і 

клієнти з певною кількістю балів отримують ексклюзивну 

знижку. Це допомагає налагодити довгострокові відносини з 

колишніми клієнтами та працює як безпрограшна стратегія [2]. 

Але пам’ятайте, що для появи результатів пошукової 

оптимізації потрібен час, тому завжди треба починати пошукову 

оптимізацію принаймні за шість місяців до високого сезону. Така 

ж ситуація з кампаніями в соціальних мережах. 

По-шосте, треба проконсультуватися з агентством цифрового 

маркетингу. Щоб перемогти цифрових суперників, ніколи не 

треба йти на компроміс щодо цифрової ідентичності компанії. 

Переїзд – тривалий і складний процес. У цій ситуації оновлювати 

цифрові маркетингові зусилля виглядає неможливим. 

Але в Інтернеті представлено безліч експертів із цифрового 

маркетингу та агентств. Це найкращий час, щоб отримати їхню 

послугу. Це допоможе зосередитися на релокації без жодних 

компромісів із цифровим зображенням. Будь то оновлення 

списку чи запуск кампанії; професійні агентства з легкістю 

впораються з усім. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що переміщення бізнесу 

слід завжди планувати, і не слід йти на компроміс у 

маркетингових зусиллях. Окрім вдосконалення стратегії контент-

маркетингу та інформування клієнтів, наймання експерта з 

маркетингу може бути корисним. Але керівники підприємств 

також повинні знати ключові фактори нової цифрової стратегії, 

навіть якщо вони консультуються з професіоналом. SEO, список 

компаній і новий маркетинговий план є одними з основних 
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факторів. Потрібно досліджувати нові можливості з кожним 

новим кроком та оновлювати цифрову тактику [3]. 

Адже релокація бізнесу — це можливість поекспериментувати 

з новими маркетинговими методами. Підприємствам потрібно 

поділитися новинами про свій переїзд з існуючою клієнтською 

базою та продовжувати взаємодіяти з цільовою аудиторією. З 

використанням перелічених маркетингових порад, релокація 

бізнесу зможе збільшити дохід від продажів і коефіцієнт 

конверсії. 
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зі здійсненням стратегічного вибору у багатьох сферах економіки 

підприємства. Ускладнення умов господарювання та підсилення 

негативних впливів потребує узгоджувати стратегічні вибори з 

різних сфер одним з одним, а також забезпечувати коригування з 

роботами систем підтримки прийняття рішень. Базувати таке 

узгодження доречно в рамках орієнтації на застосування 

концепту корпоративної архітектури, основу розгортання якої, 

згідно авторської гіпотези, все ж таки має становити маркетинг 

та оптимізація ринкового позиціонування підприємства. 

Появі концептів «корпоративна архітектура», «архітектура 

підприємства» та «бізнес-архітектура» передували роботи Дж. 

Захмана (від англ. «Zachman Framework» [4, с. 5-18], які в 

кінцевому підсумку перетворились у цілий ряд стандартів 

моделювання та відображення архітектури. Найбільш відомими з 

таких стандартів є стандарти TOGAF (від англ. «The Open Group 

Architecture Framework», [3]) та BIZBOOK (від англ «Business 

Architecture Body of Knowledge» [2]). Згідно даних стандартів під 

корпоративною архітектурою розуміють «базис поєднання та 

узгодження всіх елементів бізнесу» [4, с. 115], «найвищій рівень 

опису найбільш важливих елементів» [3, с. 264], «узгоджене 

представлення методів, принципів та моделей, що забезпечують 

реалізацію бізнес-процесів» [7, с. 22], «координоване подання 

структурних та поведінкових моделей роботи організації» 

[6, с. 31]. Можна побачити, що кожне з представлених визначень 

пов’язує архітектури з визначенням ключових елементів, які саме 

й надають унікальності підприємству. Кожен з описаних підходів 

розглядає як елемент корпоративної архітектури потоки цінності.  

Отже, маркетингові інструменти відповідають за визначення 

та формування даного елементу корпоративної архітектури, чого 

на думку авторки недостатньо. Потрібно використовувати 

маркетинг й для визначення й решти складових архітектури, які 

визначені у TOGAF та BIZBOOK. Більш того, архітектура 

передбачає врахування бачення стейкхолдерів, інтереси та 

побажання яких знаходять своє відображення в архітектурній 

моделі підприємства. Акцентування на маркетинговій парадигмі 

дозволяє в свою чергу впливати на усвідомлення стейкхолдерами 

власних інтересів (у разі прийняття парадигми маркетингу як 
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навчання споживача). При цьому доречно мати можливість 

тестувати гіпотези щодо параметрів орієнтації корпоративної 

архітектури. Відповідно формувати, а тим більше розвивати. 

корпоративну архітектуру пропонується шляхом сполучення 

методів архітектурного моделювання та інструментів маркетингу 

з концепцією цифрового двійника підприємства (від англ. 

«Digital Twins»), під яким розуміють «віртуальну копію 

працюючої системи» [1, с. 74] або «інформаційну модель 

операцій та діяльності зацікавлених сторін» [5, с. 3]. Саме така 

модель дозволить тестувати зміну параметрів маркетинг-міксу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 

МАРКЕТИНГУ 
 

Що таке штучний інтелект (artificial intelligence - AI)? 

Дослідник Shankar  визначив штучний інтелект як “програму, 
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алгоритм, або систему, що демонструє інтелект” [1]. У більш 

загальному вираженні AI використовується для позначення 

набору інструментів, які можуть підвищити інтелект продукту, 

послуги чи рішення. Штучний інтелект - імітує аспекти 

людського інтелекту, такі як виконання механічних завдань, 

завдань мислення та відчуття. У споживчих дослідженнях 

запропоновано визначення штучного інтелекту як «будь-яку 

машину, яка використовує будь-який алгоритм або статистичну 

модель для виконання перцептивних, когнітивних і розмовних 

функцій, типових для людського розуму» [2]. Серед деяких 

можливостей штучного інтелекту в маркетингу є такі, як - 

імітація людського зору, обробка природної мови та аналітика 

для імітації людського мислення. 

Застосування штучного інтелекту в маркетингу включає 

системи персоналізації та рекомендацій, управління продажами 

та взаємовідносинами з клієнтами, управління обслуговуванням 

клієнтів, оптимізацію ланцюжка поставок, управління запасами 

та вирішення завдань бізнесу. З боку попиту ця технологія 

створює “оцифровані” послуги, такі як допомога споживачам у 

виборі з підтримкою, персоналізовані рекомендації та електронна 

комерція. Інтеграція штучного інтелекту в нові технології, такі як 

“мікрохмарні” обчислення, віртуальна реальність (Virtual Reality 

- VR), доповнена реальність (Augmented Reality - AR) і змішана 

реальність (Mixed Reality - MR) вносить ще один рівень змін в 

екосистему торгівлі. 

Різні можливості штучного інтелекту, в різних визначеннях, 

показують, що існує кілька рівнів AI [3]. Штучний інтелект 

упорядковується за складністю від механічного до інтелекту 

мислення та почуття. Механічний AI - це найнижчий рівень 

інтелекту, який лише мінімально навчається та адаптується, але 

дуже добре справляється з рутинними та повторюваними 

маркетинговими завданнями для стандартизації результату. 

Штучний інтелект мислення базується на даних і аналітиці. Він 

має здатність обробляти й аналізувати великі обсяги даних і 

навчатися для виявлення персоналізованих рекомендацій. 

Почуттєвий AI повинен мати здатність розпізнавати, імітувати та 

відповідним чином реагувати на емоції, як це роблять споживачі. 
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Але враховуючи, що AI базується на даних і аналітиці, 

почуттєвий AI не є справжнім біологічним інтелектом; натомість 

він досягає інтелекту почуттів шляхом аналізу емоційних даних. 

Концепція застосування штучного інтелекту у маркетингу 

полягає у створенні інтерфейсу між маркетологами та 

споживачами для залучення останніх до отримання послуг на 

різних етапах обслуговування, включаючи стандартизацію, 

персоналізацію та релятивізм. 

Особливості застосування штучного інтелекту припускають, 

що для виконання механічних і аналітичних завдань маркетингу 

та споживання, AI має відносну перевагу над біологічним 

інтелектом (biological intelligence - BI) маркетологів і споживачів, 

тоді як BI (на даний час) має відносну перевагу над АI у 

виконанні контекстних, інтуїтивних і чуттєвих завдань. 

Стандартизовані та персоналізовані пропозиції сприймаються 

споживачами в межах утилітарно-гедонічного континуума. 

Наступним кроком є виборі з підтримкою в межах трансакційно-

реляційного континуума. 

Утилітарний сервіс передбачає інформаційну корисність 

обмежену раціональністю та здоровим глуздом. Він задовольняє 

цілеспрямовані потреби споживачів, що стосуються їх власного 

життя. Коли користувачі отримують корисну інформацію, вони, 

швидше за все, будуть задоволені вмістом зовнішньої пропозиції. 

Для досягнення цієї мети використовується аналітичний 

штучний інтелект, який є розумовим штучним інтелектом, але 

здебільшого виконує механічний аналіз. Аналітичний штучний 

інтелект виконує логічне, аналітичне навчання на основі 

встановлених правил, для досягнення персоналізації на основі 

даних і аналітики. Персоналізація на основі встановлених правил 

базуються на спостережені поведінки споживачів та прогнозі 

переваг відвідувача і не передбачає встановлення з ним 

емоційного зв’язку. 

З іншого боку, гедонічні пропозиції в основному орієнтовані 

на забезпечення сенсорних переваг, таких як веселощі, 

грайливість і задоволення для споживачів. Вони вважаються 

високочутливими, тому для досягнення гедонічної мети логічним 

буде використовувати штучний інтелект відчуття. 
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Сервіс трансакційних послуг мало впливає на відносини із 

споживачами. Навпаки, реляційні послуги є важливими для 

створення міцних стосунків із споживачами, оскільки можна 

очікувати більшої життєвої цінності споживача. Тут кінцевим 

критерієм є загальна перспективна цінність споживача, тобто, 

дисконтована поточна вартість прибутку, яку споживач здатен 

принести компанії за певний час. Для визначення та обчислення 

цього показника можуть використовуватись методи мережевої 

взаємодії із застосування штучного інтелекту відчуття. 
Простіше кажучи, сервіс утилітарних послуг повинен більше 

використовувати штучний інтелект мислення, тоді як сервіс 

гедонічних послуг має більше використовувати штучний 

інтелект відчуття. Сервіс трансакційних послуг повинен більше 

використовувати механічний  штучний інтелект (аналітичний), 

тоді як сервіс реляційних послуг має більше використовувати 

штучний інтелект відчуття (інтуїтивний). Разом утилітарно-

гедонічний континуум та трансакційно-реляційний континуум 

передбачають використання чотирьох можливих сервісів 

штучного інтелекту. 
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TWITTER ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ 

БРЕНДУ ОСОБИСТОСТІ 
 

В сучасному світі людина свого роду – товар, зі своїми 
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позитивними й негативними рисами, зі своїм упакуванням, 

дизайном, позиціонуванням і, звісно, ціною, але товаром 

виступає не сама людина, а лише її вміння та навички, і 

найголовніше, що функція продажу належить самому продавцю. 

Важливо, що право розпоряджатися власним брендом належить 

самій людині, яка ще й має можливість делегувати управління 

власним брендом іншій особі, або компанії. 

Бренд особистості, як і бренд товару, потребує створення 

фундаментальної платформи, де легенда – це попередня 

біографія людини, місія – задекларовані цінності та стратегічна 

мета життя, переваги – особисті здібності та професійні навички, 

зовнішність – фізичні дані [1]. 

Особистий бренд людини – це те, як світ бачить її. Це те, за 

допомогою чого аудиторія вирішує, як вони ставляться до неї, чи 

довіряють вони їй чи ні, а також з точки зору бізнесу, чи хочуть 

вони слідкувати за людиною. 

А Твіттер – це інструмент для формування бренду 

особистості, Твіттер – це про те, що відбувається у світі і про що 

люди зараз говорять. Користувачі щодня формують і 

стимулюють розмови та сприйняття. 

Аудиторія Твіттеру слідкує за «справжніми», вона прагне, 

бути наближеною до такої людини, знайти щось схоже з собою. 

Люди впізнають тих, хто є справжнім у соціальних мережах, і 

тих, хто ні. Автентичність приваблює людей зі схожими 

поглядами та цінностями, залучаючи до вашого бренду 

особистості аудиторію однодумців [2]. 

Для того, щоб сформувати бренд особистості на базі 

соціальної мережі Твіттер, необхідно дотримуватися наступного 

плану [3-4]: 

1. Створення профілю в Твіттері та постійне його 

вдосконалення. Кожен користувач при оформленні профілю, 

повинен зробити наступне: створити чіткий імідж свого бренду 

та того, що він робить; завантажити власне фото; додати якісне 

фото обкладинки; прикріпити посилання на відповідні сторінки 

про себе (about.me, Facebook та ін.); сформувати опис профілю. 

2. Проявлення постійно активності. Ідеальна кількість дописів 

на день становить від трьох до семи. Коли акаунти публікують 
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забагато відразу, захаращують канали, то підписники можуть 

переповнитися контентом і, зрештою, натиснути страшну кнопку 

«відписатися». З іншого боку, акаунти без щоденної присутності 

можуть здаватися неживими та нецікавими. 

3. Створення контенту. Контент, який створює користувач та 

ретвітить, є найважливішим аспектом його присутності в Твіттер. 

Пости, якими ділиться, цитати, які ретвітить користувач – є 

душею акаунту, тим, заради чого підписники лишаються. 

4. Взаємодія з онлайн-спільнотою. Важливо для бренду 

особистості постійно взаємодіяти з аудиторією, наприклад, 

прочитали книгу, розповіли про це, провели опитування вражень 

аудиторії про книгу. 

Отже, підсумовуючи все вищезгадане, варто сказати, що при 

формуванні бренду особистості на базі такої соціальної мережі, 

як Твіттер дуже важливо створити перше позитивне враження та 

знайти «своїх» підписників, котрі будуть з вами на одній хвилі. 
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ У ЦИФРОВОМУ 
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Розвиток сучасних ринків, бізнес-структур, утворення нових 

каналів інформаційних комунікацій між ними, формування нової 

системи економічних відносин супроводжується імплементацією 

інформаційних технологій в процеси управління діяльністю та 

спосіб життя населення, які в XXІ столітті поступово 

трансформуються в цифрові та кардинально змінюють поведінку 

учасників споживчого ринку, ідеологію нового покоління людей 

в соціумі [1; 2; 3]. Тобто, в цей час, ключовим викликом 

суспільству та бізнесу стає всеохоплюючий процес цифровізації 

(з англ. digitalization), який «виступає одним із головних чинників 

зростання світової економіки, оскільки завдяки їй не тільки 

підвищується продуктивність праці (пряма перевага), а й 

відбувається економія часу, створюються новий попит на нові 

товари і послуги, нова якість та цінність (непряма перевага) 

тощо» [4]. 

Існує три сфери цифрової трансформації: клієнтський досвід; 

операційні процеси; бізнес-моделі. Як правило, компанії не 

спрямовують свої зусилля на цифровій трансформації відразу в 

усі три сфери, кожна компанія обирає свій шлях цифрової 

трансформації, яка виходить з особливостей діяльності 

підприємства. Головним фактором, що активізує становлення і 

розвиток цифровізації економіки, безперечно, є інновації, однак, 

варто відмітити, що найбільш успішні інноваційні прориви за 

останні десятиліття в світовій економіці були не технологічними, 

а пов’язаними з трансформацією бізнес-моделей. Найяскравіший 

приклад - це компанія Uber, революція, яку зробила компанія на 

ринку транспортних послуг таксі, ґрунтується не на платформі, а 

саме на новій бізнес-моделі компанії. 

Модель бізнесу, яка заснована на мережевій взаємодії, за 

допомогою цифрової платформи, безумовно, ефективна в 
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цифровій економіці і забезпечує компаніям незаперечну 

конкурентну перевагу. Прогресивні компанії традиційного 

бізнесу, бізнес-модель яких не може бути трансформована, 

прагнучі зберегти свій бізнес і придбати конкурентні переваги в 

цифровому середовищі, знайшли вихід в гібридному підході, 

який передбачає об’єднання декількох видів бізнес-моделей. Як 

приклад успішної практики гібридного підходу до трансформації 

моделі бізнесу можна привести такі п’ять відомих світових 

компаній як Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon і Facebook, 

однією із складових успіху є поєднання основної бізнес-моделі з 

моделлю бізнесу мережевої взаємодії на основі цифровізації 

платформи. Це дозволило даним компаніям домогтися ефекту 

синергії в рамках своєї моделі, диференціювати ключові 

елементи послуг за параметрами зростання, прибутку і ринкової 

вартості та стати «цифровими суперкомпаніями». 

Зростання бізнесу на основі цифрових технологій - це 

обов’язкова умова розвитку цифрової економіки.  

Для впровадження нових бізнес-моделей на основі цифрових 

платформ з метою забезпечення конкурентоспроможності в 

цифрову економіку, компаніям необхідно виконати наступні 

заходи:  

1. Розвивати компетенції команди Лідерів і персоналу в сфері 

цифрового менеджменту.  

2. Прийняти і активно використовувати підхід «Портфель 

бізнес моделей» до власної стратегії зростання.  

3. Визначити зростання і перспективи розвитку, гармонійно 

поєднувати нові і старі бізнес-моделі: сформулювати місію, 

бачення та мету компанії таким чином, щоб залучити нових 

перспективних і компетентних співробітників, утримати клієнтів 

і зацікавити інвесторів.  

4. Удосконалити операційну модель на основі динамічного 

портфелю бізнес-моделей 

5. Оновити показники: розробити параметри і правила 

взаємодії з клієнтами і партнерами, які відповідають цифровому 

простору. 

Справедливо зазначено, що «цифрова трансформація 

економіки зумовлює зміну правил гри та є підґрунтям 
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виникнення нового типу економіки, що відрізняється нелінійною 

(експоненційною) швидкістю поширення інновацій, глибиною та 

масштабом проникнення цифрових технологій, силою впливу 

цифрових комплексів і систем. Їх застосування змінює спосіб 

мислення та мотивацію рішень в економічній поведінці, у 

принципах організації й роботи сучасних підприємств і всього 

економічного механізму функціонування держави» [3]. 

Все вищезазначене стимулює підприємства комбінувати різні 

бізнес-моделі та генерувати нові в умовах цифровізації. 
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ВПЛИВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ НА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНОК 

РЕКЛАМИ 

 

Динамічні  зміни  в  усіх сферах життя людей та доступ до 

інновацій в   інформаційних   технологіях   спряли швидкому  
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поширенню  діджиталізації  як нового явища в житті суспільства 

в цілому і  кожної  людини  окремо.  Ми живемо у світі, який усе 

більше характеризується мінливістю, невизначеністю, 

складністю та неоднозначністю. Ці тенденції вимагають від 

сучасних компаній гнучкості та здатності швидко реагувати на 

зміни [1]. 

Рекламні агенції, що діють на вітчизняному ринку, для своєї 

ефективної діяльності повинні враховувати багато аспектів. До їх 

числа в першу чергу відноситься здатність генерувати, обробляти 

і ефективно використовувати ідеї та інформацію. В сучасних 

умовах дані процеси мають відповідні особливості, зумовлені 

специфікою інформаційних технологій, новими маркетинговими 

прийомами та інструментами. 

На наш погляд, найближчі роки розвиток ринку реклами буде 

здійснюватися у наступних перспективних напрямках:  

1. Застосування адресного телебачення. 

2. Актуалізація відеоконтенту. 

3. Stories як тренд. 

4. Прямі трансляції та вебінари. 

5. Чесність. 

6. Бізнес-симбіоз. 

7. Big Data. 

8. Реклама із використанням доповненої реальності. 

9. Орієнтація на контент та споживача. 

10. Цінність людини у цифровому світі. 

11. Просування бренду. 

Підсумовуючи вищезазначені тенденції варто виокремити 

ключові комунікаційні тренди саме для України. Безумовно, 

український маркетинг усе активніше інтегрується до 

глобального ринку, тому протягом подальших років ми зможемо 

спостерігати на локальному рівні прояв світових комунікаційних 

трендів у різних інтерпретаціях та адаптаціях. Передусім це 

стосується Big Data, продовження персоналізації контенту, 

діджиталізації населення [2]. 

Таким чином, суть нинішніх змін ринку реклами полягає в 

радикальній, глобальній і стрімкій зміні медіаспоживання 

аудиторії. Це стосується реклами з різноманітних електронних 
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гаджетів, комп'ютерів  та ін. У визначальній мірі подібна зміна 

поведінки аудиторії викликана прогресом технологій, 

трансформацією відносин споживачів, особливо молодих, до 

світу реклами, яка відбувається кардінальної цифровизації. 

Перехід  в  онлайн-простір перетворив   популярні   соціальні   

мережі   та «інфлуенсерів»,  або  «лідерів  думок»,  у  потужне 

джерело  впливу  на  певну  аудиторію.  Рекламний ринок   Insta-

Іnfluencer   нині   не   поступається масштабами  навіть  рекламі  

Out  of  Home.   

Новий тип ринку реклами формується буквально на очах її 

користувачів. Нові технології - супутникові комунікації, 

волоконна оптика, інтернет, системи віртуальної реальності, 

хмарні рішення, 3D-візуалізація та ін. дозволяють залучити 

потенційних клієнтів, особливо  молодих людей, розширити 

ринок. 

Сьогоднішніми лідерами рекламного ринку вважають Google, 

Яндекс та ще кілька компаній, яким в сукупності належить 

значна частка ринку. Виділяється декілька напрямків 

медіаспоживання аудиторії: перший напрямок - поява і розвиток 

мобільних засобів комунікацій (смартфони, планшети та ін.), 

багатофункціональність, а головне продуктивність яких зростає з 

року в рік. В даний час можна легко отримати доступ до будь-

якого інформаційного ресурсу, в першу чергу до самого 

мобільного - смартфону, подивитися рекламні ролики, 

телепередачі, слухати музику, почитати книгу, зробити селфі, 

записати аудіо- або відеоповідомлення (в т.ч. замовлення як 

відгук на побачену рекламу), оплатити покупку та ін. Почала 

впроваджуватися indoor-реклама – «розумний» екран з 

вбудованою камерою, який стежить за тим, хто дивиться 

рекламу. За допомогою штучного інтелекту він визначає стать, 

вік глядача, оцінює, скільки секунд він приділяє перегляду, а 

також за допомогою відкритої мережі Wi-Fi зчитує MAC-адресу 

телефону потенційного користувача. 

Другий напрям полягає в формуванні та розвитку інтернет-

інфраструктури. З'являються різні технології і сервіси доступу до 

контенту, наприклад, OTT-технології забезпечують простий і 

зрозумілий навіть для «непросунутої» аудиторії спосіб 
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споживання найрізноманітнішої реклами. Принцип отримання 

доступу до контенту «в будь-який час, в будь-якому місці, на 

будь-якому пристрої» для дуже великої частини аудиторії. 

Третій напрямок реалізації новацій в рекламі - поява її 

віртуальних форм і видів, що оцінюється як надзвичайно 

ефективний інструмент зв'язку з потенційними споживачами. 

Використання систем віртуальної реальності і 3D-візуалізації 

дозволяє залучити потенціального клієнта, оригінальним засобом 

продемонструвати всі споживчі якості продуктів і послуг, 

передати всі враження від реального об'єкта, продукту або 

послуги та фактично провести віртуальне тестове випробування 

споживчих властивостей продуктів. Таким чином, досить 

реально виділятися серед конкурентів і знижувати витрати на 

залучення клієнтів. 

Таким чином, діджиталізація ринку реклами є перетворення 

всієї рекламної інформації в цифрову форму. При цьому 

з'являється можливість передачі інформації з використанням 

різних матеріальних носіїв, копіювання та поширення інформації 

без втрати її точності і ін. При цьому використовуються такі 

технології, як технології великих даних, нейронні мережі, 

соціальні мережі, технології з відкритим кодом та ін. Це 

призводить до нових форматів взаємодії учасників ринку 

реклами, трансформації попиту і пропозиції та персоніфікаціі 

взаємин. 
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ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

НА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ 

 

Управління в умовах адміністративної реформи вимагає все 

більшого використання сучасних баз даних та штучного 

інтелекту в межах об’єднаних територіальних громад, районів, 

міст, областей, регіонів. Зарубіжні вчені-дослідники порівнюють 

впровадження штучного інтелекту в різні сфери життєдіяльності 

людини з новим (черговим) етапом промислової революції, у ході 

якої застосовувані алгоритми та оброблювані за ними дані стають 

вирішальними чинниками науково-технічного прогресу та 

сталого економічного розвитку  [1].  

За допомогою штучного інтелекту можна обробляти значні 

обсяги інформації для розробки стратегій розвитку науки, 

промисловості, сільського господарства, надання всіх видів 

послуг тощо. У роботах українських науковців, зокрема у [2], 

підтверджується, що сьогодні застосовуються все більші обсяги 

баз даних та технологій штучного інтелекту для моделювання 

процесів цифровізації, у тому числі у сфері трансферної 

державної політики з метою спрощення роботи над обробкою 

владних ініціатив, а також для допомоги у прийнятті 

управлінських рішень менеджерами та маркетологами при 

проведенні аналізу, оцінюванні та прогнозуванні показників 

об’єднаних територіальних громад, районів, областей, регіонів. 

Інші вітчизняні автори доводять, що штучний інтелект «… стає 

все більш затребуваним як в державному управлінні, так і в 

практиці організації роботи органів місцевого самоврядування, 

при розробці і реалізації планів ефективного використання 

муніципальних ресурсів … Отже, по-перше, в Україні 

відбувається поступовий перехід від інформатизації та 
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електронного урядування до цифровізації та цифрового 

врядування на основі використання великих баз даних та 

штучного інтелекту» [2]. Окрім цього в органах місцевого 

самоврядування збільшується використання так званих «мереж 

Інтернету речей» у сферах виробництва тих чи інших товарів, 

надання послуг (у тому числі адміністративних) та ін. на основі 

розвитку систем ідентифікації, захисту персональних та 

відкритих даних, впровадження моделей надання послуг тощо. 

По-друге, активізується впровадження цифрових технологій у 

процес управління територіями – з’ясування проблем, 

прогнозування, планування, моніторинг, оцінка населенням 

результатів роботи в реальному масштабі часу та, відповідно до 

них, зміна цілей маркетингу та менеджменту на основі 

зворотного зв’язку. За останні 30–40 років у світі збільшився 

вплив громадян на ухвалення політичних, економічних та 

соціальних рішень. Тому підсилюється роль органів місцевого 

самоврядування як організатора взаємодії публічного 

управління, бізнесу та громадян.      

По-третє, штучний інтелект, що збирає все більші обсяги 

даних з «мереж Інтернету речей», має все більше 

використовуватися під час прийняття тих чи інших 

маркетингових та управлінських рішень у межах громад, районів, 

міст, областей та регіонів, а також при виявленні та 

прогнозуванні потреб тих чи інших громадян або їх груп.  

Вже близько 60 років бази даних виступають в якості 

висхідної інформації для вирішення за їх допомогою різних 

обчислювальних задач, яких з плином часу стає все більше. Бази 

даних підтримують щонайменше одну з областей застосування, 

містять подання, таблиці, схеми, збережені процедури та інші 

об'єкти, створюються відповідно до тієї чи іншої моделі 

організації даних і, окрім самих даних, містять їх опис та засоби 

для їх обробки [3]. У сучасних мережевих інформаційних 

системах розміщують сервер баз даних – комп’ютер, 

налаштований для надання користувачам інформаційної системи 

доступу до бази даних. Користувачі, що працюють із даними, 

подають запити серверу, який їх опрацьовує та надсилає 

відповідь. На сьогодні у світі більш-менш ефективно 
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використання великих за розмірами баз даних відбувається в 

Нью-Йорку, Токіо та деяких інших світових мегаполісах. Там 

збирається оперативна інформація про бізнесові ліцензії, 

напрями державних і муніципальних інвестицій, стан та розвиток 

територій, відкриті дані про доходи та закупівлі, запити на ті чи 

інші послуги, відгуки від громадськості, показники ефективності 

та результати маркетингових опитувань. Доступ до 

високоякісних даних особливо важливий в умовах 

швидкозмінних обставин, надзвичайних ситуацій та обмеженої 

чи неповної інформації.  Це вимагає створення відповідної 

цифрової інфраструктури на різних рівнях управління. 

Наприклад, муніципальною владою Нью-Йорку прийнято 

стратегічний документ  «Відкриті дані для всіх», у якому з метою 

перетворення відкритих даних на частину інструменту 

розширення прав і можливостей мешканців громади 

запропоновано програму та порядок реєстрації та видачі даних, 

що також дозволяє відстежувати їх подальше використання [4].                 

Отже, в умовах адміністративної реформи на місцевому, 

районному та обласному рівнях створення та використання 

цифрової інформації є стратегічною програмою дій. Нові 

технології поступово впроваджуються та постійно 

вдосконалюються, що має забезпечити плавний перехід 

управлінських структур до цифрових систем на територіальному 

рівні. Завдяки сучасним базам даних, захищенню документів від 

фізичних загроз, використанню мережі Інтернет та мобільних 

пристроїв, менеджери, маркетологи та інші співробітники 

управлінських органів отримають доступ до баз даних у будь-

який час і з будь-якого місця.    
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МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ АДАПТИВНОЇ ЦИФРОВОЇ 

ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

З розвитком технологій, цифровізація рітейлу досягла 

неймовірних масштабів. Глобальний ринок Digital-трансформації 

в  роздрібній торгівлі оцінювався в $ 143,55 млрд в 2021 році і, як 

очікується, в 2026 буде коштувати $ 388,51 млрд (дані Digital 

Transformation Market in  Retail) [4], кожній із досліджених мереж 

необхідно активніше просуватися у бік підвищення рівня 

використання цифрових можливостей. При цьому, обирати 

стратегію адаптивної цифрової поведінки доцільно з 

урахуванням наявних внутрішніх цифрових можливостей, 

досягнутого рівня освоєння цифрових технологій та бажаного [1, 

с. 134]. Орієнтир на поступову або ступінчату цифрову 

перебудову поведінки підприємств та споживачів передбачає 

повільне впровадження цифрових технологій, які забезпечать 

принципове перетворення окремих або навіть усіх процесів 

та\або продуктів підприємства. Мета досягається за рахунок хоча 

повільного проте постійного й безперервного технологічного 

руху, у результаті якого відбуваються потужні та конструктивні 

зміни, покращення, які у динаміці формують кумулятивний 

позитивний ефект цифрової трансформації. 

Орієнтир на часткову цифрову перебудову поведінки 

підприємств та споживачів забезпечує принципове перетворення 

окремих процесів та\або продуктів, впровадження цифрових 

технологій фокусується на найбільш актуальних (перспективних, 

пріоритетних) процесах та\або продуктах. Мета досягається за 
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рахунок впровадження високотехнологічних цифрових 

інновацій, що надає підприємству цифрове лідерство за окремим  

процесом та\або продуктом [2]. 

Орієнтир на активну та проактивну цифрову трансформацію 

забезпечує швидке та принципове перетворення усіх та\або 

частини процесів та\або продуктів. Головне при цьому бути 

першим у впроваджені визначеної цифрової технології, сприяти 

постійному активному пошуку нових цифрових ідей та  ініціатив 

[3]. Мета досягається за рахунок активних випереджальних дій, 

що  забезпечує цифрове лідерство за швидкістю цифрових 

трансформацій. 

Для вибору стратегії адаптивної цифрової поведінки доцільно 

використовувати матрицю можливих варіантів засновуючись на 

таких орієнтирах, як рівень використання цифрових 

можливостей та досягнутий рівень цифрової готовності. 

Конкретний вид стратегії обирається відповідно до мети та 

результатів діагностики адаптивної цифрової поведінки 

підприємства роздрібної торгівлі [5]. 

У процесі вибору варіанту стратегії адаптивної цифрової 

поведінки підприємства необхідно визначитися з тим, який вже 

використовується на підприємстві. Базуючись на результатах 

проведених досліджень, визначено пріоритетні види стратегій 

адаптивної цифрової поведінки мереж супермаркетів, а саме: 

цифровий стрибок; цифровий прорив; цифровий успіх; цифрове 

надолуження. Для реалізації запропонованих видів стратегій 

адаптивної цифрової поведінки, досліджуваним мережам 

супермаркетів м. Харкова, перш за все необхідно впровадити 

зміни, які полягають в керованому впливі на  адаптивну цифрову 

поведінку підприємства, шляхом управління цифровою 

готовністю підприємства до реалізації цифрових ініціатив 

та  здійснення необхідних змін у забезпечуючих підсистемах, 

складовими якої є цифровий потенціал та цифрова культура. 

Таким чином, у контексті управління цифровим потенціалом 

рекомендується використання комбінаторного підходу, який 

передбачає оптимізацію комбінації усіх необхідних ресурсів для 

реалізації плану заходів щодо впровадження та  освоєння 

визначеного виду цифрових технологій. Такий підхід забезпечує 
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гнучкість та адаптивність цифрового потенціалу для  підвищення 

цифрової готовності до вирішення визначеного завдання 

у  контексті реалізації стратегії адаптивної цифрової поведінки. 

Його реалізація заснована на сценарному підході до прийняття 

управлінських рішень, який полягає у прийнятті управлінських 

рішень за кожним з  атрибутів цифрового потенціалу. Сценарний 

підхід зумовлює варіативність можливостей здійснення змін, 

вони залежать від поточного стану атрибуту, інтенсивності 

бажаних змін і можуть бути послідовними – поступова 

трансформація на більш високий рівень, що з часом дозволить 

досягти максимального результату, або  магістральними – 

спрямованими одразу на максимізацію результату. Для реалізації 

сценарного підходу запропоновані варіанти прийняття 

управлінських рішень залежно від бальної оцінки кожного з 

атрибутів цифрового потенціалу. Чим меншим балом оцінено 

атрибут, тим більше варіантів рішень та тим кардинальнішим 

рішення має прийматися для приведення його відповідно до 

вимог підвищення цифрової готовності. Такий підхід забезпечує 

пошук оптимального управлінського рішення щодо змін за 

атрибутами цифрового потенціалу шляхом генерації 

альтернативних рішень у відповідні сценарії дій. 
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MARKETING ACTIVITY OF INDUSTRIAL AND 

MANUFACTURING ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF 

FUNDAMENTAL CHANGES IN THE MARKETING 

ENVIRONMENT 

 

Strategic and tactical marketing activities of industrial enterprises are 

implemented within the economic system, which includes three basic 

components. This economic triad can be described as a combination 

of the following parts: <social-personal relations> <technologies> 

<resources>. Over time, the state of each component changes, 

respectively, and theoreticians and practitioners need to understand 

the global context of the genesis, state and development trends of 

socio-economic systems from the mega to the micro level. The 

interaction of the three specified components, taking into account their 

variability and current state, ensures the functioning of the economy 

and forms the context of the activity of economic agents. Taking into 

account this context when creating a marketing strategy means that it 

is necessary to take into account socio-political, production-economic, 

technical-technological, production-organizational aspects in their 

interaction and coherence. A certain visualization of these aspects and 

their relationship, influence on each other and on the formation of the 

marketing strategy of industrial enterprises is shown in the figure. 

As you can see, the transformation, development and changes of 

socio-economic systems is a multifaceted phenomenon, which 

includes the successive transition of technological systems with 

accompanying social revolutions, changes in approaches to the 

organization of production and models of business organization, 

management principles, quality control strategies, management of 

enterprise development and creating innovations. Also, under the 
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conditions of a change in the dominant eras, which characterize the 

general ideology as a system of values and approaches to business 

organization, the economic logic of the company's behavior, the main 

profit-making models, change. New sources of the company's market 

power, opportunities to influence supply and demand are emerging. 

The concept of a product is being transformed within the framework 

of the emergence of new models/technologies of satisfying consumer 

needs. The indicated changes in the complex form a new profile of the 

marketing environment, and companies should change their strategies 

accordingly, taking into account the fact that the key task under any 

circumstances remains the construction of the market triad of 

business: 

<value for the consumer> – <essence of the product offer> – <models 

of business organization> 

Each of the components of the business triad can significantly change 

under the influence of the transformations of the marketing 

environment described above, and thus influence the rethinking and 

formation of a new understanding of competitiveness. Under the new 

combination of consumer values, the content of the product offer and 

sources of competitiveness, which will be the basis of new business 

models, change. Understanding the basis of such changes gives 

companies the opportunity to predict and forecast the state of the 

components of the business triad and to prepare for market changes 

and adapt to the new business reality. 
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕС-

СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ VUCA-СВІТУ 

  

«… перебудова вітчизняними підприємствами своєї 

діяльності в умовах динамічної невизначеності факторів 

зовнішнього середовища та пристосування до ринкових умов – 

безперервний процес, але методи досягнення конкурентних 

переваг та отримання прибутків вже залежать від «якості» 

людського ресурсу, який здійснює управління – від його 

морального виміру» [1, с. 269]. «Навряд чи це можливо у 

теперішній ситуації. Моральні та інтелектуальні деграданти 

дорвалися до влади або були приведені у владу олігархатом для 

лобіювання його інтересів («велике крадівництво» та інші 

«проекти» за рахунок платників податків)» [2, с. 149].  

У аналітичній доповіді Національного інституту стратегічних 

досліджень «Системна криза в Україні: передумови, ризики, 

шляхи подолання» відмічається, що «… характерною рисою 

системної кризи в Україні є комплексність чинників, що, 

поступово накопичуючись, зрештою призвели до різкого вибуху 

суперечностей. Кризовий вибух було спричинено насамперед 

суспільно-політичними та морально-етичними чинниками. Проте 

й без відповідного макроекономічного підґрунтя криза, напевно, 

не мала б такої гостроти, а її наслідки для економіки та 

суспільства – глибини й ризиковості» [3]. «Накопичувалися ці 

проблеми не один рік і будуть вирішуватися роками при 

наявності доброї волі як ініціаторів, так і виконавців. Отже, на 

перше місце виходить людський чинник, який неможливо 

переоцінити, але й недооцінювати також не слід» [4]. 

Саме у цей час почали відбуватися епохальні зміни у житті 

всього людства – перехід до багатополярного світу. І саме у цей 

час набуває своєї актуальності концепції VUCA-світу. 

«Ця абревіатура походить від англомовних слів volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity – складність, нестабільність, 
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неоднозначність та невизначеність (мінливість). Ця концепція 

стосується насамперед мінливого та динамічного ринку в різних 

сегментах. 

Якщо у класичному варіанті згаданої теорії під складністю 

зазвичай розуміють сукупність непростих факторів, які 

впливають на прийняття рішень, то в Україні це набуває зовсім 

іншого контексту. Це не просто складність в аналітиці тієї чи 

іншої сфери ринку. Це прийняття рішень, коли ринок змінюється 

щодня, валютний курс «стрибає» та слабко піддається прогнозам, 

а ресурси, необхідні для роботи, можуть зникнути в будь-яку 

хвилину (наприклад, при обстрілі складів чи наближенні ділянки 

фронту до партнерського підприємства компанії, що постачало 

сировину). 

Нестабільність або волатильність пов’язується зі швидким 

темпом змін. Якщо у мирних умовах це означає динаміку, появу 

нових професій та поступову втрату актуальності деяких 

спеціальностей, то українська реальність відкриває зовсім інший 

вимір нестабільності» [5]. 

І саме в умовах сучасних викликів все гостріше постають 

питання компетентності людського ресурсу. Вміння приймати 

обґрунтовані рішення, брати на себе відповідальність, навіть 

просто залишатися порядною людиною становляться 

орієнтирами у часи випробувань, коли з’являються справжні 

лідери та викристалізовується справжня еліта суспільства. 

«Надлишок професійної некомпетентності та відвертої дурні 

«нових облич» без професійного минулого, але з розвиненим 

хапальним рефлексом тільки прискорюють деградацію влади, 

менеджменту всіх рівнів та знецінюють ступінь довіри народу до 

цієї влади. Більшість населення України давно вже зрозуміло, що 

покладатися у теперішній ситуації залишається тільки на себе, а 

імітація реформ у країні своєю ціллю має лише перенаправлення 

фінансових потоків, вивільнення території України від її 

населення, стрімке збагачення можновладців та цілеспрямоване 

знищення державності» [6, с. 15]. 

На сьогодні нові випробування, з якими стикається 

український бізнес, варто аналізувати в аспекті тих глобальних 
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змін, що відбуваються у світі – переділ сфер впливу світових 

лідерів за рахунок третіх країн. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РІТЕЙЛУ В УКРАЇНІ В ПЕРІОД 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Багато компаній із сектора роздрібної торгівлі вже пройшли 

через процес диджиталізації, що, безперечно, дозволило їм 

пережити кризу та залишитися на плаву. Але що сталося зі 

споживачами? Як коронавірус змінив їх? Пандемія змінила наш 

звичний спосіб життя і, як наслідок, наш спосіб приймати 

рішення та купувати. Поведінка покупців змінилася настільки 

сильно, що тепер у нас з'явився новий портрет споживача: він не 

тільки купує більше онлайн, але й не готовий вирушати в офлайн-

магазин без серйозної потреби. Допоки вірус існує, а вакцина від 

нього відсутня, відвідування оффлайн-магазинів для багатьох 

пов'язане з обережністю та певним ризиком. Не дивно, що багато 

людей вважають за краще купувати онлайн і замовляти доставку 

товарів додому. Саме тому компаніям важливо переосмислити 

свою бізнес-стратегію з урахуванням нової реальності та оновити 

її, ґрунтуючись на поточних уподобаннях споживачів. 

Враховуючи, що в процесі покупки користувач проходить 

різними каналами і використовує різні способи спілкування 

(онлайн-магазин, точка продажів, електронна пошта тощо), 

брендам просто необхідний маркетинг, оскільки він надає більше 

можливостей для клієнтів. 

Треба відзначити, що до появи Covid-19, рітейл розвивався в 

напрямку структурних трансформацій, що залежали здебільшого 

від цифровізацій, змін у демографії, поведінки споживачів та від 

розвитку технологій. Зміни у роздрібній торгівлі велись не 

однаково по всіх сферах і їх швидкість була далеко неоднакова, 

але напрямок розвитку здебільшого співпадав із тенденціями 

розвитку світового рітейлу. 

У сучасній сфері рітейлу постійно проходять зміни у формах 

взаємовідносин із покупцями, а також стратегічних партнерів та 
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учасників ринку. Зараз збільшуються інтеграції між оптовими 

постачальниками, виробниками, споживачами, виробниками 

послуг логістики, роль рітейлу у системі руху товарів 

збільшується. У роздрібній торгівлі зараз все контролюють 

мереживі структури, вони впливають на оптові організації і на 

постачальників зокрема. 

Відповідно, сучасний мережевий магазин являє собою 

складну структуру, у якій люди й алгоритми пов’язані в єдиний 

ланцюг, та стає активним учасником у конкурентній боротьбі, 

головним завданням якого є безперервне вдосконалення сервісів 

та поліпшення купівельного досвіду [1]. 

У 21 сторіччі дещо змінилася споживча поведінка. У світі 

збільшується населення міст, демографічна ситуація в цілому 

змінюється, в Україні актуальною проблемою залишається 

старіння населення. Спосіб життя сучасного споживача сильно 

змінився, люди почали раніше працювати також частка 

населення, яка цікавиться і використовує новітні технології, 

показник використання Інтернет технологій росте зараз з кожним 

днем. 

Через постійну мінливість сучасного світу, рітейл повинен був 

сформувати деяку гнучкість, тому відносно швидко 

пристосувався до нових карантинних реалій. Простежувалася 

значна зміна у доходах населення, а відповідно і у 

платоспроможності останніх. По деяким до карантинним 

дослідженням траплялися думки фахівців, що ще до карантину 

покупці були досить песимістично налаштовані, тому 

маркетологи робили все що від них залежить у період 2015-2019 

років, щоб індекс довіри споживачів до компаній і товарів 

зростав. Завдяки цим зусиллям у 2020 році індекс довіри 

споживачів до компаній виріс на 6 пунктів, порівняно з таким же 

періодом минулого року і досяг 61 пункту [2]. Через  Covid-19 

поведінка споживачів змінилася на дуже стурбовану і 

страждаючу. Люди були стурбовані станом здоров’я, станом 

світової економіки через кризу спричинену Covid-19, а також 

зростанням цін на продукти харчування. 

Зміни у світі сформували нові категорії товарів що 

знаходяться у топі і активно купуються населенням, змінилися 
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стратегії щодо покупок і канали продажу. Спочатку пандемії 

населення активно купувало товари першої необхідності (для 

підтримки здоров’я, маски медичні, санітайзери), товари 

тривалого зберігання, такі як крупи або консерви. Після того як 

було введено режим самоізоляції населення почало купляти 

товари для домашнього дозвілля та для домашніх тренувань. 

Через певні ажіотажі навкруги товарів тривалого зберігання було 

спричинено дефіцит такої продукції, бо магазини були не готові 

до підвищення попиту на дану групу товарів. 

Пандемія спричинила прискорення розвитку електронної 

торгівлі і доставки. Споживачі стали обирати інтегровані послуги 

і зручний процес самої покупки вже незалежно від каналу 

покупки. За даними дослідження Adobe Digital Insights, 

електронній торгівлі було б необхідно від 4-х до 6-ти років, щоб 

досягти тих обсягів, які були зафіксовані у травні 2020 року [3]. 

Але на превеликий жаль онлайн магазини були не готові до 

зростаючого попиту, тому терміни доставки товарів були сильно 

порушені.  

Органи державної влади посилювали тиск на рітейл, 

пояснюючи це тим, що потрібно жорсткіше  контролювати 

ціноутворення, щоб магазини не скористалися можливістю 

зробити дуже велику націнку на товари першої необхідності, 

також було введено жорсткий контроль за заходами для безпеки 

працівників, та покупців в оффлайн магазинах (наявність 

санітайзерів в магазинах, видача масок працівникам та 

слідкування за дистанцією). 

Пандемія значно вплинула на стан ринку праці, як у 

мережевому рітейлі так і у сфері торгівлі. Через карантинні 

обмеження режиму роботи оффлайн магазинів, сфера торгівлі 

зазнала значних кадрових втрат. Але через збільшення замовлень 

у онлайн-магазинах та мобільних додатках збільшився попит на 

фахівців онлайн-торгівлі та доставки, з цього боку магазини 

зазнали дефіциту. Можливо маючи цей досвід рітейлери будуть 

навчати робітників не тільки роботі у залі магазину, а й мати 

змогу опрацьовувати онлайн-замовлення, робити з них фахівців 

“широкого” профілю. 
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Завдяки тому, що останні роки багато компаній почали 

створювати сильний IT-штат працівників і розробляти 

покращення в електронних продажах, то вони були дещо готові 

до карантинного періоду і швидко реагували на складності. 

Аби адаптуватися до нових реалій пост карантинного життя 

фахівці зараз радять мереживному рітейлу розвивати нові 

екосистеми, що дозволить бути більше конкурентоспроможними 

та гнучкими. Вже зараз рітейлери об’єднуються в колаборації, 

розробляють інфраструктуру яка буде здатна витримати великі 

навантаження. Якщо до коронавірусу 70 % злиттів і поглинань 

було пов’язано з купівлею схожих бізнесів, націлених на 

отримання синергетичного ефекту (наприклад продуктова 

мережа купує іншу продуктову мережу), то після COVID-19 

прогнозується зростання кількості угод, що підвищують 

технологічність і ціннісну пропозицію ритейлерів[4]. Також 

рекомендують удосконалювати бізнес-процеси, що входять до 

ланцюга виробництва (продажі, облік запасів, цінова стратегія, 

організація доставки тощо), рітейли повинні вміти організувати 

швидке нарощування потужностей, розширювати пропускну 

здатність онлайн-каналів, реагувати швидко на збільшення 

попиту, швидко і оперативно забезпечувати безпеку працівникам 

і покупцям, наймати нових і навчати співробітників[5-7]. 

Карантин та пандемія викликали безпрецедентне зростання 

ринку електронної комерції у світі та Україні. За даними 

SalesForce у другому кварталі 2020 року онлайн-продаж зріс у 

світі на 71%. Україна – не виняток. За даними CBR у першому 

півріччі кількість українських інтернет-користувачів, які 

купують щось онлайн, зросла на 6% до 9,1 млн. 16% з них 

замовляють доставку продуктів харчування, 20% – готові страви, 

навіть після ослаблення карантину. 

 Як відповідь на карантин та підвищені вимоги безпеки, багато 

великих рітейлерів запустили свої інтернет-магазини, запуск 

яких відкладався на потім. Свої онлайн-майданчики запустили 

наприклад  "АТБ", "Сільпо", "Фора", Varus, Prostor, MasterZoo. 

Рішення щодо таких онлайн платформ приймали блискавично. 

Так, лідер українського ринку продуктового рітейлу "АТБ" 

запустив свій інтернет-магазин за два місяці. Рітейлер запустив 
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послугу click & collect, коли можна замовити товари онлайн, 

вибрати тимчасовий слот та забрати замовлення у найближчому 

магазині, сплативши його на місці. “Сільпо” також запустили 

доставку, click and collect та послугу scan and go під назвою 

“Вільнокаса”. Ця послуга дозволяє відсканувати штрих-код 

товару телефоном, скласти їх у кошику, а на касі 

самообслуговування показати qr-код та сплатити всі покупки. У 

статті Forbes від вересня 2020 року йдеться, що ця послуга 

тестується на 75 000 клієнтів, а через каси самообслуговування 

проходить 20-40% всіх покупок. Послугу scan&go також тестує 

АТБ. 

Зростання онлайн-продажів та омніканальних сценаріїв 

спостерігали і рітейлери в інших сегментах. Гіпермаркети 

"Епіцентр" у період карантину суттєво наростили частку онлайн-

продажів. Якщо наприкінці 2013 року онлайн-торгівля 

забезпечувала 3% у структурі продажів компанії, то останні три 

місяці збільшилася до 10%. За час карантину онлайн-продажу з 

доставкою зросли на 224%, а із самовивезенням – на 262%. 

Виконавчий директор мережі "Фокстрот" на виставці Rau Expo 

розповів, що частина бізнесу, яку раніше вважали інтернет-

магазином, дає в 2,5 рази більше продажів, ніж минулого року.  

З'явилося понад третину нових покупців, які прийшли через 

Інтернет. Омніканальність – це точно не тимчасове захоплення, 

це місток, який допоміг компаніям вижити у місяці падіння 

продажів. І хоча продуктовим рітейлерам інтернет-торгівля зараз 

не приносить такого високого прибутку, ігнорувати її буде 

недалекоглядно. Так, у роздрібній мережі Eva вирішили 

інвестувати у власний склад та його автоматизацію для 

збільшення можливості обробляти інтернет-замовлення. 

Компанія направила на ці цілі додаткові 27 млн. грн., щоб 

підвищити пропускну спроможність обробки замовлень з 10 000 

до 20 000 на добу. Зараз багато компаній інвестує в онлайн 

проекти, які є більш перспективнішими  ніж в офлайн.  
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СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Стрімкі зміни економіки, глобалізація та регіоналізація 

міжнародних економічних відносин,  проблеми міжнародних 

економічних відносин є дуже актуальною темою нашого 

сьогодення. На рахунок сучасності, то пандемія COVID-19 та 

російське вторгнення в Україну спровокувала найбільшу за 

останні сто років світову економічну кризу. У 2020 році у 90 % 

країн спостерігалося зниження економічної активності, у світовій 

економіці стався спад приблизно на 3 %, а рівень бідності у світі 

виріс уперше за життя нинішнього покоління. 

2021 рік супроводжувався все більш похмурими подіями в 

2022 році, коли ризики почали матеріалізуватися. Кілька 

потрясінь вдарили по світовій економіці, яка вже була ослаблена 

пандемією: вища, ніж очікувалося, інфляція в усьому світі, 

особливо в Сполучених Штатах і основних європейських 

економіках, що призвело до жорсткіших фінансових умов; гірше, 

ніж очікувалося, уповільнення в Китаї, що відображає спалахи 

COVID-19 і карантини; і подальші негативні наслідки війни в 

Україні. Ціни на пальне та продукти харчування швидко зросли, 

що найбільше вдарило по вразливому населенню в країнах з 

низьким рівнем доходу. 

Також потрібно звернути увагу на спричинене війною 

підвищення цін на сировинні товари та посилення цінового тиску 

призвели до прогнозів інфляції на 2022 рік у 5,7 % в розвинутих 

економіках і 8,7 % в країнах із ринком, що формується, і в 

країнах, що розвиваються, що на 1,8 і 2,8 відсоткового  пункту 

вище, ніж прогнозувалося минулого січня. 

До речі, деяким країнам вдасться протистояти такій ситуації, 

але більшість країн постраждають від російської війни. Крім 

того, у 2023 році прогнозується ще більше уповільнення 
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зростання глобальної економіки, тому небагатьом країнам 

вдасться уникнути економічних наслідків. 

Щодо регіонів, де розташовані країни ,що розвиваються 

(EMDE) , зазнають різної сили впливу, що пов'язані з російським 

вторгненням в Україну, які передаються такими каналами, як 

світова торгівля, обсяг випуску товарів і послуг, ціни на 

сировинні товари, інфляція та відсоткові ставки. Негативні 

ефекти поширення впливу війни найсильніше відчуватимуться в 

Європі та Центральній Азії, де поточного року прогнозується 

різке скорочення обсягу випуску товарів та послуг. Уповільнення 

темпів зростання обсягу виробництва прогнозується і в усіх 

інших регіонах, за винятком Близького Сходу та Північної 

Африки, де, як очікується, вигоди експортерів енергоресурсів, що 

пов'язані зі зростанням цін на енергоресурси, перевищать 

негативні наслідки такого зростання для інших економік регіону. 

У всіх регіонах, де розташовані країни EMDE, ризики для 

прогнозів зміщені вниз і включають посилення геополітичної 

напруженості, прискорення інфляції, нестачу продовольства, 

фінансовий стрес та підвищення вартості запозичення, а також 

повторні спалахи COVID-19 та руйнівні наслідки стихійних лих 

[1]. 

З приводу тенденцій, то на початку ХХІ сторіччя можна 

назвати глобалізацію, тобто процес посилення економічної 

інтеграції між країнами, що призводить до злиття окремих 

національних ринків в один світовий ринок товарів робіт та 

послуг. Також  ще однією тенденцією у світовій економіці можна 

назвати транснаціоналізацію. 

Маємо ще низку нових, які можуть допомогти стабілізувати 

світову економіку, тим самим допомагаючи прийняти більш 

стабільне становище економіки та забезпечити її перспективи для 

подальшого розвитку. До них відносяться: 

1. Глобальна координація розробки нових та більш 

справедливих податкових правил для запобігання ерозії та 

несправедливого перерозподілу податкової бази, у тому числі 

шляхом оцифрування. 

2. Удосконалення макропруденційного регулювання 

підвищення стійкості фінансового сектора до шоків і 
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впровадження реформи Базеля III, яка запроваджує суворіші 

вимоги до банкам. Однак зараз активність, а разом з нею і ризики, 

переходить до небанківського фінансового сектора, де 

регулювання набагато слабше. 

3. Китай та США успішно уклали торгове перемир'я: воно 

може не лише стабілізувати торгові потоки двох найбільших 

країн, а й зменшити невизначеність у глобальному масштабі та на 

позитивному тлі стати основою для відновлення світової торгівлі 

та виробництва. 

4. Цікавий новий підхід до інноваційної та промислової 

політики: наприклад, Європейська комісія починає відігравати 

активну роль у стимулюванні досліджень та інновацій, 

спрямованих на рішення соціальних проблем. Національні 

політики можуть почати приділяти особливу увагу потребам 

наступного десятиліття, таким як розвиток зеленої 

інфраструктури, освіта та соціальна підтримка літніх людей. 

5. Участь бізнесу у вирішенні соціальних та екологічних 

проблем. Підписаний топ-менеджерами керівниками 81 

американської компанії, сприяло обговоренню комерційної 

відповідальності акціонерів та всіх зацікавлених сторін, 

включаючи співробітників та споживачів. 

6. Розробка оцінки фінансових ризиків, пов'язаних із зміною 

клімату. Деякі центральні банки провели стрес-тести на здатність 

банків справлятися з кліматичними ризиками та заохочувати 

інвестиції у захист довкілля. 

7. Зростаючий консенсус за основними напрямами розвитку 

людського капіталу: різноманітність та навчання. Далекоглядні 

бізнес-лідери просувають гендерну рівність (адміністративні 

призначення та компенсації) та участь меншин, а також 

розробляють стратегії для навчання співробітників новим 

навичкам, необхідним для швидко змінних моделей зайнятості та 

технологічного розвитку. 

8. Швидкість змін зростає. Акселератором виступають 

інновації в світі, що глобалізується. Центр тяжкості інноваційної 

активності зміщується до сфери послуг – інформаційних, 

фінансових, медичних, професійних, а також енергетики, 

особливо енергозбереження. Світовий розвиток передбачає 
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зростаючу кількість та нову якість гравців на ринку. До 

традиційних центрів сили додалися Індія, Китай, Іран, Бразилія. 

Незабаром до цих країн можуть приєднатися Індонезія, Мексика, 

Туреччина, Таїланд [2]. 

Отже, бачимо що на рубежі ХХІ ст. світове господарство - 

глобальне за своїми масштабами, є незрівнянно ціліснішим, 

інтегрованим, динамічним, ніж у середині ХХ століття: у ньому 

існують і виявляються багатоваріантні можливості розвитку, 

постійно відбуваються зрушення у співвідношенні сил, рівнях 

економічного розвитку. Тенденції до багатополярності світу та 

глобалізації економіки та фінансів, стрімкий розвиток у галузі 

науки і техніки, різні інновації, поява нових економічних знань 

зараз кардинально змінюють картину світу. В даний час 

будівництво будь-якої  економіки не може успішно 

здійснюватися за зачиненими дверима, без залучення іноземних 

інвестицій. 

 

Список використаних джерел: 

1. Bernanke B. 21st Century Monetary Policy / Ben Bernanke. – 

Georgia: W. W. Norton & Company, 2022. 512 с. 

2. Нова світова економіка. Менеджмент, технології, стратегії 

/ Т. О.Зінчук, Н. М. Куцмус, Т. В. Усюк, О. Прокопчук. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2021. 369 с. 

3. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / 

Ю.Г. Козак, М.А. Заєць, О.М. Коваленко та ін.; за ред. Ю.Г. 

Козака, М.А. Зайця. – Одеса: «Плутон», 2016. 352 с 

4. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн. Луцьк : Кондор, 

2021. 363 с. 

 

Жегус О.В., д.е.н., професор 

Державний біотехнологічний університет  

 

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ  

 

Справедливо зазначити, що маркетинг за останні 5 років 

змінився більше, ніж за попередні десятиріччя. Очікуваний вплив 
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на його еволюцію справили трансформація технологічних 

укладів в у мовах швидкої цифровізації, прийнята у світі 

стратегія Сталого розвитку, зміна поколінь. Поряд з цим, 

безпрецедентними для бізнесу і суспільства усього світу стали 

руйнівні, з одного боку, а з іншого – конструктивні впливи 

наслідків боротьби з пандемією COVID-19, що призвели до 

формування нової нормальності – сукупності інших, відмінних  

від звичних, принципів і норм життя стосовно санітарно-

гігієнічних правил та дистанціювання і обмеження контактів у 

процесі взаємодії та комунікації.  

Неочікувано, але  вже абсолютно усвідомлено можна 

відзначити, що карантинні заходи та обмеження під час пандемії 

стали драйвером цифрової трансформації в економічній, 

соціальній, політичній сферах та прискорили розвиток 

безконтактної економіки. Незаплановано у відповідь на нові 

виклики відбувся  потужний апгрейд підприємств різних сфер 

бізнесу шляхом цифрової трансформації бізнес-моделей, бізнес-

процесів, активізувалася інноваційна діяльність у контексті 

пошуку нових можливостей і ідей для товарів та послуг. Тим 

самим негативні на перший погляд події, які спочатку призвели 

до зупинки, а в окремих випадках і до банкрутства підприємств, 

а потім змусили власників бізнесу, ТОП-менеджерів, 

маркетологів шукати нові можливості, потужно підштовхнули до 

відновлення і подальшого розвитку. І на тепер вже можна 

сказати, що для тих бізнесів, які своєчасно здійснили 

перезавантаження і вийшли на новий віток свого розвитку, 

отримали позитивний ефект в різних проявах: 

− вихід на нові ринки, сегменти ринку, масштабування 

бізнесу унаслідок освоєння онлайн-каналів продажу і переходу 

на омніканальні стратегії; 

− посилення конкурентних переваг і зміцнення конкурентної 

позиції за рахунок цифровізації процесів взаємодії, 

обслуговування і комунікації зі споживачами в режимі 24/7 на 

фоні втрати позицій тих підприємств, які вийшли з ринку і не 

змогли відновитися; 
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− розширення послуг та/або покращення сервісу на основі 

запровадження цифрових технологій у бізнес-процеси, процеси 

взаємодії та комунікації зі споживачами; 

− економія фінансів завдяки переходу на віддалену роботу 

окремих працівників, що зумовило зменшення витрат на 

утримання офісних приміщень і робочих місць;  

− оптимізація внутрішніх процесів на основі використання 

цифрових платформ для засідань і нарад,  хмарних технологій для 

накопичення, зберігання та передачі інформації. 

Усе це стало наслідком пошуку і використання нових 

можливостей, які для проактивних управлінців були очевидними,  

оскільки вони розумілися на сучасних/майбутніх трендах та 

інтуїтивно або усвідомлюючи відчули/уявили нові реалії і 

побачили перспективу у здавалося б безвихідній для інших 

ситуації.  

Перекладаючи на мову концепцій маркетингу,  виникає 

необхідність у новому підході до маркетингової діяльності в 

умовах трансформації технологічного укладу та сучасних шоків 

(рис.1). Продовжуючи науковий пошук у цьому контексті, 

адекватною новим вимогам та викликам є концепція маркетингу 

можливостей, ідею якої вперше було висунуто ще у 2018 р. 

(Жегус, 2018). Передбачаючи кардинальні зміни, які 

формувалися на той момент під впливом технологічних проривів, 

розвитку економіки знань, цифрової революції, поколінчастих 

перетворень, було доведено   необхідність постійного 

відстеження сигналів та гіпотетичного передбачення майбутніх 

змін, їх наслідків і цілеспрямованого пошуку або створення 

нових ринкових можливостей/перспектив  для подальшого 

розвитку підприємства. На сьогодні можна констатувати, що 

такий підхід актуалізується з урахуванням тих безпрецедентних 

подій, які сталися останні два роки. 

Еволюція концепцій маркетингу наразі відбувається не просто 

під впливом трансформації технологічного укладу, а в умовах, 

що ускладнюються обставинами накшталт пандемії, воїн, 

конфліктів, геополітичних змін, природних катаклізмів та 

техногенних катастроф, що призводять до нових реалій. Якщо 

технологічні зміни відбуваються природно і прогнозовано, то  
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неочікувані і непрогнозовані події та явища з’являються з 

високою швидкістю, відрізняються значним масштабом 

охоплення та глибиною проникнення. 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Еволюція концепцій маркетингу в умовах трансформації 

технологічних укладів та сучасних шоків 

 

Еволюція концепцій маркетингу наразі відбувається не просто 

під впливом трансформації технологічного укладу, а в умовах, 

що ускладнюються обставинами накшталт пандемії, воїн, 

конфліктів, геополітичних змін, природних катаклізмів та 

техногенних катастроф, що призводять до нових реалій. Якщо 

технологічні зміни відбуваються природно і прогнозовано, то  

неочікувані і непрогнозовані події та явища з’являються з 

високою швидкістю, відрізняються значним масштабом 

охоплення та глибиною проникнення. У сукупності це потребує 

зміни стратегічного мислення і переходу до нової моделі 

управління, що базується на: 

− здатності бачити, виявляти сигнали змін, відчувати їх 

наслідки; 
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− швидкому прийнятті ситуації і усвідомленні нової 

реальності; 

− оптимізмі та позитивному мисленні; 

− інноваційній активності, критичному мисленні та 

креативності, ініціативності, здатності ризикувати, виходити із 

зони комфорту; знаходити нестандартні рішення, використанні 

емоційного інтелекту та вмінні дивувати, вражати, захоплювати. 

Якщо до 2020 р. мова йшла переважно про пошук 

можливостей подальшого розвитку підприємства, то у               

2020-2021 рр. актуальним став пошук можливостей для 

відновлення підприємств. Події 2022 р., пов’язані з військовою 

агресією, унаслідок якої зруйновано вітчизняну енерго-, 

транспортну, ринкову інфраструктуру; підприємства, більшість 

або значна частка яких не підлягає відбудові, виникає потреба 

пошуку не просто регенераційних моделей, які розвиваються у 

світових наукових колах і пропонуються як ті, що забезпечать 

відновлення економіки України, а потрібні інноваційні моделі 

розбудови бізнесу на засадах «відбудувати краще» (build back 

better), творюючи тим самим нове краще майбутнє. Крім того, 

пандемія, військова агресія та інші процеси, які зумовлюють нові 

виклики, актуалізували проблематику створення таких 

механізмів збереженості, які у майбутньому забезпечать новим 

чи відновленим підприємствам та тим, що продовжать розвиток, 

стійкійсть до наступних форс-мажорів і шоків. В якості підґрунтя 

для моделі розбудови і механізму збереження бізнесу 

розглядається концепція маркетингу можливостей, заснована на 

здатності суб’єкта господарювання швидко усвідомлювати нову 

реальність, реагуючи на зміни,  і передбачати/попереджати їх 

наслідки шляхом пошуку можливостей для апгрейду і 

забезпечення на цій основі відновлення та/або 

оновлення/переорієнтації/перезавантаження бізнесу. 
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ВИРОБНИЧІ КОНЦЕПЦІЇ, ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

УКЛАДІВ ТА МАРКЕТИНГ  

 

Головними конкурентними перевагами України були й 

залишаються високий рівень освіти населення; гнучкий та 

відносно ефективний ринок праці, перспективний за обсягами 

внутрішній товарний ринок та інфраструктурні проєкти [1].  

Яким же чином підвищити ефективність нинішньої 

економічної моделі в Україні? Відповідь на це питання можливо 

віднайти після того, як проаналізувати розвиток світової 

економіки з точки зору зміни у ній технологічних укладів.  

Такий підхід ще на початку ХХ ст. запропонував австрійський 

економіст Йозеф Алоїз Шумпетер. Саме цей вчений ввів у 

науковий лексикон термін ”інновація” та довів, що розвиток 

світової економіки відбувається не еволюційно, а стрибками. 

Причиною ж таких стрибків є перебудова економічної моделі 

держави у відповідності до викликів доби – революційних 

винаходів, здатних одномоментно і в рази збільшити 

продуктивність праці. Саме технічний прогрес, на думку вченого, 

є визначальним чинником успішності економічної моделі того чи 

іншого суспільства.  

У дещо жартівливій манері можливо подати хронологію 

технологічних укладів, розглядаючи останні через призму зміни 

ключового фактора виробничої концепції (рис. 1).  

Так, гужовий транспорт, яким керує вправний кучер-

самородок, справжній фахівець своєї справи, відповідає 

періодові початку науково-технічної революції (НТР), тобто 

першому-другому технологічним укладам, або розквітові 

концепції кустарного виробництва продукції (див. рис. 1, а).  

Паротяги з низьким коефіцієнтом корисної дії (ККД), але 

вимогливі щодо потреби у великій кількості 

вузькоспеціалізованого обслуговуючого персоналу відповідають 
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третьому-четвертому технологічним укладам, або ж зародженню 

та розквітові концепції масового виробництва (фордизму) (див. 

рис. 1, б). Варіацією на тему можливо вважати розвиток 

автомобільного транспорту із двигунами внутрішнього згорання: 

ККД дещо вищий, але швидкість пересування співставна із 

потужним паротягом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

а)       б) 

 

 

 

             

в) 

  

   г) 

 

Рис. 1. Еволюція технологічних укладів через призму зміни 

ключового фактору в залежності від превалюючої виробничої 

концепції 

 

Наступний крок – різноманітні літальні апарати – 

асоціюються із п’ятим-шостим технологічними укладами, 

оскільки є більш мобільними і дозволяють в рази збільшити 

швидкість пересування (див. рис. 1, в). Такими транспортними 

засобами мають керувати справжні фахівці-авіатори, а 

проектувати і збирати групи досвідчених професіоналів.  

Остання ж з відомих нині прогресивних технологій – 3D-

принтери – дозволяє по-новому поглянути на увесь ланцюжок 

виготовлення продукції, і асоціюється із концепцією адитивного 
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виробництва продукції, тобто із сьомим технологічним укладом 

(див. рис. 1, г).  

Відповідно, маркетингові підходи при просуванні товарів на 

ринку відповідають концепціям їхнього виробництва. Якщо мова 

йде про кустарне виробництво, то і маркетологи не мають 

«заморочуватися» щодо пошуку клієнтів, адже ринок апріорі 

вкрай обмежений. Якщо ж мова йде про більш насичений ринок, 

то і маркетингові підходи до просування продукції стають дедалі 

складнішими. При переході до концепції адитивного 

виробництва маркетинг набуває рис задоволення 

індивідуального попиту вибагливого споживача, а ринок є вкрай 

насиченим товарами-конкурентами.  

Технологічна структура промислового комплексу України 

відповідає національній економіці індустріального типу, 

представленій переважно виробництвами третього і четвертого 

технологічних укладів (гірничо-металургійний комплекс, 

багатотоннажна хімія, паливно-енергетичний комплекс, питома 

вага яких разом становить майже 94% у структурі національної 

економіки) [2]. Відповідно, на сучасному етапі в Україні мають 

застосовуватися класичні маркетингові концепції, адже нині 

мова не йде про стрімкий перехід на концепцію адитивного 

виробництва.  
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ANALYSIS OF THE DAMAGE CAUSED TO THE 

NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF CRIMEA 

DURING THE PERIOD OF TEMPORARY ANNEXATION 

 

During the years of the temporary annexation of Crimea, several 

directions of negative and predatory interference in the integrity of 

natural complexes and the numerous negative consequences caused by 

this can be observed. For example, the destruction of landscape 

conditions for filling rivers and reservoirs due to various infrastructure 

projects, chaotic construction, uncontrolled drilling of wells in search 

of groundwater, etc., turned out to be devastating for the state of the 

peninsula's water resources. However, there is every reason to claim 

that we should develop a consolidated and justified position of the 

Ukrainian side regarding the assessment of the damages caused by the 

"management" of the Russian authorities in Crimea. There is a 

question of both a methodological and a purely methodological nature, 

the essence of which is how to determine the amount of damage 

caused as a result of temporary annexation? 

The first part is damage to the natural environment, biodiversity, 

impact on protected objects, etc. The territories of the nature reserve 

fund have repeatedly become the subject of interference with 

territorial integrity, there has been repeated neglect of existing borders 

and boundaries that existed until 2014. The construction of the 

"Tavrida" track was carried out without any consideration of 

environmental legislation. The track passed through the Yalta 

mountain and forest reserve. But after the first shock from this news, 

the next steps were the construction of civilian objects on the territory 

of the Foros Park (in more detail - in the Ukrainian mass media and 

reports from Foros [1]) with a violation of the ecosystem integrity of 
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the object, the Crimean Observatory, which is losing its scientific 

significance due to "light pollution" - the consequences of residential 

construction in the village of Naukove, etc. Changing the status of the 

"Krymskyi" nature reserve to make it easier to make decisions about 

changing its boundaries and using the territory for economic activities. 

The second block of questions and claims is the state of the 

peninsula's water resources and the occupation authorities' efforts to 

solve this issue due to the chaotic drilling of wells, small volumes of 

desalinated water, and the senseless construction of hydraulic 

structures in the absence of surface runoff. The proposal to drill the 

bottom of the Sea of Azov or deep wells with a depth of more than 

1,000 m causes, in addition to skepticism, natural concern about the 

consequences of such activities for the environment. 

The third block of issues is the state of the soil in central Crimea 

and environmental pollution in the north of the peninsula. Numerous 

accidents at "Crimean Titan" (now Titan Investments LLC), the 

inability to support irrigated agriculture, the reduction of economic 

activity in the northwest and northeast of the peninsula - all this leads 

to a gradual and consistent neglect of environmental issues. Note that 

we are not yet in a position to remotely assess the consequences of 

environmental damage due to emissions of pollutants at the 

Krasnoperekopska and Armyanska factories, but, even with the 

materials of the Russian mass media, the situation has long been 

beyond the limits of an "ordinary accident". 

Indirectly, it can be noted that the change in the color of the leaves and 

its absence on the trees at all indicates extremely dangerous levels of 

pollution, after the emissions at the Titan plant on August 23-24, 2018. 

Most likely, it is about exceeding the maximum allowable 

concentrations of pollutants by several times. The long-term 

consequences of the emissions will be traced for years (by the way, as 

in the case of the accident (fire) of the oil depot in the Vasylkiv district, 

namely, in the village of Kryachki, Vasylkiv district, Kyiv region, 

which began on June 8, 2015 and lasted for 8 days. The base belongs 

to "Pobutrembudmateriali" LLC 

 and is part of the BRSM-Nafta chain. As of the beginning of the fire, 

there were 14,000 tons of oil products. The size of the damage 

exceeded UAH 1 billion). 
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Now let's move on to the cost estimate. How is the damage caused 

to nature protection objects as a result of violation of nature protection 

legislation determined in Ukraine? There are appropriate methods 

approved by the government. 

According to Russian sources, the road service of the Republic of 

Crimea compensated the cost of trees and shrubs cut down during the 

construction of the Tavrida highway. Compensation for felling trees 

along the Tavrida was estimated at 249 million rubles.[3] It is noted 

that more than 111,000 trees and 116,000 shrubs were to be 

demolished during the construction and installation works along the 

new federal highway. Due to the fact that, in the opinion of the 

occupying authorities, it is not advisable to carry out landscaping 

works along the Tavrida highway before the completion of the works 

and land reclamation, a monetary form of compensatory landscaping 

in the amount of the restoration value is provided. The amount of 

compensation amounted to more than 209 million rubles. The funds 

have been transferred to the Ministry of Ecology and Natural 

Resources of the Republic of Crimea, which will decide on 

determining the volume and locations of compensatory landings. And, 

specifically, what should these funds be used for? According to the so-

called Deputy Minister of Ecology and Natural Resources of Crimea, 

Vladimir Kapitonov, about 10,000 trees are to be planted.[4] I would 

like to note that instead of felled 111,000 trees and 116,000 shrubs. 

So, it is easy to calculate that the cost of planting 1 tree costs more 

than 20 thousand rubles. Something like this is a big corruption ring. 

And another question: what kind of trees were cut down, and how 

much did they have a nature conservation value? There is not a word 

about this in the official reports of the Russian authorities and mass 

media. According to Ukrainian legislation, the illegal felling of one 

tree costs the perpetrator more than UAH 10,000, for a bush – UAH 

432.[2 

Thus, the damage caused only during the construction of the "Tavrida" 

highway to the forest resources and shrubs of the Crimea amounts to 

more than 1.15 billion UAH. 

The main analysis of the damage will be done after the 

deoccupation of the demi-island. It is now clear that this will apply to 

all natural complexes, mineral extraction, damage during the 
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construction and reconstruction of objects and structures, predatory 

use of water resources, especially groundwater, a special difficult task 

will be related to the determination of the damage caused to aquatic 

complexes, in particular for Zernov's Philophorous field, which 

suffered significant impacts during the military operations around 

Zmiiny Island. These tasks require the improvement of the methodical 

apparatus for the cost assessment of the damage caused, namely, the 

determination of such damage under conditions of constant and 

uncontrolled exposure for a certain time, which is accompanied by a 

large, but often not determined amount of pollutants or slow-acting 

substances. 
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DYNAMICS OF THE NUMBER OF STORES OF 

NATIONAL PRODUCT NETWORKS DURING THE WAR IN 

UKRAINE 

 

Before the start of the full-scale war in Ukraine, national retail 

chains (those operating in more than a few regions) actively increased 

the number of outlets, mainly self-service stores. The process of 

extensive development is vital for networks. With an increase in the 
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number of stores in a certain region, logistics costs decrease, the 

interest of suppliers increases, and the influence of competitors 

decreases. 

Thus, as of June 2021 [1], the 10 largest networks had 3,449 points. 

For 2022, the networks were actively planning the opening, but the 

war made its adjustments. Nevertheless, despite significant financial 

losses, the chains continued to expand. 

Thus, the largest Ukrainian grocery chain ATB opened its first new 

store during the active phase of the war on March 31. It is located  

55 km from Lviv - in the city of Busk, the population of which is less 

than 10,000 people. In total, in the first half of 2022, ATB opened  

12 new stores. 

The second largest chain, Fozzy Group has completely reoriented 

its development towards the west. So, three new Silpo stores opened 

in April, as well as four new stores Thrash!  

It is clear that by expanding to the West, the business not only tries 

to reduce risks, but also satisfies the demand - following the relocation 

of businesses to the west and to the center of Ukraine. 

Figure 1 shows the share of regions of Ukraine by opening new 

stores in 2022. 

 
Fig. 1. The fate of the regions of Ukraine in terms of opening new 

stores in 2022 
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At the same time, we can state that the total number of stores of the 

10 largest chains decreased, and amounted to 3115 points in June 

2022, or 9.7% less. 

The main factors in the decrease in the number of shops were the 

impossibility of their operation as a result of the occupation, and their 

physical destruction. 

ATB was the leader in the drop of stores, in absolute number, which 

reduced the network by 177 stores (including the opening of new ones). 

The above proves that national chains are trying to increase the 

number of stores under any conditions. Even in extremely difficult times 

of a full-scale war, with almost destroyed logistics and a lack of working 

capital even for payments for already received goods. 

This expansion increases the level of competitive pressure on 

national and, especially, local FMCG distributors. 
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THE USE OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE 

CONDUCT OF INFORMATION WARFARE 

 

Today, information plays almost the most important role in 

people's lives, it has become an integral part of our lives. In the 21st 

century, information has become the regulator of all social, political, 

economic and social relations. The informatization process at this 

stage is developing so rapidly that it leads to the creation of a single 

information space. However, the creation of an information society 

can lead to the emergence of many information disasters, the 

destruction of the spirituality of society and lead to large-scale 

technical disasters. 

It is the negative manifestations of the information society that give 

rise to such a concept as "information war", which today has become 

a real threat to the security of mankind. The information war becomes 

http://www.gtpartners.com.ua/
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a war for knowledge, for who will know the answers to the most 

important questions that make it possible to rule the masses. Of course, 

when waging such a war, the number of victims is reduced to a 

minimum, but all people directly participate in it, which can lead to 

the destruction of society as such. 

The concept of "information wars" is very close to the concept of 

"manipulation of public opinion" / "manipulation of mass 

consciousness", that is, the suppression of the will of people and the 

programming of their behavior. Manipulation is always carried out in 

secret, "manipulation" is not aware of its objectivity. 

However, it is important to remember that the ultimate goals of 

these two activities are different (table 1). 

 

Table 1. Comparative characteristics of the information war and 

marketing communications 

 
1 2 3 

Interaction with 
the target 
audience 

Offensive influence Maintaining mutually 
beneficial communication 

Goal Changing the existing pattern 
of behavior to gain an 
advantage over the other party 
and control its information 
space is based on rigid attitudes 
and aims to force people to 
accept (change) some point of 
view. At the same time, I am 
not at all interested in whether 
they want to  
change it 

Establishing two-way 
communication between the 
company and its public 
based on truth, knowledge 
and full awareness. Are 
more lenient in nature and 
are intended to invite people 
to use some information, 
and then voluntarily accept 
(reject) certain views, 
opinions and ideas 

Technologies 
used 

Manipulation of 
consciousness, concealment 
of information, oversaturation 
of information, substitution of 
facts 

Informing the public, 
building a reputation, 
identifying the interests of 
audiences 

The main 
components 

Offensive information; target 
audience; protection against 
information attack; side of the 
aggressor (usually unknown) 

Educational or 
motivational information; 
target audience; openness 
to information 
cooperation; company that 
disseminates information 
almost always known 
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Continuation of table. 1 

 
1 2 3 

Used tools and 
instruments 

Mass media, rumors, Internet, 
speeches, books, brochures, 
events, rallies, mail, personal 
meetings, physical influence 

(any means aimed at 
changing the existing way of 

thinking) 

Mass media, Internet, 
special events, speeches 

by speakers, personal 
meetings with clients, 

participation in 
professional meetings, 

sponsorship, Internet and 
others 

Reliability of 
information 

Assumes distortion of 
numbers and facts in their 

interests 

Based on truthful 
information 

Feedback 
Aimed at unilaterally 

influencing an individual 
(rarely) or a group (often) 

Mandatory component is 
the establishment of two-

way communication, 
reception and accounting 
of the counter signal from 

the target audience 

 

Information warfare and public relations are similar only at the 

stage of achieving goals, but the goals themselves are fundamentally 

different. 

If we correctly understand the specifics of the information 

community in the context of the aggravation of global problems, then 

today we should move in the direction that leads to the neutralization 

of the formidable potential of information wars and civilizational 

catastrophes that arise and accumulate in the process of spontaneous 

development. 
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ZARZĄDZANIE BEZPOŚREDNIMI KANAŁAMI 

SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH W 

WARUNKACH WOJNY 

 

Środowisko gospodarcze na Ukrainie jest niestabilne. Ma to 

związek z wojną. W związku z tym firma boryka się z problemami 

związanymi ze sprzedażą produktów w różnych kanałach. 

Najpopularniejszym kanałem jest kanał bezpośredni. 

Badacze E. Krykavskyi, V. Oklander, S. Illiashenko [3], О. 

Polinkevych [2] i inni zajmują się problemami sprzedaży. 

Kanał sprzedaży bezpośredniej oznacza dwóch uczestników: 

przedsiębiorstwo turystyczne (oddziały, przedstawicielstwa, 

przedstawiciele) oraz konsument. Firma otwiera własne biura 

sprzedaży oraz oddziały zarówno w kraju jak i za granicą. Kanał 

sprzedaży bezpośredniej może być interaktywny. Handel 

elektroniczny prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej 

przedsiębiorstwa turystycznego w Internecie, która ma wymagania: 

przesłanki zwiększające efektywność strony (rys. 1), informacje, które 

powinny się znaleźć na stronie (rys. 2), cechy miejsce (rys. 3). 
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Rysunek 1. Powody zwiększające efektywność serwisu [1] 

 

 
 

Rysunek 2. Informacje, które powinny znaleźć się na stronie 

internetowej [1] 

Rysunek 3. Cechy strony przedsiębiorstwa turystycznego [1] 

 

Zaprojektowana zgodnie z wymaganiami strona internetowa 

przedsiębiorstwa turystycznego jest w stanie zwiększyć liczbę wejść 

na stronę, a tym samym zwrócić uwagę na kanały sprzedaży. Kanały 

stale aktualizuj informacje (żelazka, wycieczki, daty wyjazdu itp.);

stworzyć wysokiej jakości, stylowy, jasny projekt (odpowiednia kolorystyka, 
czcionki);

aby strona była wygodna i dostępna przez całą dobę

daty wyjazdu i przyjazdu;

koszt wycieczki i czas jej trwania;

usługi zawarte w wycieczce;

„gwiazdorstwo” hotelu;

opinie o biurze podróży i hotelu;

możliwe są zniżki

• strona musi być dobrze zorganizowana, dostępna i 
zrozumiała dla wszystkich. Odwiedzający powinien być 
w stanie szybko znaleźć potrzebne informacje bez 
poświęcania dużej ilości czasu na długie poszukiwania.

1

• musi być dobrze przemyślany projekt. Z jednej strony 
powinien być atrakcyjny, jasny, stylowy, oryginalny, az 
drugiej powściągliwy i poważny. Ważne jest, aby skupić 
się na połączeniu wszystkich tych cech

2

• nie mniej uwagi należy poświęcić treści. Powinien być 
dobrze i kompetentnie przemyślany, przekazywać 
odwiedzającym jasne i niezbędne informacje. Ważne jest 
również, aby była zoptymalizowana pod kątem 
wyszukiwarek

3
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sprzedaży bezpośredniej muszą uwzględniać współczesne trendy w 

rozwoju gospodarki, wyzwania wojny i kształtowania się gospodarki 

cyfrowej. W związku z tym większość kanałów sprzedaży tworzona 

jest na poziomie elektronicznym za pośrednictwem wyszukiwarek. To 

oni zapewniają napływ nowych klientów i ich przemianę w stałych. 
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RETHINKING THE BRAND OF UKRAINE 

 

The full-scale invasion of the territory of Ukraine on February 24 

changed our lives before and after and also affected many spheres of 

social and economic life in other countries. It revealed many issues 

related to the economy or defense issues and forced us to rethink 

how the modern world is organized. Among the points are: 

- visualization of how interdependent our world has become due to 

globalization. Close interconnections between countries allow nobody 

to ignore problems; even if they do not directly affect us, a boomerang 

effect works. For example, the sea blockade of Ukrainian ports is 

causing a significant undersupply of grain to world markets, 

particularly in African countries. That, in turn, can cause a food crisis 

and social instability – increasing the flow of migrants from these 

countries to the European Union. 

https://armedsoft.com/ua/blog/yakym-povynen-buty-sayt-turystychnoyi-firmy
https://armedsoft.com/ua/blog/yakym-povynen-buty-sayt-turystychnoyi-firmy
https://doi.org/10.32782/2304-0920/l-80-20
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- reconsideration of issues of security and independence. Despite 

constant conversations about the need to diversify sources of resource 

supply and transition to alternative (green) energy and sustainable 

development, most countries remained on the hook for cheap gas and 

oil supplies. Currently, most countries face the issue of energy 

independence rather than energy security. The answers to this 

challenge are also only sometimes accepted because the question of 

further coal mining and nuclear energy development arises, which 

leads to other discussions. Despite the numerous advantages of atomic 

energy, the question of nuclear blackmail, which is currently being 

actively used by the Russian Federation, which understands that the 

consequences of an accident at a nuclear power plant will be 

catastrophic for the EU, remains open. 

- the development of civil society, when the will formed by 

ordinary citizens prevails over economic or political factors. For 

example, the exit of many brands and international organizations from 

the Russian market is associated with financial losses, which at the 

same time do not outweigh the importance of the company's image on 

the world market. There is an understanding that public demand can 

influence economic decisions, and need is essential. Another 

manifestation of the development of society is the extraordinary 

support of citizens of refugees from Ukraine, which sometimes 

outpaced the state's more clumsy and bureaucratized machinations. 

This is far from a complete list, only the most remarkable 

milestones. Each of the identified challenges is important, but not all 

of them will be accepted quickly. Security issues remain the most 

pressing with the coming winter. Moreover, we should remember 

other challenges and opportunities. The Ukrainian economy has 

suffered significant losses, which already amount to 40% of GDP. At 

the same time, Ukrainian businesses showed unprecedented flexibility 

and adaptability. Many factories resumed their work, despite 

destroying production facilities, relocation, and blackouts. Of course, 

there are many problems, but the attitude of small and medium-sized 

business entrepreneurs is essential. Focus on SMEs made because, 

according to World Bank, they represent 90% of all global companies, 

which created millions of working places and possibilities for a job. 

More, about 50% of small businesses are started at home by people 
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aged 39 to 54 (44% of SMEs), allowing Ukrainian companies and the 

economy to develop. 

In a nutshell, talking about the entrepreneurial strengths, we would 

like to stress that Ukraine has now become the brand and is 

recognizable and widely accepted. Entrepreneurs can use this window 

of opportunities to enter new markets and create a new image of 

Ukrainian goods and services. And here, it is essential to understand 

that this opening of Ukraine to the world should not take place in a 

narrow and short-term niche of duplication of the main symbols and 

stamps (for example, colors, Patron dog, etc.). It is vital to consider 

Ukraine's pattern more broadly - quality, innovation, flexibility, 

multiculturalism, universality, etc. This is an opportunity to finally 

understand and show others that we are not a continuation of 

everything connected with the negative context of the Soviet Union. 

Ukraine has uniqueness and can present itself to the world in many 

areas. In particular, in the fields of services, programming, textile 

production, and not only them. This could starts a new era if we seize 

this opportunity. 
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МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВ В 

УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ В 

УКРАЇНІ 1 

 

Військова агресія Росії в Україні стала викликом для багатьох 

міжнародних компаній і підприємств, які раніше мали справу з 

російським ринком та капіталом.  Більшість з них змушені були 

скорегувати свої маркетингові стратегії під впливом економічних 

 
1 Публікація є результатом наукових досліджень, що проводяться в 

рамках гранту, Народного Центру Науки  Республіки Польща (UMO-

2022/01/3/HS4/00039), який передбачає надання фінансування для 

науковців з України для продовження досліджень в Польщі. 
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санкцій, або репутаційних ризиків. Споживач став чутливим до 

подій, які відбуваються в Україні і засуджує компанії, які 

продовжують свою діяльність на ринку агресора.  

1. За результатами досліджень Київської школи економіки  до 

початку військової агресії на російському ринку діяло  2974 

компаній, організацій і їх брендів з 86 країн, які представляли 

товари і послуги 56 галузей. Найбільше таких було з США, 

Німеччини, Великобританії, що представляли ринки FMCG, 

фінансових, IT послуг, енергетики, промислового обладнання, 

автомобілебудування, фармацевтичні товари. Станом на 

4.12.2022 року 1647 іноземних компаній вже скоротили, 

призупинили або припинили свою діяльність в Росії. Хоча  

повністю завершили вихід х ринку 142 компанії, а півсотні 

компаній зайняли позицію очікування. Якщо з початку 

російського вторгнення в Україну відсоток компаній, які 

згортають операції в РФ, різко зростав до середини березня, то 

протягом останнього місяця співвідношення тих, хто йде чи 

залишається, практично не змінюється. Тим не менше, близько 

38,5% компаній вже заявили про вихід з ринку РФ, але 39,8% все 

ще залишаються присутніми в країні, 16,8% вичікують і лише 

4,8% здійснили повний вихід³. [1] 

2. Основним причинами виходу з ринків Росії слід зазначити:  

офіційні економічні санкції, прийняті міжнародними 

інституціями і добровільні корпоративні санкції, які є важливим 

інструментом масштабування офіційного санкційного тиску. 

Корпоративна соціальна відповідальність  (КСВ) на декларована, 

а фактична не дозволяє компаніям залишатися на ринку агресора, 

оскільки це негативно впливає на репутацію. За даними R&D 

центру You Control  до топ 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-

бойкотування відносяться: Австралія, Норвегія, Литва, 

Великобританія, Південна Корея. 

Абсолютними лідерами за часткою корпорацій, які не 

підтримали ідеї добровільних санкцій, виявились Туреччина та 

Китай. Найбільша частка лояльних до рф компаній працюють в 

сферах: охорона здоров’я, виробництво металургійної сировини 

та матеріалів, будівництво, телекомунікації, текстильна 

промисловість. [2] 

https://youcontrol.com.ua/
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3. Дослідження, проведені вченими Onur Kemal Tosun, Arman 

Eshraghi (2022) доводять, що компанії, які зволікають з виходом 

з Ринку втрачають  зазнають значних фінансових збитків за 

рахунок штрафів через недотримання запроваджених 

економічних санкцій і скорочення інвестицій [3]. В виграші 

залишаються ті, хто швидко прийняв рішення про вихід з 

російських ринків. Крім того споживачі вкрай негативно 

ставляться до таких компаній по всьому світу, вважаючи що це 

суперечить принципам КСВ, які вони декларують.  

4.Споживачів роблять свій вибір свідомо і звертають увагу на 

позицію і цінності компанії та бренду. Найбільше значення для 

українців при виборі бренду має факт його зв'язку з країнами, що 

є агресорами – на це вказали 54% респондентів спільного 

дослідження яке проводили компанія Kantar та Google. Цей 

чинник навіть важливіший за ціну, на яку вказали 52% 

споживачів, 49% респондентів зазначили, що для них є важливим 

чи перераховує бренд кошти на потреби Збройних сил України з 

кожного проданого товару. Ще більш категоричне ставлення 

українських споживачів до світових брендів, які після початку 

війни залишились на російському ринку- 71% бойкотують і не 

купують їх товари, й лише 9% не звертають на це уваги та 

продовжують купувати. Українці шукають товари-замінники 

цим брендам (89%). [4]. Українські споживачі віддають перевагу 

брендам і виробникам тих країн, які засуджують російську 

агресію, організовують збір коштів та самі допомагають 

Збройним силам України, засуджують війну. Напроти, осуд  

викликають бренди, які попри військову агресію та санкції 

залишились в Росії.  

5. Зміна в поведінці споживачів і формування нових 

цінностей, які орієнтовані на захист свободи, незалежності і 

демократії сформували нові запити до брендів. Споживачі 

вимагають від брендів емпатії,  чіткої позиції відносно подій які 

відбуваються. Бренди мають приймати більш виважені рішення 

відносно продовження присутності на ринках країнах агресорів, 

оскільки це створює протиріччя між  бажаним позиціонуванням 

на ринку і прагненням не втратити прибутки.  
 



295 
 

Список використаних джерел: 

1. 30-й випуск щотижневого дайджесту про вплив виходу 

іноземних компаній на економіку РФ. Киівська школа економіки 

(KBS). https://kse.ua/ua/about-the-school/news/30-y-vipusk-

shhotizhnevogo-daydzhestu-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-

na-ekonomiku-rf/ 

2. Бізнес-бойкот: що впливає на темпи виходу іноземних 

компаній з рф? https://fintechinsider.com.ua/biznes-bojkot-shho-

vplyvaye-na-tempy-vyhodu-inozemnyh-kompanij-z-rf/ 

3. Onur Kemal Tosun, Arman Eshraghi (2022). Corporate 

decisions in times of war: Evidence from the Russia-Ukraine conflict. 

Finance Research Letters Volume 48, August 2022. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S15446123220019

08?via%3Dihub 
4. Сприйняття рекламного креативу під час війни. Результати 

спільного дослідження Kantar та Google.  

https://services.google.com/fh/files/events/webinar.pdf 

 

 

Стренковська А.Ю., к.е.н, доцент 

Панченко М.О., к.е.н, доцент 

Національний університет «Одеська політехніка» 

 

 ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ У ВОЄННИЙ ЧАС 

 

У зв’язку з тим, що сьогодні українці знаходяться в абсолютно 

нових умовах існування через війну, бізнес повинен стати більш 

гнучким та вміти швидко  адаптуватись до нової реальності.  

Підприємці кожен день шукають нові шляхи для того щоб 

утримувати бізнес та розвиватись, а саме: пропонують  новий  

асортимент товарів, розробляють  актуальні  логістичні канали, 

будують нові форми співпраці із  постачальниками.   

Маркетинг також максимально пристосовується до  кризових  

умов. Головним завданням сучасного маркетингу стає пошук та 

реалізація механізмів, які допоможуть українським 

підприємствам залишатися актуальними у воєнний час та 

утримувати свої ринкові позиції.  

https://kse.ua/ua/about-the-school/news/30-y-vipusk-shhotizhnevogo-daydzhestu-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-na-ekonomiku-rf/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/30-y-vipusk-shhotizhnevogo-daydzhestu-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-na-ekonomiku-rf/
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/30-y-vipusk-shhotizhnevogo-daydzhestu-pro-vpliv-vihodu-inozemnih-kompaniy-na-ekonomiku-rf/
https://fintechinsider.com.ua/biznes-bojkot-shho-vplyvaye-na-tempy-vyhodu-inozemnyh-kompanij-z-rf/
https://fintechinsider.com.ua/biznes-bojkot-shho-vplyvaye-na-tempy-vyhodu-inozemnyh-kompanij-z-rf/
https://www.sciencedirect.com/journal/finance-research-letters
https://www.sciencedirect.com/journal/finance-research-letters/vol/48/suppl/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322001908?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322001908?via%3Dihub
https://services.google.com/fh/files/events/webinar.pdf
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У цьому сенсі саме цифровий маркетинг здатний забезпечити 

нову форму взаємодії з постійними клієнтами, а також залучити 

нових з перспективою співпраці і у післявоєнний період. 

Цифровий маркетинг дає можливість дослідити актуальні зміни 

«цифрового портрету» споживача під час війни, а саме: вивчити 

його купівельну поведінку та «цифровий слід» в мережі. 

Таким чином, пошук ніш, які стали порожніми через війну, 

для просування товарів та побудови партнерських відносин – це 

головна задача сучасного цифрового маркетингу в умовах 

сьогодення. 

В  умовах  війни  цифровий  маркетинг ґрунтується на 

наступних принципах: 

1. Зміна цільової аудиторії, а саме: статі,  віку,  географічного  

розташуванняя,  стилю  життя та звичок  потенційних  покупців.  

Це  потрібно  враховувати  під час  формування  та  адаптації  

конкретної пропозиції. 

2.  Нові  прогресивні  маркетингові  прийоми, а саме:  

патріотизм, підтримка армії, національної єдності та ідентичності 

тощо. Багато українських компаній перераховує частину доходу 

від  продажу  товарів  та  послуг  на  потреби армії, що отримує 

прихильність патріотично-налаштованої аудиторії. 

3.  Підтвердження  надійності  бізнесу, а саме: створення 

репутації в рамках надійності сервісу навіть у воєнний час. 

4. Розвиток інноваційності, а саме: стимулювання до більш 

креативних рішень, маркетингових прийомів, інструментів для 

вирішення складних ситуацій.   

5. Підтримка та лояльність українського бізнесу. Доцільна та 

довершена маркетингова стратегія підприємства сьогодні дає 

можливість вийти на світовий ринок через підвищену лояльність 

та підтримку українського  продукту,  зумовлене  воєнним часом. 

Використання вищенаведених принципів цифрового 

маркетингу дозволяє підприємствам досягати маркетингових  

цілей навіть  в  умовах  війни.  

Історично підтверджено, що війна не завжди створює 

критичні загрози розвитку підприємницької  діяльності.  Тож 

якщо  вміло використовувати цифрові  технології  бізнесу  та 
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маркетингу  зокрема,  то  цей  кризовий  стан можна обернути на 

користь, користуючись  можливостями,  які  складаються. 
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ЗМІНИ У МАРКЕТИНГУ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ ПІД 

ЧАС ВІЙНИ 

 

Традиційні підходи в маркетингу українських брендів та 

звичні напрями діяльності зникли з першими вибухами. Після 

початку війни багато компаній зупинили маркетингові 

дослідження, радикально зменшили свої витрати на маркетинг, а 

деякі взагалі припинили своє існування через різке зменшення 

прибутку,  релокації своїх співробітників або долучення їх до 

військової діяльності.  

Але якщо бренд хоче залишитися на ринку після перемоги, 

йому вкрай необхідно підтримувати зв'язок із споживачем під час 

війни, бути поруч, бо зараз бренди є опорою та підтримкою. 

Перед початком нової маркетингової кампанії бренду потрібно 

заново ознайомитися зі своєю аудиторією. Це необхідно зробити 

з причин міграції споживачів, зміни їх інтересів, потреб, доходів, 

настрою, планів тощо. Така інформація стане цінною основою 

для нових комунікаційних активностей бренду. 

https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518/1460
https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1518/1460
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Оскільки у період кризи важко спланувати щось на великий 

період, плани мають бути набагато коротшими ніж до війни, а рух 

– маленькими життєво необхідними кроками, щоб оперативно 

реагувати на показники та швидко вносити зміни. При 

плануванні комунікаційних звернень бренду треба враховувати: 

- в суспільстві значно посилилися проукраїнські та 

проєвропейські настрої; 

- доходи українців зменшилися, тому більшість споживачів 

звертають увагу саме на ціну при виборі товарів;  

- гнів у зв’язку із нападом РФ став головною емоцією 

українців [1]; 

- відбулася суттєва зміна у каналах споживання інформації, 

сьогодні вся країна 24/7 у смартфоні. 

Тому актуальними видами комунікації будуть: 

1) інформативна (сповіщення споживачів на сайтах та у 

соціальних мережах про режим роботи, відкриті магазини, 

наявність товару, ціни тощо); 

2) соціально-відповідальна (постійне надання інформації, як 

компанія допомагаєте армії, переселенцям, дітям. Споживачам 

треба знати, що навіть купуючи будь-який товар, вони 

наближають країну до перемоги); 

3) підтримувальна (підйом  морального духу своїх 

споживачів завдяки мемам, жартам, життєстверджувальним 

повідомленням,  які об’єднують та дають відчуття спільної мети). 

Обов’язково необхідно говорити про внесок бренду у 

перемогу України, ділитися історіями сміливості співробітників 

та повідомляти про зміни у компанії. У будь-якому разі не можна 

вдавати, що нічого не відбувається і що війни немає. Зараз 

кожний споживач стежить за подіями на фронті або приймає 

безпосередню участь, тому усе, що відбувається в країні, так чи 

інакше відображається на поведінці споживача. Співпраця та 

об’єднання з українськими митцями, зірками, фондами для збору 

коштів, переказів на ЗСУ, для створення нових продуктів під 

потреби армії та населення в період війни має дуже велике 

значення для подальшого впевненого існування брендів. 

Слід уникати використання армійських термінів у маркетингу, 

тому що це розмиває межі між війною і мирним життям. Поняття 
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армії, захисту держави втрачає власний першорядний сенс. Така 

тенденція може призвести до неусвідомленого зниження 

зацікавленості у війні, а відповідно, до зменшення обсягів 

допомоги. Також слід мати на увазі, що у воєнний час всі процеси 

прискорюються (це дозволяє дуже швидко робити ті речі, які до 

війни здійснювалися роками). 

Тому на часі необхідно сильніше фокусуватися на аналітиці і 

своєчасному реагуванні, змінювати комунікаційні стратегії, 

портфель продуктів, цінові стратегії, маркетингові бюджети, 

роботу з партнерами та підрядниками.  
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ПРОСУВАННЯ 

РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

Актуальність проблеми. Війна поставила ресторанний бізнес 

України в надзвичайно складні умови. Змінилися способи 

функціонування: безліч закладів зазнали значних втрат і 

вимушені були закрити свої двері назавжди, інші адаптувались 

до сьогоднішніх реалій та роблять все можливе, щоб 

задовольнити потреби відвідувачів. При цьому, щоб втриматися 

на ринку підприємствам доводиться обирати дієві методи 

просування послуг, враховуючи становище пов’язане з 

обмеженням діяльності в умовах війни. 

Мета. Визначити методи просування ресторанних послуг в 

умовах війни. 

Методи просування являються важливими, значущими 

рушійними силами, адже саме вони дають впевненість та 

допомагають знайти правильну взаємодію зі споживачами навіть 

в такий нелегкий час. 

https://gradus.app/
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Просування – це спосіб спілкування з клієнтами та вплив на 

потенційних споживачів, що полягає у наданні інформації, 

аргументів та стимулів, які підвищують бажання скористатися 

послугами або сприяють придбати пропонований товар [4]. Його 

ще визначають як набір заходів та інструментів для збільшення 

обізнаності цільової аудиторії, агітації та орієнтації попиту на 

товари та послуги, задля покращення іміджу підприємства 

ресторанного господарства на конкурентному ринку. 

Завдяки інноваційному розвитку медіа-рішень та їх 

постійному використанню, розрізняють стандартні та 

нестандартні методи просування ресторанних послуг. 

Стандартні форми просування – це ті методи, що в основному 

застосовуються в комунікаційному процесі та до яких вже звикли 

і споживачі і ринок (телебачення, радіо, газети, Інтернет, 

друкована реклама, стимулювання збуту, особистий продаж, 

зв’язки з громадськістю) [4]. 

Стрімкий розвиток засобів масової інформації призвів до 

появи нових нестандартних методів маркетингової комунікації, 

які використовують сучасні технології та медіа, креативні 

рішення, незвичні локації. 

Ринковий попит на нові форми просування закладів 

ресторанного господарства формує застосування ембієнтних 

медіа. Це різновид креативної реклами, що використовує 

нетрадиційні носії в навколишньому середовищі такі, як візки для 

покупок, банкомати, сидіння в театрах, вагони метро, зупинки, 

білборди великого формату та ін. [2]. 

До характеристик ембієнтної реклами відносять [2]: швидке 

привернення уваги; використання несподіванок, гумору і 

винахідливості; передача таємничої цікавості. 

Однією з найважливіших нестандартних форм просування та 

ринкової комунікації є партизанський маркетинг, який 

визначається як нетрадиційна, суперечлива дія, що поєднує різні 

медіа та здебільшого впроваджувана за низьку вартість [1]. 

Базується на експонуванні в ЗМІ та медійних заходах, але 

провокуючи галас навколо продукту чи послуги. 

Заклади ресторанного господарства застосовують також інші 

нестандартні форми маркетингової комунікації, до яких 
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відносяться своєрідні заходи в точках продажу такі, як маркетинг 

ароматів, звуковий маркетинг, візуальний мерчандайзинг. 

Кращому просуванню послуг ресторанних підприємств 

сприяють: знижки, акції та картки лояльності; реклама в 

соціальних мережах; дегустації; нові рекламні постери, 

штендери, банери; використання образів знаменитостей як 

користувачів продукту [3]. 

Очікується, що в майбутньому все більшість ресторанів 

будуть інтерактивними, персоналізованими та ще краще 

орієнтованими на споживача. В даний час деякі заклади 

створюють власні мобільні додатки (на смартфонах або 

планшетах), які найчастіше використовуються відвідувачами для 

перегляду меню, фотографій страв та замовлення доставки. 

Застосовуючи такі додатки клієнти отримують картки лояльності 

та привабливі знижки [3]. 

Потенціал додатків полягає в тому, що вони можуть реально 

збільшити кількість відвідувань, винагороджуючи лояльність за 

допомогою системи нарахування бонусних балів, які споживач 

може обміняти при наступному замовленні. 

Таким чином, в умовах війни на ринку ресторанного бізнесу 

важливого значення набувають методи просування ресторанних 

послуг та способи донесення інформації до потенційних 

відвідувачів. Спостерігається, що при ослабленні діяльності 

підприємства вдаються до широкого ряду нестандартних рішень 

з використанням різноманітних методів і прийомів впливу на 

споживачів, застосовуючи широкий спектр інструментів 

маркетингової комунікації. 

 

Список використаних джерел: 

1. Laura-Andreea Voicu (2021). Guerrilla Marketing for 

Restaurants: How to Think Outside the Box. Restaurant Marketing. 

https://www.gloriafood.com/guerrilla-marketing-for-restaurants  

2. Łukasz P. Wojciechowski, Katharina Fichnová. (2022). Nowe 

technologie i ambientowa komunikacja marketingowa. Studia de 

Cultura 14 (2). 

3. Sara Khan (2022) Innovative Ideas To Promote Your 

Restaurant Business Online. Online Restaurant Business: How To 

https://www.gloriafood.com/guerrilla-marketing-for-restaurants


302 
 

Grow Its Sales and Revenue. 

https://javascript.plainenglish.io/innovative-ideas-to-promote-your-

restaurant-business-online-337c00049284 

4. 9 Types of Promotions Tools (Plus Benefits and Examples). 

(2022) https://www.indeed.com/career-advice/career-

development/promotions-tools 

 

 

https://javascript.plainenglish.io/innovative-ideas-to-promote-your-restaurant-business-online-337c00049284
https://javascript.plainenglish.io/innovative-ideas-to-promote-your-restaurant-business-online-337c00049284
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/promotions-tools
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/promotions-tools


303 

 

Scientific edition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKETING OF 

INNOVATIONS.  

INNOVATIONS IN MARKETING 
 

Materials of the International Scientific Internet Conference 

(December, 2022) 

 

 

Cover design: Daria Shypulina 

 

 

 

 

 

 

University of Economics and Humanities  

43-300, ul. gen. Wł. Sikorskiego 4-4c, Bielsko-Biala, Poland 

 

 



 


