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Програма IV наукової конференції
«МАРКЕТИНГОВА ОСВІТА — ШЛЯХ ДО УСПІХУ»
7 грудня 2017 року
13.30 — 14.00 — реєстрація учасників конференції
14.00 — 14.10 — вітальне слово декана факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д. е. н., професора О. К. Шафалюка

Секція 1. НАЙКРАЩІ МАРКЕТИНГОВІ ПРАКТИКИ
ТА УСПІШНІ ІСТОРІЇ НАЙВІДОМІШИХ
МАРКЕТОЛОГІВ СВІТУ
14.10 — 14.20 — Гайдамака Юлія Маркетинг у мережі
YouTube, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.20 — 14.30 — Стефієнко Артем Просування у мережі Інтернет як метод партизанського маркетингу, Коледж інформаційних
систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.30 — 14.40 — Македон Дар’я Darknet як складова тіньової
економіки. Способи боротьби з незаконним обігом у «Невидимому Інтернеті», Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.40 — 14.50 — Пікерський Артем Використання «прихованого» маркетингу в діяльності підприємства, Коледж інформаційних
систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.50 — 15.00 — Кузнецов Кирило Influence of hybridization of
modern communication channels on development of marketing
practices, Торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету
15.00 — 15.10 — Кучинська Наталія Говард Шульц та його
успішна історія, Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
15.10 — 15.20 — Митяй Ірина Є ідея — є ІКЕА, Економічний
коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
15.20 — 15.30 — Литвинчук Анна McDonald’s — приклад
правильно побудованої політики менеджменту і маркетингу компанії, Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов м. Києва
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15.30 — 15.40 — Городенко Марія Маркетингові стратегії
сьогодення, гімназія № 283 м. Київ
15.40 — 15.50 — Гузеева Крістіна Маркетинг майбутнього
(SMM маркетинг), гімназія № 283 м. Київ
15.50 — 16.00 — Полозова Марія Психологія кольору в маркетингу, ТОВ »Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»
16.00 — 16.10 — Борух Катерина Продвижение идей через
интернет. Успех первой краудфандинг платформы, Економічний
коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
16.10 — 16.20 — Лученко Євген Управління соціальним маркетингом, Університет економіки та права КРОК
16.20 — 16.30 — Шматко Анастасія, Феклушина Софія Інтернет-маркетинг: ефективні продажі в соціальній мережі Instagram,
Гімназія НПУ імені М. П. Драгоманова
16.30 — 16.40 — Федоренко Анастасія, Лук’яненко Аліна
Аналіз маркетингових заходів компанії Mercedes-Benz, Гімназія
НПУ імені М. П. Драгоманова
16.40 — 16.50 — Мисник Єгор Методи нейромаркетингу,
Український гуманітарний ліцей Київсього національного університету імені Тараса Шевченка
16.50 — 17.00 — Підварко Денис Ilon Mask — Tesla, Київський Палац дітей та юнацтва

Секція 2. МОЛОДІЖНІ БРЕНДИ
ТА СЕКРЕТИ ЇХ УСПІШНОГО МАРКЕТИНГУ
14.10 — 14.20 — Шевцова Марія История успеха бренда
«Vans», Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
14.20 — 14.30 — Власенко Анастасія Victoria’s Secret, Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.30 — 14.40 — Шкіренко Владислава Феномен 21 века,
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.40 — 14.50 — Cемистрок Федір Від лідеру мобільного ринку до аутсайдера. Історія провалу Nokia, Коледж інформаційних
систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.50 — 15.00 — Рябець Наталія Успіхи ТМ Колоніст на
українському ринку виноробства, Коледж інформаційних систем
і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
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15.00 — 15.10 — Анципарович Марія Рисковые маркетинговые хода знаментиых брендов, ТОВ «Ліцей політики, економіки,
права та іноземних мов»
15.10 — 15.20 — Дацюк Сніжана Секрети успіху «ZARA»,
ТОВ «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»
15.20 — 15.30 — Богачук Ольга Миттєва мода, Коледж економіки, права та інформаційних технологій при ВНЗ «КРОК»
15.30 — 15.40 — Фам Хай Ієн Молодіжні бренди та секрети їх
успішного маркетингу, Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступенів
15.40 — 15.50 — Бабка Марина Особливості маркетингових
заходів компанії Chanel, Гімназія НПУ імені М. П. Драгоманова
15.50 — 16.00 — Нечипоренко Василь Леонідович Domino’s
Pizza, Київський Палац дітей та юнацтва
16.00 — 16.10 — Роньшина Катерина, Яковенко Вероніка
Транснаціональна корпорація «Nestlé», Ліцей «Наукова зміна»
16.10 — 16.20 — Кузьомко Ярина, Сорока Анастасія Транснаціональна корпорація «Starbucks», Ліцей «Наукова зміна»
16.20 — 16.30 — Габрійчук Анна Транснаціональна корпорація «MetLife», Ліцей «Наукова зміна»
16.30 — 16.40 — Клемешова Алла Supreme, Київський Палац
дітей та юнацтва
16.40 — 16.50 — Сапоренко Олександр GAP, Київський Палац дітей та юнацтва
16.50 — 17.00 — Соловйова Валентина Ralph Lauren, Київський Палац дітей та юнацтва
17.00 — 17.10 — Мануйлова Катерина Meizu, Київський Палац дітей та юнацтва

Секція 3. ЕФЕКТИВНА ЛОГІСТИКА АБО
ЯК ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБУ СПОЖИВАЧА
ВЧАСНО ТА ЯКІСНО
14.10 — 14.20 — Андрунін Андрій Характеристика ефективної логістики за допомоги двох її головних завдань, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.20 — 14.30 — Стрельніков Олександр Заохочення споживачів за рахунок якісної логістики, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
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14.30 — 14.40 — Мирський Іван Логістичні процеси підприємств, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ
імені Вадима Гетьмана»
14.40 — 14.50 — Кочубей Катерина, Зателепа Аліна Прийоми
впливу на споживача у мережах роздрібної торгівлі, Гімназія
НПУ імені М. П. Драгоманова
14.50 — 15.00 — Таранова Олександра Застосування методики ABC для аналізу результатів збутової діяльності підприємства,
Український гуманітарний ліцей Київсього національного університету імені Тараса Шевченка
15.00 — 15.10 — Кулібаба Марина Стан і проблеми фінансового лізингу в Україні, Школа № 163 ім. М. Кирпоноса
15.10 — 15.20 — Косточкіна Марія Механізми державного регулювання зайнятості населення, СШ № 57 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ

Секція 4. ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА
ТА НОВІ БРЕНДИ ВІД ЕКО-БІЗНЕСУ
14.10 — 14.20 — Малай Тетяна Світові бренди одягу на шляху
до екологізації виробництва, Коледж інформаційних систем і
технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.20 — 14.30 — Югай Вікторія Розвиток зеленого бізнесу в
Україні, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ
«КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.30 — 14.40 — Царьова Ілона Екологія в сучасній економіці,
Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені
Вадима Гетьмана»
14.40 — 14.50 — Збарживецька Вікторія Економіка і екологія,
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.50 — 15.00 — Старкова Анастасія Аналіз досягнення цілей
сталого розвитку регіонами України, Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням англійської та італійської мов
№ 130 ім. Данте Аліг’єрі
15.00 — 15.10 — Лавренчук Дар’я Споживання екотуристичного продукту і можливість розвитку екотуризму, ТОВ «Ліцей
політики, економіки, права та іноземних мов»
15.10 — 15.20 — Одінцова Поліна Зелена економіка, Київський Палац дітей та юнацтва
7

Секція 5. ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРИ —
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
14.10 — 14.20 — Петрова Марія Проблеми розвитку санаторно-курортної сфери рекреації в Україні на прикладі селищакурорту Ворзель київської області, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
14.20 — 14.30 — Буйда Галина Туризм і рекреаційна сфери —
основа економічного потенціалу України, Економіко-правовий
ліцей ІІ-ІІІ ступенів
14.30 — 14.40 — Лисянська Дарія, Мокровольстка Єва Аналіз
маркетингових заходів для міста Львова, Гімназія НПУ імені
М. П. Драгоманова
14.40 — 14.50 — Гречин Марія Інвестиційний клімат в Україні, Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини з поглибленим вивченням
іноземних мов м. Києва
14.50 — 15.00 — Паперна Лізавєта Туризм і рекреаційна сфери — основа економічного потенціалу України, Київський Палац
дітей та юнацтва
15.00 — 15.10 — Куліковський Дмитрій Процес глобалізації в
історії людства в перетворенні малих примітивних регіонів на
великі зв’язані між собою держави, Коледж інформаційних систем і технологій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
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Гайдамака Юлія
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
МАРКЕТИНГ У МЕРЕЖІ YOUTUBE

Актуальність. З розвитком технологій виникає потреба у пошуку нових ефективних маркетингових методів завоювання споживачів, серед яких соціальні мережі посідають передові позиції.
Постановка проблеми. Потрібно дослідити і проаналізувати
ефективність використання рекламних засобів на платформі
YouTube з метою розширення їхнього застосування.
Результати дослідження. Соціальні мережі досить швидко і
доволі глибоко захоплюють у свої тенета нових користувачів.
Саме тому маркетологи, піар-менеджери активно використовують схожі платформи для поширення реклами з метою залучення
нових клієнтів до свого продукту.
YouTube на сьогодні активно користується попитом на розміщення реклами. Що ж являє собою цей інтернет-ресурс? YouTube
— це відеохостинг, який дозволяє безкоштовно викладати відеоматеріали, коментувати і переглядати їх. Сьогодні цей відеохостинг посідає третє місце серед сайтів за популярністю, замінюючи багатьом традиційне телебачення. YouTube — це з 2006 року
дочірня компанія Google [1].
За контентом найбільшим попитом користуються відеоматеріали розважального і навчального характеру (контент — це вміст
будь-чого, у нашому дослідженні — відеоролик [2]). На каналах
із розважальною тематикою можна рекламувати будь-що: їжу
(«Lay’s», «Snickers»), одяг («Reebok», «Nike»), програми, додатки
та ігри («Kopikot», «Badoo», «Panzar») та ін. На «влогах»-вечірках
найчастіше рекламують алкогольні напої («Eon») чи букмекерські
контори («Leon»). Канали для догляду за собою найчастіше рекламують косметичні засоби («NYX», «Dior», «Guerlain»). Окреме
місце посідає контент для дітей, а саме — різноманітні мультфільми, ігри, влоги і блоги батьків і дітей.
Успішним прикладом маркетингу на YouTube можна назвати
нідерландський інтернет-магазин «Wehkamp», який організував
конкурс на посаду ексклюзивного відеоблогера бренду [3]. Fanta
у 2017 році запустила маркетингову кампанію, в якій пропонується взяти участь кожному охочому, серед них чимала кількість
відеоблогерів, які використовують цю акцію на своїх YouTubeканалах. Шведський бренд одягу «Gina Tricot» одягли дівчат по9

пулярного гурту «Say Lou Lou» в одяг своєї марки і зняли із ними
відеоролик «360°». Ця група і ця реклама одягу потрапили у
тренд і підвищили продажі «Gina Tricot» [3].
Негативними прикладами можна вважати реклама фінансових
пірамід або ж казино Вулкан, також Тінькофф банк, адже перші користувачі даних послуг висловлюють своє невдоволення і воно поширюється як вірус, адже продукт не відповідає своїй рекламі. Скандалом, що розгорівся на початку 2017 року, стала відмова провідних
брендів «PepsiCo», «Volksvagen» і «Starbucks» розміщувати свою
рекламу на відеохостингу YouTube, адже транслювали її перед демонстрацією відеороликів відверто расистського характеру [5]. З
цих причин з 2017 року адміністрація YouTube встановила жорсткі
правила на розміщення відеоматеріали на даному сервісі [4].
Отже, можна підбити підсумки, що YouTube — один із найефективніших сервісів для поширення реклами і залучення нових
споживачів. Влучний маркетинг може забезпечити величезні
притоки покупців із мінімальними витратами.
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Кучинська Наталія
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ГОВАРД ШУЛЬЦ І ЙОГО УСПІШНА ІСТОРІЯ

Говард Шульц — один з найвидатніших практиків у сфері маркетингу. Цей чоловік дійшов до своєї мети завдяки своїй працьовитості і наполегливості. Історія звичайного чоловіка, який став
одним з найбагатших людей світу.
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Знаменитий фактичний засновник CEO Starbucks першим зі
своєї родини вступив до коледжу, причому зробив це завдяки
спортивній стипендії (грав у баскетбольній команді). Автор книг:
«Влийте в неї своє серце: Як чашка за чашкою будувалася
Starbucks» і «Starbucks назавжди» [2]. Говард Шульц народився
19 липня 1953 року в Брукліні (Нью-Йорк), де і виріс. Його батьки багато працювали, але ніколи не могли дозволити собі надмірностей. Їх заповітна мрія була проста: щоб син виріс гідною людиною, здатним забезпечити сім’ю. Тоді вони й припустити не
могли, що їх дитина стане одним з найбільших бізнесменів сучасності [3].
Для свого проекту Говарду знадобилося $1,7 млн. Частину
суми йому позичили власники Starbucks. Інші гроші він позичив
у банку. У квітні 1986 року Шульц відкрив у Сіетлі кав’ярню з
італійським назвою IІ Giornale. У перший же день у нього побувало 300 осіб. У закладі Шульца грала «жива» музика, а кава
продавалася навіть на винос, у спеціальних стаканчиках. Рік потому Говард дізнався, що власники Starbucks хочуть продати свої
магазини, обжарювальний цех і торгову марку, оскільки не справляються з управлінням бізнесу, що так стрімко розрісся. За все
вони просили $4 млн. Шульц тут же пішов до своїх кредиторів і
умовив їх на нову позику (одним з перших інвесторів Starbucks
став засновник Microsoft Білл Гейтс). Тепер він став одноосібним
власником і керуючим Starbucks.
У всіх магазинах компанії з’явилися барні стійки, де професійні бариста (фахівці з приготування кави) мололи кавові зерна,
заварювали й подавали ароматну каву. Бариста знали всіх постійних клієнтів по іменах і пам’ятали їх смаки та уподобання.
Коли Шульц перший раз побував в Італії, він був вражений місцевими кав’ярнями і особливо, як він висловився згодом, «чудовою театральною виставою «бариста», який, однією рукою наливав еспресо, а іншою збивав вершки, розмовляючи при цьому з
відвідувачами. Через два роки Говард знову відвідав Італію, звідки привіз додому не тільки фотографії і меню, але і відеоплівки,
що відобразили «баристас» в дії. Згодом вони стали навчальним
матеріалом для практичних занять з працівниками.
Своїм кредиторам Говард Шульц обіцяв, що за п’ять років
відкриє в Штатах 125 кав’ярень. На ділі до 1992 році він зміг відкрити значно більше точок, ніж запланував. Він почав з Нової
Англії — з Бостона і Чикаго — і поступово добрався до Каліфорнії. За модель розвитку Шульц взяв франчайзингову схему
McDonald’s. Щоправда, коли його компанія розбагатіла, на кож11

ну нову кав’ярню-франчайзі він став відкривати по дві-три власні
підприємства — Шульц вважав, що на основі франшизи не можна створити сильний бренд [5].
Його стратегія була ретельно продумана і зовсім «божевільна». Щоб перевернути свідомість американців, він вирішив «бити» кількістю, якістю та всюдисущою рекламою. Американцям
нав’язували, що пити справжню каву в спеціальних закладах
Starbucks — романтично. Рекламні слогани добре запам’ятовувалися, викликали усмішку і думки про чашечку ароматного напою. При цьому глава компанії подбав про те, щоб реклама не
розходилася з дійсністю. «Starbucks — це щось більше, ніж просто
кавова компанія, та без першокласної кави вона пропаде» [1 с. 68].
Говард Шульц запропонував споживачам демократичну
кав’ярню, що працює на принципі самообслуговування. При
цьому споживачеві пропонувалася свобода вибору — він міг вибрати тип напою (не просто «кава взагалі», а латте, капучіно, еспресо, мока, макіато й інші його різновиди), розмір, тип молока
(звичайне або знежирене) і так далі. В Starbucks замовлення приймає одна людина, а сам каву готує інший, черги проходять дуже
швидко, значно швидше, ніж у закусочних швидкого обслуговування. Оскільки значну частину замовлень у США (а потім і в
інших країнах) становить все-таки кави «на винос» (у США —
75 % замовлень), то навіть велике число споживачів не призводить до стовпотворіння в кав’ярнях [3] .
У березні 2008 року компанія Starbucks запустила досить цікавий проект в Інтернет, який являє собою «сайт ідей для Starbucks».
Будь-яка людина може поділитися своєю ідеєю, відносно поліпшення кав’ярень. Кожна ідея буде розглянута, а якась, можливо,
навіть реалізована [4].
Спираючись на життєвий досвід видатних маркетингових
практиків таких, як Говард Шульц, можна досягти значних успіхів у власному бізнесі і економіці країни зокрема.
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Стефієнко Артем
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПРОСУВАННЯ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
ЯК МЕТОД ПАРТИЗАНСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Інтернет-маркетинг — це практика використання всіх аспектів
традиційного маркетингу в Інтернеті, яка зачіпає основні елементи маркетинг-міксу: ціна, продукт, місце продажу і просування.
Основна мета-отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту.
Як для компаній, так і для споживачів, що беруть участь в онлайн-бізнесі, питання безпеки дуже важливі. Багато споживачів
бояться робити покупки в інтернеті, тому що не впевнені, що їх
персональна інформація залишиться конфіденційною. Вже були
випадки, коли компанії, які займалися онлайн-бізнесом, були
спіймані на розголошенні конфіденційної інформації, що стосується їхніх клієнтів. Деякі з них декларували на своїх веб-сайтах,
що гарантують конфіденційність інформації про споживача. Інтернет-маркетинг у першу чергу надає споживачеві можливість
отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи інтернет, отримати інформацію про товар, а також купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про
один товар, або ви її не знайдете, то, швидше за все він придбає
товар у конкурента. Обмеження в інтернет-маркетингу створюють
проблеми як для компаній, так і для споживачів. Якщо у споживача повільне інтернет-з’єднання, це призводить до утруднення у
використанні в рекламі анімованих роликів, презентаційних фільмів і високоякісної графіки, хоча, в принципі, проблема зі швидкістю — це питання часу, з кожним днем «повільних» користувачів
стає все менше. Місце dial-up займає швидкісний інтернет. Обмеження в інтернет-маркетингу створюють проблеми як для компаній, так і для споживачів. Споживачі бояться робити покупки в інтернеті, тому що не впевнені, що їх персональна інформація
залишиться конфіденційною. Продаючи нформацію про своїх клієнтів, такі компанії порушують не тільки свою політику, а й закони кількох держав. У сучасному світі велика частина покупок відбувається віртуально. Зокрема товар реалізується оптом і в роздріб
через Інтернет-магазини досить успішно. Клієнти задоволені, і це
можна пояснити, як мінімум, такими перевагами.
1) споживач заощаджує дорогоцінний час за рахунок того, що
робить замовлення, не виходячи з дому;
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2) товари оптом і в роздріб реалізуються за прийнятними цінами, оскільки гроші на дорогу не витрачаються, та й за оренду
приміщень реалізаторам платити не потрібно. Більш того, тримати кілька продавців у магазині також не потрібно. Ці причини дозволяють сплачувати клієнту тільки за товар;
3) віртуальний магазин не потребує вихідних і перерв, відвідувачі можуть оформляти замовлення в будь-який зручний час;
4) при купівлі товарів через Інтернет-магазини, бажано ознайомитися з відгуками. Якщо сайт протягом тривалого часу якісно
надає послуги або реалізує товари, то на його сторінках будуть
позитивні відгуки. Це дозволить довірливим клієнтам уникнути
обману від недобросовісних продавців. Малобюджетні способи
реклами і маркетингу дозволяють ефективно просувати свій товар або послугу, залучати нових cпоживачів і збільшувати свій
прибуток, не вкладаючи або майже не вкладаючи грошей. Тому
партизанський маркетинг називають також «малобюджетним маркетингом» або «маловитратними маркетингом».
До партизанського маркетингу зазвичай також відносять ряд методів реклами, які не входять в офіційні списки Левінсона, але відповідають основному принципу партизанського маркетингу — доступності для фірм з невеликим рекламним бюджетом. Серед таких методів
«вірусний маркетинг», «ембієнт медіа», «прихований маркетинг»
Тому, якщо ви хочете обрати такий метод, що не потребується
великих матеріалів, то слід обрати саме інтернет маркетинг.
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Городенко Марія
Гімназія № 28, м. Київ
МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ СЬОГОДЕННЯ

Актуальність теми зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки витримати конкуренцію можуть лише ті компанії, які
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вміють не лише виробляти товар, але й правильно презентувати
його споживачеві.
Будуючи свою роботу, я спираюсь на досвід провідних компаній світу, таких як McDonald’s, Coca Cola, Apple та інші.
Основний зміст:
1. Що таке маркетингова стратегія? Яка її роль?
2. Як побудувати успішну маркетингову стратегію?
• Посилений фокус на споживчий досвід
• Індивідуальність — запорука успіху
• Відеоконтент — кращий за рекламні буклети
• Більше маркетингу в соціальних медіа
• Використовуйте Інтернет Речей
• Маркетинг в правильний час замість маркетингу в реальному часі
• Не намагайтесь стати гігантом
Отже, побудова успішної маркетингової стратегії — це запорука
успіху компанії. Саме досвід провідних компаній світу може допомогти розробити власну стратегію та правильно її впровадити.
Література
1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ.
навч. закл. — 4-е. вид., доп. — К. : Лібра, 2006. — 717 с.
2. Данилишин Б.М., Любченко О.М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого ринку. — Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2006. —250 с.
3. Лук’янець Т.А. Економічний механізм маркетингу: Навч. посіб. /
Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. :
КНЕУ, 2006. — 464 с.
4. Осовська Г. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навчальний посібник / Галина Осовська, Олександр Фіщук, Ірина Жалінська. — К. : Кондор, 2003. — 190 с.
5. Заяць Т.А., Тарлопов І.О., Пилипенко О.О. Управління маркетингом на підприємстві. — Донецьк: Юго-Восток, 2006. — 252 с.

Митяй Ірина
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
Є ІДЕЯ — Є ІКЕА

На даний момент IKEA — один з найбільших брендів світу.
Позиції компанії на міжнародному ринку виглядають практично
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непорушним. За свою історію IKEA змогла витримати жорстку
конкуренцію, світові кризи і гучні скандали.
Без сумніву, головну роль у розвитку IKEA зіграв її засновник. Адже він зміг з нуля створити компанію, здатну витримати
будь-які зміни. Діяння Інгвара Кампрада можуть служити чудовим прикладом того, як потрібно працювати, щоб втілити свою
мрію у реальність [1].
З самого раннього віку маленький Інгвар виявляв великий інтерес до торгівлі: приблизно з п’яти років він почав продавати сірники, а в старшому віці він брався за торгівлю в самих різних
областях.
У складний для всього світу час, у 1943 році, Інгвар заснував
свою чудову у всіх відносинах компанію — IKEA. Компанія продавала авторучки, які були доступні далеко не кожному. Продажі
авторучок росли, і через пару років Кампрад зміг давати рекламу
в місцевих виданнях, що було дуже важливо для подальшого
розвитку бізнесу [4].
У кінці сорокових увагу Інгвара привернув той факт, що в
Швеції меблі були надзвичайно дорогими і тому недоступними
для безлічі шарів населення. І підприємливий Кампрад відчув
биття золотого ключа і перетворив IKEA в магазин меблів. Спочатку IKEA скуповувала найдешевші стільці і столи. Проте, кожної речі Інгвард давав своє ім’я, що в ті часи було новаторським
рішенням. Цей нехитрий маркетинговий хід дозволив компанії за
короткий час виділитися поміж конкурентів. До того ж, найкраща
реклама — сарафанне радіо, і по місту швидко рознеслася звістка
про магазин казково дешевих меблів [3].
Уже в 1951 році шведський завод IKEA починає випускати
сенсаційно дешеві меблі. У країні, де меблеві товари були ледь не
предметом розкоші, такий стратегічний хід був подібний до ефекту бомби, що розірвалася. Чесно конкурувати з укрупнити компанією IKEA стало практично неможливо, і асоціація продавців
меблів стала чинити тиск на місцевих постачальників, які працювали з IKEA. Користуючись владою, домовленостями і підкупами, вони зуміли змусити їх бойкотувати настільки нахабну і успішну компанію. Сьогодні компанія IKEA принципово не дає
хабарів і заявляє про це привселюдно.
Наступним ходом IKEA, спрямованим на зменшення витрат і
зниження кінцевої ціни продукту, була відмова від доставки меблів. Тепер це робили виключно самі покупці. При цьому складання меблів IKEA відрізняється дивовижною простотою, Ігвар
дуже багато уваги приділив саме цій конструктивній особливості
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при проектуванні меблів. Навіть зовсім недосвідчена людина
може легко зібрати стілець або стіл IKEA, озброївшись лише
простими інструментом, докладною інструкцією і гарячим бажанням заощадити [6].
Сьогодні бренд славиться на весь світ своїми низькими цінами
і легендарною системою ефективності витрат, яка постійно вдосконалюється. Ідеологія бренду може служити чудовим прикладом того, як потрібно будувати корпоративну культуру.
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Македон Дар’я
Коледж інформаційних систем і технологій

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

DARKNET ЯК СКЛАДОВА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ.
СПОСОБИ БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ
У «НЕВИДИМОМУ ІНТЕРНЕТІ»

Актуальність. Тіньовий Інтернет (Даркнет) — одна з провідних складових тіньової економіки, яка займає значну частку всієї
економіки України, за різними даними, понад 80 %.
Постановка проблеми. Для ефективного подолання і боротьби з незаконними оборудками тіньової економіки необхідно знати і розуміти принципи та методи її функціонування, а саме — у
Даркнеті.
Результати дослідження. Тіньова економіка — це сукупність
різних видів незаконної економічної діяльності, які заборонені
законодавством і жодним чином не обліковуються і не регулюються за законом.
«Даркнет» — це частина тіньової економіки та сегмент Інтернету, який характеризується високим рівнем анонімності і в який
неможливо підключитися через звичайний нам браузер (Google
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Chrome, Opera, Mozilla Fox і тд. ), а тільки через браузер Tor, підключення через який відбувається через систему проксі-серверів.
Тіньовий ринок у мережі Інтернет реалізується у вигляді сайтуплатформи, наприклад, HYDRA, Anthill, на яких розміщуються
рекламні банери з оголошенням магазинів (або ж персональні
оголошення), після переходу на які споживач може придбати
необхідну йому продукцію. Зазвичай покупка оплачується криптовалютою Bitcoin, справа в тому, що ці операції, навіть цілком
позбавлені кримінальної складової, неоподатковуються, вони неофіційні, а тому держави недораховуються мільярдних податків
[1, 4].
Один із маркетингових підходів, який широко використовується в «Даркнеті», — для переважної більшості Інтернетмагазинів характерним є принцип клієнтоорієнтованості. Клієнторієнтованість — це введення маркетингової політики компанії,
яка ґрунтується на розумінні клієнта фірми та задоволення його
потреб, при цьому всьому одержуючи прибуток.
Так, наприклад, незалежно від платформи для продажу, клієнти встановлюють рейтинг для продавця, який формується залежно від їх оцінок і відгуків і які продавець не може редагувати. Це
стимулює тих, хто пропонує (продає) товари постійно покращувати свої послуги і товари, аналізувати ринок, потреби і смаки
своїх покупців, а також зміни в них тощо.
У наш час «Даркнет» використовує усі ті ж методи рекламних
заходів, що й традиційний ринок. Найефективнішими засобами
реклами в «Даркнеті» є такі [2, 5]:
1) дизайн-оформлення сайту-магазину. Якість дизайну в першу чергу залежить від програмного ядра сайту, на якому здійснюється торгівля. В основному створюються певні «вітрини» в
інтернет-магазинах, тобто невелика картинка з назвою товару і
можливою інфографікою;
2) фотоілюстрація товару. Фото товару займає чи одну з найголовніших умов в рекламі товару в «Даркнеті», адже саме таке
зображення є підтвердженням реальності пропанового товару в
мережі на умовах повної анонімності;
3) програми лояльності. Рекламні менеджери у будь-якій сфері знають, що конкурси, акції та програми лояльності дають хороший результат віддачі від клієнтів. Саме тому досить часто на
різних магазинах, платформах застосовують вище перелічені методи;
4) оффлайн-маркетинг. В основному оффлайн-маркетинг проводиться завдяки партизанському маркетингу — різновиду мар18

кетингу, особливістю якого є використання малого бюджету і незвичайних ідей для рекламної кампанії.
Спіймати продавців у тіньових мережах практично нереально.
Переважно тих же наркокур’єрів, які є одними з активних користувачів «Даркнету» затримують уже в реальному, а не віртуальному житті, і в ході слідства виявляють їхній зв’язок з інтернетресурсами. У самій же Tor-мережі у спецслужб поки що не вироблена успішна схема дії.
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Cемистрок Федір
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ВІД ЛІДЕРУ МОБІЛЬНОГО РИНКУ ДО АУТСАЙДЕРА.
ІСТОРІЯ ПРОВАЛУ NOKIA

У данній статті не буде охоплено всю історію цієї всесвітньо
відомої компанії Nokia, оскільки я хочу звернути вашу увагу саме
на діяльність фірми на мобільному ринку, 1979 можна вважати
роком народження мобільних телефонів Nokia. Уже в 1986 році
Nokia представляє мобільний телефон стандарту NMT, який був
нею ж і розроблений. Оператори 13-ти європейських країн підписують угоду про спільне будівництво та просуванні мережі стандарту GSM, знову ж розроблену компанією Nokia. В 1991 році
було здійснено перший дзвінок у комерційній ести стандарту
GSM — зроблено в Фінляндії на обладнанні Nokia. Уже через рік
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компанія представляє перший портативний GSM-телефон Nokia
101, який вміщується в руці. В 1993 році Nokia приймає девіз
«Connecting people», що показує внесок Nokia в розвиток бездротових технологій, саме він залишиться в пам’яті суспільства на
довгі роки. 1996 року Nokia представила перший у світі комунікатор Nokia 9000. Наступного року Nokia переміщує свою стратегічну задачу на з’єднання мобільних технологій та Інтернету.
2000 року Випущена Nokia 9210 — перша модель телефону з кольоровим екраном. У подальшому Nokia продовжує стратегічний
розвиток новою метою «Internet в кишені кожного» і збереження
лідируючих позицій у 21 столітті. Nokia запустила свій телефон
Nokia 1100 у 2003 році, він був самим продаваним мобільним телефоном усіх часів і найбільш продаваним у світі споживчої електроніки. У травні 2007 року Nokia випустила свій перший телефон з сенсорним екраном, Nokia 7710, який також мав величезний успіх.
Після 2007 року в компанії відбувається помітний, але не суттєвий спад, як ідей, так і продажів, що не дивно оскільки в цьому
році світ побачив IPhone, який отримав велику популярність.
Згодом і такий гігант як Google, розробив свою ОС Android і вийшов на мобільний ринок. На мою думку, це саме той період коли Nokia сама обрала своє майбутнє, зосередившись на своїй, не
дуже прогресивній ОС, Nokia також виходить на ринок смартфонів, але обраний формфактор був завідома застарілим, з роками
Android і IOS розвиваються і займають все більшу частину ринку, тоді як Nokia лише втрачає позиції мобільного гіганта. Nokia
була найбільшим у світі постачальником мобільних телефонів з
1998 по 2012 рік, у результаті втрати своїх позицій, вартість акцій
Nokia впала з високого рівня в 40 доларів США в 2007 році до
менше 3 дол США в 2012 році. З лютого 2011року Nokia вступила в стратегічне партнерство з концерном Microsoft, у рамках
якої всі смартфони Nokia включають операційну систему
Windows Phone від Microsoft (заміну Symbian). У жовтні 2011 року Nokia представила свої перші смартфони на Windows — Lumia
710 і 800. Заміна Symbian, це правильне рішення, яке потрібно
було прийняти в 2008 році, а в 2011 році ринок смартфонів уже
був зайнятий і отримати його частку, так іще і з платформою, яка
відстає в розвитку від інших на 3 роки, має складний інтерфейс і
не орієнтована на основну масу простих споживачів, було майже
не можливо. Через це, 3 вересня 2013 було офіційно об’явлено,
що основне виробництво Nokia купує Microsoft. Сума загальної
угоди становить 5,44 млрд євро (7,2 млрд доларів). З неї Microsoft
сплачує €3,79 млрд за саме виробництво мобільних телефонів;
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решта суми, €1,65 млрд євро, сплачується за патенти та ліцензії
на навігаційні послуги. Процес переймання концерном повинен
бути завершений до початку 2014 року.
Після цього Microsoft поступово позбавлялася від бренду
Nokia. Не тільки від Nokia позбавилась Microsoft, а й від ОС, яка
потягнула на дно легендарну компанію, у третьому кварталі 2017
року Microsoft заявила про припенення роботи над Windows
Phone і подальшого розвитку системи. 18 травня 2016 року
Microsoft повідомила про продаж бізнесу мобільних телефонів і
бренду Nokia фінській HMD Global, яку нещодавно створили у
Гельсінкі (їй будуть належати ексклюзивні права на телефони і
планшети Nokia на найближчі 10 років) та компанії Mobile
Limited — дочірнє підприємство Foxconn. Сума угоди склала 350
мільйонів доларів; після її закриття, яке відбудеться у другій половині 2016 року, близько 4,5 тисяч співробітників перейдуть до
нових роботодавців.
Яке ж рішення повинна була прийняти Nokia?
На мою думку, для компанії могло бути 2 варіанти, серйозно
зайнятися розвитком Windows Phone в партнерстві з Microsoft,
якщо б компанія вирішила обрати саме цей шлях, цим треба було
займатися з 2009 року, не пізніше, таким чином ОС могла б наздогнати по розвитку своїх основних конкурентів і якщо навіть
не перевершити їх, то зайняти певну частку ринку і тверезо конкурувати з іншими ІТ гігантами, але навіть цей варіант був би достатньо ризиковим. Самий оптимальний варіант, був би перейти
на OC Android, будь який виробник може використовувати цю
ОС і співпрацювати з Google, як ви можете помітити, на сьогоднішній день це сама популярна платформа і обравши цей шлях
Nokia була б на плаву по наш час, і як я вважаю, займала б суттєву частку ринку. На мою думку, саме Windows Phone стала причиною провалу телефонів Lumia, оскільки можливості які давала
ця ОС були суттєво меншими ніж у конкурентних ОС.
Зараз же Nokia з новим керівництвом переглянула свої помилки минулого і на основі цього була сформована нова стратегія,
яка може повернути славу колишньому гіганту, але ж всі ми знаємо що важко досягти таких висот, які були у цієї легендарної
компанії в світлі для неї часи.
Література
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Торговая марка, ТМ — это название, имя, под которым рекламируют, продвигают, продают продукцию, услуги, организации, идеи. Торговая марка — это понятие, объединяющее потребительские свойства товара, товарный знак, имидж и репутацию.
Первая зарегистрированная торговая марка (1876 г. ) — английское пиво «Bass». Первый национальный бренд (1882 г. ) — мыло
«Ivory Soap», компании Procter& Gamble [1, с. 4].
Сегодня мы живем в эпоху Интернета, новых технологий и
глобальной деревни Маклюэна. Безошибочной характеристикой
этого нового мира является то, насколько женщины комфортно
себя чувствуют, занимая все возможны области профессиональной активности, в счастливой уверенности, что они могут с успехом совмещать семейную жизнь и карьеру. Время стало их самой
ценной роскошью. «Я знаю, что в Zara я всегда найду то, что мне
нужно, и мне не придется провести часы в поисках одной вещи»,
— это часто можно услышать на самых разных языках во всех
уголках планеты [2].
Zara — один из самых популярных брендов одежды среди молодежи. Особенностью одежды Zara является дизайнерский подход при сохранении демократичных цен.
Zara — ведущая торговая сеть группы компаний Inditex, принадлежит испанскому магнату Амансио Ортеге, который также
является владельцем таких брендов, как Massimo Dutti, Pull and
Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka.
Главный офис находится в Ла-Корунья, Испания. Утверждается,
что Zara требуется всего 2 недели от разработки дизайна до поступления новой линии в продажу, по сравнению со средним показателем в индустрии — 6 месяцев. Более того, в течение года
разрабатывается более 10 000 новых дизайнов [1].
Амансио Ортега основал фирму в 1975 году — тогда начинающий предприниматель вместе со своей первой женой Розалией
Мерой занимался пошивом нижнего белья и банных халатов,
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причем производство они наладили в собственной гостиной. На
сегодня сеть бренда превышает 1,5 тысячи торговых точек [2].
История Zara не пестрит какими-либо яркими событиями. В
основе лежали немалые деньги и огромный опыт ее основателя
(Ортега родился в небогатой семье и путь свой начал как торговец одеждой), что почти гарантированно обеспечивало успех.
Первый фирменный магазин открылся в 1975 году. Уже через несколько лет магазины Zara начали открываться по всей Испании;
в 1985 году их было уже около 80-ти. 1988 год ознаменовал собой выход на международный рынок — первый магазин был открыт в Португалии, а затем, годом позже и в других странах, в
том числе и США [3].
У компании есть шесть фундаментальных правил, регулирующих общение с клиентом. Они известны как «главные шесть»:
1) всегда работайте с приятным выражением лица;
2) улыбайтесь за кассой;
3) держите в руках ручку;
4) менеджер должен быть более других заинтересован в клиентах;
5) примерочные — важная точка в процессе продаж;
6) во всем магазине важно проявлять терпение [4].
Также Inditex «черпает» идеи из отзывов покупателей, а не
придумывает коллекции заранее и не навязывает их клиентам с
помощью рекламы. Аналитики утверждают, что H&M тратит 4 %
своей прибыли от продаж на рекламу, а у Inditex выделен бюджет
только на маркетинг в социальных сетях. Начиная с 2010 года
компания использует данные онлайн-продаж, чтобы понять, чего
же хотят ее покупатели. Раз в две недели на сайте Zara появляются фотографии новых коллекций, сделанные в Артейхо. В дождливые ноябрьские дни закупщики, аналитики и менеджеры по
рекламе собираются в помещении размером с 22 футбольных поля. Они изучают данные и активно обмениваются идеями с дизайнерами. [5]
Мода — это двигатель, стоящий за огромными финансовыми
империями, она продуцирует тысячи рабочих мест, поддерживая
имидж тех стран, в которых созданы те или иные марки. Мода всегда была точным отражением всего, что происходит с обществом.
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Коледж інформаційних систем і технологій
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УСПІХИ ТМ КОЛОНІСТ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
ВИНОРОБСТВА

У 2005 році з метою виготовлення місцевих вин преміум класу родина Плачкових заснувала сімейну виноробню «Колоніст»,
що отримала свою назву від болгарських колоністів, які заселили
цю територію у XVIII сторіччі. Виноробня знаходиться у Придунайській Бессарабії у селі Криничне. Виноградники «Колоніста»
знаходяться на одній широті з Бордо та П’ємонтом — 45 паралель, у найліпших кліматичних умовах. 30 гектарів виноградників зростають на ґрунтах з покладами вапняку. Сучасні системи
обрізки забезпечують низьку врожайність, яка у поєднанні з особливим терруаром народжує високоякісний виноград.
Весь процес на виноградниках проходить виключно вручну.
Збирають виноград вранці з цього моменту не більше 4 годин,
щоб переробити виноград.
Висока культура споживання вина є обов’язковим атрибутом
цивілізованої держави. Перше завдання полягає в піднятті культури виноробства — робити вино європейської якості, тому що
імідж українського вина геть зіпсований. Друге — підняти культуру споживання вина. Вино — це окрема філософія.
З самого початку проекту «Колоніст» допомагали такі знані
німецькі винороби з Мозеля, як Пан Кірх і доктор Паолі. Вони
допомогли проаналізувати місцеві умови у Криничному з точки
зору виноробства і дали рекомендації по створенню сучасного
винного виробництва. По сьогодні вони є діючими виноробами,
які спеціалізуються на виробництві вин ультра-преміум класу.
У 2007 році до «Колоніста» приєднався відомий енолог з Бордо Олів’є Дога. Він з великим ентузіазмом долучився до роботи
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над створенням чесного вина. Така співпраця виявилась дуже
плідною, і на сьогодні вина «Колоніст» можна знайти не лише у
найкращих ресторанах та на полицях магазинів в Україні. За 12
років «Колоніст» заявив про себе на європейському ринку. Зараз
вино «Колоніст» вже 6 років продається у Великобритании, протягом 1,5 року продавалося у Франції, а з 2016 року у Польщі.
Серед найпопулярнішіх за кордоном вин «Колоніст» є два вина
— Сухолиманьске та Одеське чорне
У 2009 році вино «Колоніст» було двічі презентовано у Парламенті Великобританії, після чого була зроблена поставка вина у Лондон. Один з винних критиків Оз Кларк сказав: «Це великий початок.
Завдяки винам «Колоніст» Придунайська Бессарабія як виноробний
регіон отримає своє достойне місце на винній мапі світу».
У 2013 році виноробня «Колоніст» була обрана серед починаючих виноробень світу і представлена на виставці у Челсі у номінації Wine Premier Awards і зайняло друге місце за результатами професійної дегустації.
«Колоніст» ніколи не зупиняється на досягнутому, постійно експериментує, реалізує новаторські ідеї. Одною з таких було рішення
виробляти ігристе вино. Для цього Іван Плачков вирушив до кращого регіону світу з ігристих вин — Шампані. Після чого у графстві
Кент на виноробні, що виробляє ігристі вина, навчався ремеслу.
Тільки після отримання необхідних знаннь, «Колоніст» був готовий
почати виробництво власного ігристого вина «Біссер».
В Україні не можна називати ігристі вина шампанським, назва
захищена законами про географічне походження. От і «Колоніст»
вирішив знайти влучну назву для ігристого вина — «Біссер» виготовлене з винограду сорту Шардоне власних плантацій за класичною технологією шампанізації у пляшці.
Зрештою нічого не зміниться, поки кожен не наведе порядок
там, де живе. Щоб пишатися Україною, треба зробити так, щоб
країна, наприклад, пишалася вином, яке виробляють в Криничному, а продають у Франції і Англії. Ми повинні робити щось
так, щоб це було затребувано і шановане в світі. Виноробство і
культура споживання вина є візитною карткою кожної цивілізованої країни світу, складовою її позитивного іміджу, свідченням
високої інтелігентності нації і рівня розвитку суспільства.
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МАРКЕТИНГ МАЙБУТНЬОГО (SMM МАРКЕТИНГ)

Сучасний світ є динамічним, тому постійно виникають нові
еволюційні та інноваційних засоби, що слугують людству для задоволення потреб породжених цивілізацією. Особливо велике
значення для суспільства має соціалізація оточуючого середовища, виникає попит на комунікації, стрімкий розвиток інтернету і
кібернетики, а отже виникла пропозиція для сучасного суспільства — соціальні мережі. Соціальні мережі — це існування суспільного середовища у віртуальному просторі. Діяльність соціальних мереж викликала потребу у створенні нового напрямку в
комерційній діяльності людства, який отримав назву Social Media
Marketing — просування в соціальних медіа, що має офіційносуспільне скорочене найменування — SMM:Social media
marketing — комплекс заходів, направлений на просування продукту господарської діяльної, а також роботу і комунікації з потенційними та/або існуючими споживачами на інтернет платформах соціальних медіа ресурсів. Фахівці в данїй сфері діяльності
не мають чіткої дати створення SMM, але зазначають, що фізична можливість просування в соціальних медіа зявилась зі створенням першої глобальної соціальної мережі — Facebook, яка була заснована 4 лютого 2004 року. Враховуючи період впровадження соціальної мережі та адаптивний період користувачів,
можна помітити, що реальне започаткування та діяльність SMM
була розпочата пізніше. 5 серпня 2006 року, гуру інтерактивного
маркетингу Рохіт Баргава ввів 5 правил SMO у власній публікації, які стали початком для існування зазначеного поняття [1].
Для сучасної молоді це є надзвичайно популярним видом заробітку Social media optimization — оптимізація сайту, при якому
дизайн, контент та інтерфейс видозмінюється так, що ресурс можливо було б використовувати в якості соціальної мережі за таких умов відбувається соціалізація ресурсу за рахунок технічних
змін на сайті. На сьогоднішній день до SMO також додають конвертацію користувачів соціальних мереж на сайт, який у свою
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чергу повинен бути підготовленим до прийому таких користувачів на своїй платформі. Соціальні медіа не обмежуються лише
соціальними мережами, а й охоплюють ширший спектр соціальних платформ. Вони поділяються на соціальні мережі та блогосферу. Робота з SMM ведеться паралельно у блогах, форумах, інтернет- журналах. Це такі соціальні мережі: Facebook, Vkontakte,
LinkedIn, Google+ та інші. Представниками блогосфери є Twitter,
LiveJournal й інші платформи, включаючи різні локальні форуми
і блоги, авторські платформи блогосфери.
Таким чином, у сучасному світі є дослідження способів використання SMM маркетингу та заробіток на таких Інтернет платформах, як YouTube та Instagram. Унікальності ідей та стратегій гуру
нетворкінгу, в яких здійснюється індивідуальне-авторське переосмислення традиційного сенсу соціальних мереж сприяє розвитку
реклами на Інтернет платформах і комунікації з покупцями.
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ВИКОРИСТАННЯ «ПРИХОВАНОГО» МАРКЕТИНГУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність. Приховане просування сьогодні виявилося одним з найпопулярніших маркетингових методів. Його хочуть використовувати як підприємства малого бізнесу, так і крупні між27

народні бренди: Tuborg, Samsung, Sony, Nestle, Ferrero, Microsoft,
Pepsico.
Постановка проблеми: Після виникнення будь-якого гучного
слуху люди підхоплюють його і передають іншим, тим самим
утворюючи «сарафанне радіо», і при цьому навіть не підозрюють
про те, що є учасниками прихованого маркетингу.
Прихований маркетинг — це рекламна кампанія, спрямована
на те, щоб сформувати стійкий і позитивний імідж товару або послуги. Прихований маркетинг є унікальним інструментом для рекламного просування товару.
Грамотне використання прихованого маркетингу дозволяє залучити в рекламу свою цільову аудиторію, тим самим досягаючи
значного збільшення продажів. Про те, що таке прихований маркетинг і як його правильно використовувати, і піде мова в цій
статті.
Прихований маркетинг може застосовуватися як окремий метод просування, а також у комплексі з іншими інструментами реклами, PR, маркетингу взагалі. Мета прихованого маркетингу
полягає не в прямій рекламі продукту або послуги, а в не рекламному просуванні, коли інформація про новий продукт або послугу доноситься до споживача в ненав’язливій формі так, що споживачі не підозрюють про те, що стали об’єктом рекламної дії.
Найчастіше прихований маркетинг — це розповсюдження чуток. Він також відомий як buzz marketing — маркетинг чуток, або
word-of-mouth — «сарафанове радіо». У цьому випадку рекламне
повідомлення поширюється через обмін думками про продукт
між споживачами.
Отже, до очевидних плюсів можна віднести:
• прихований маркетинг фокусується на цільової аудиторії,
ймовірність зацікавленості якої — 100 %;
• цільова аудиторія сприймає інформацію не як рекламу, а як
достовірну інформацію, що істотно підвищує ефективність PRакцій;
• висока оперативність: якщо товар стоящий, то за кілька годин потрібний Вам слух або інформація облетить весь Інтернет;
• низька вартість.
Мета прихованого маркетингу — це створення чуток як найпотужнішого інструменту маркетингу, що здатний досягати навіть ізольованих від основної маси людей, до того ж чуткам вірять більше, ніж офіційним повідомленням або рекламі. Проте
чутки — це такі повідомлення, чию появу і поведінку дуже складно передбачити, а також створювати їх самостійно. У випадках,
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коли це вдається, прихований маркетинг виявляється надзвичайно ефективним, адже споживач не лише сам купує продукт, але і
розповідає про нього друзям і знайомим, ініціюючи початок вірусної маркетингової кампанії, яка виглядає абсолютно природною.
Таким чином, будь-який споживач бажає отримати максимум
інформації про продукт або послугу, і у нього завжди виникають
питання, на які він хотів би отримати відповіді. Замість того, щоб
пропонувати споживачеві рекламний слоган, прихований маркетинг відповідає на питання потенційного покупця. Головна особливість прихованого маркетингу — інформації, яку споживач
отримує з вуст іншого споживача, довіряють значно більше, ніж
прямій рекламі.
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Борух Катерина
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
УСПЕХ ПЕРВОЙ КРАУДФАНДИНГ ПЛАТФОРМЫ

Часто для реализации своих идей и их монетизации нам требуется приложить определённые усилия. Но что, если эту идею
никто не поддерживает, возможно, стоит обратиться к Интернету? Специально для этого создаются краудфандинг платформы,
которые занимаются как популяризацией, так и продвижением
идей с последующим их финансированием. Первой из таких платформ стал Kickstarter.
Перри Чен впервые задумался о создании чего-то похожего на
Kikstarter в далёком 2002 году. Перри решил организовать в Новом Орлеане, где он жил концерт, но он столкнулся с главной
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проблемой — где на это взять деньги. Именно в Новом Орлеане,
как позже признается Чен, ему пришла в голову идея Kickstarter.
Аж спустя 7 года, найдя единомышленников Янси Стиклера,
Чарльза Адлера и финансируя своими силами они создают рабочую версию сайта, при этом амбициозно рассчитывая, что уже за
первый год они соберут аж 10 млн долларов.
Прибыль сайта в том, что уже после того, как проект собрал
достаточную сумму, эти деньги передаются заказчикам проекта,
но с вычетом небольшой комиссии в 3—5 %.
Kickstarter это витрина, которая за вас не делает ничего, он
просто задает удобные рамки и предлагает типичную, красивую,
не очень гибкую в оформлении витрину, небольшую копилку для
денег на прилавке да блокнот для записи — кто пришел и сколько положил в копилку. Сайт очень похож на реальную жизнь.
Людям надо видеть продукт «в лицо», даже если он еще не в финальном виде. Софтовым или арт-проектам в какой-то мере проще, но там люди больше смотрят на репутацию автора — делал
ли он какие-либо игры до этого, известен ли он как художник [1].
Если первые компании на Kickstarter. com собирали десятки и
сотни долларов и первое время счетчик собранных денег на сайте
был запрограммирован так, что мог отображать исключительно
значения в интервале от 0 до 100 %, то сегодня есть кампании и
на один, и на два миллиона, а объем собранных денег может превышать начальный запрос в тысячи раз (счетчик на сайте перепрограммирован три года назад). За 4 года работы сайта 3,5 млн
человек профинансировали 109 000 проектов общей суммой $626
млн, что поставило создателя платформы в 50 самых успешных
людей Кремниевой долины [2].
Великолепны не только финансовые показатели деятельности
Kickstarter. com, великолепным является и список инвесторов
проекта (созданного, напомню, официантом, музыкальным критиком и веб-дизайнером): самый знаменитый нью-йоркский венчурный фонд Union Square Ventures Фреда Вилсона, предприниматели-основатели Twitter, Flickr, Vimeo. Общий объем
инвестиций в проект никогда не разглашался, известна лишь сумма вложения USV — около $10 млн [3].
Таким образом, Кикстартер стал примером, как успешный
проект может захватывать даже нецелевые сегменты аудитории.
А для обычных пользователей краудфандинговые платформы, по
типу созданной Перри Ченом, являют собой перспективное направление для развития и продвижения своего проекта, которые,
тем не менее, требуют приложения маркетинговых усилий.
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Полозова Марія
ТОВ «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»
ПСИХОЛОГІЯ КОЛЬОРУ В МАРКЕТИНГУ

Колір — один з елементів символізму в різних ситуаціях (маркетингова атрибутика, елемент комунікації).
Основні кольори в рекламі — червоний, жовтий, синій і зелений. Колір у рекламному повідомленні впливає не тільки на зорові центри (очі), але і на ін. Частини мозку. Червоний і жовтий (і
їх додаткові кольори, відтінки) надають збудливу дію на людську
психіку, а синій і зелений (і їх відтінки) — заспокійливий.
Кожен Колір прив’язаний до певних частин мозку. Наприклад,
зеленувато-жовтий впливає на тім’яну частку і підвищує здатність до сприйняття зовнішнього світу.
Жовтий колір у рекламі пов’язаний з лобової часток мозку і
забезпечує гнучкість мислення, підсилює зв’язок з навколишнім
світом. Жовто-оранжевий колір збуджує честолюбство і прагнення до спілкування.
Заспокійливий фіолетовий колір, застосований у рекламному
повідомленні, впливаючи на тім’яну частку, знижує здатність
сприйняття зовнішнього, оточуючих людей і предметів, сприяє
зосередженості.
Синювато-фіолетовий колір робить мислення більш емоційним, підсилює контакти між свідомістю та підсвідомістю.
Ультрамарин (фіолетово-синюватий), впливаючи на лобову
частку, робить мислення більш раціональним, розводить почуття
і судження.
Пурпурно-червоний колір у рекламі збуджує нервові клітини
спинного і середнього мозку. Це колір мудрості і влади, він пробуджує силу і енергію.
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Зелений колір заспокоює середній мозок, який координує рухові функції тіла. Зелений колір сприяє гармонії тіла і душі людини.
Зеленувато-блакитний колір знижує агресивність рекламного
повідомлення.
Синій колір прояснює думки, надає їм філософський напрямок, сприяє розвитку інтелекту.
Особливості впливу кольору на людину враховують психологія і психіатрія. Наприклад, відомий тест швейцарського психіатра М. Люшера побудований на зв’язках між кольором і емоційним станом людини. Він дозволяє виявляти настрій людини і
стан його психіки. Цікаво, що цей тест був замовлений М. Люшеру рекламною фірмою. Сьогодні він застосовується в багатьох
інших областях, наприклад, у роботі кадрових служб по підбору
персоналу.
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Кузнецов Кирило/ Kuznetsov K. A.
Trade and Economics College of
Kyiv National University of Trade and Economics
INFLUENCE OF HYBRIDIZATION OF MODERN
COMMUNICATION CHANNELS ON DEVELOPMENT
OF MARKETING PRACTICES

The ultimate goal of each theory is to be embodied, that is why
marketing practices always were an integral part marketing. Initially,
marketers were using newspapers and grapevine for making people
32

sure that a product had been the best. Nowadays globalization,
integration with mobile and international mobility grows are saying
new word in marketing communication.
Any group can receive a variety of information with the help of a
widely available technology; much more people are involved in the
processing, storage and distribution of the information. In the
information society there is a developed world of communication
networks that create cyberspace and influences government activity.
On the other hand, it’s possible to say that globalization does not
cover the whole world, since it has not been substantially affected by
Third World countries, but it is a powerful factor in the current
changes.
In a context of rapid globalization and the unceasing development
of cross border media and the growing role of the global process,
there is a natural need for an analysis of mass media as a factor in
globalization and the development of practical recommendations for
developing an adequate policy in the field of international relations.
The need to reconsider the role of mass communications in
international relations is primarily due to the changes that the world
experienced in the late 20th century.
According to Vaganova [1], in the international relations the «soft
power» and «public diplomacy», the ability to work with mass
communications and manage the information flows become of
increasing importance. In order to ensure the effective activity of
foreign policy actors, it is very important to have scientifically
substantiated recommendations on «new rules of the game» in a
globalized field in a timely manner.
According to all these factors marketers of the Bulova Watch
Corporation at first July of 1941[2] have created the first video spot in
the world which was 10 seconds long. The plot of the video is
uncomplicated — against the backdrop of the map of America is
shown the dial. In the advertisement there was also a voiceover that
belonged to the speaker Ray Forrest. The original voice acting,
unfortunately, was not preserved, and could not be saved, because the
video and audio clips were not combined together.
A lot of pages were flipped on the calendar and marketers are
continuing the idea of short video spots. For example Discovery
channel have created a 1 minute one, which is multicolor and there are
more things in it then a map with a dial.
In conclusion, the types and means of the communication are
developing very much along with the fact that communication is still a
priority for communication in general. People are increasingly using
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the Internet. Moreover, social networks have become essential in the
modern society. It leads us to the fact that marketing practices have
been developing and will develop with the channels of
communication.
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УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ МАРКЕТИНГОМ

Одним із варіантів практичного вираження концепції соціальної відповідальності бізнесу є соціально-відповідальний маркетинг, інтерес до якого відчутно посилився останніми роками.
Утім, попри інтерес до концепції соціального маркетингу, рівень
її теоретичного розроблення нині далекий від бажаного, що проявляється в існуванні набору слабко пов’язаних між собою теоретичних моделей і практичних технологій
Соціально-відповідальна реклама є невід’ємним компонентом
відповідального маркетингу. Реклама, як елемент масової комунікації, здійснює потужний вплив на культурні та соціальнопсихологічні цінності людей, їх установки, моделі поведінки та
картину світу. Вона не повинна містити інформацію або зображення, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності. Лише самі рекламодавці, представники бізнесу, можуть підняти рекламу на якісно вищий
рівень і зробити її компонентом свого соціально-відповідального
підходу.
Зазвичай вважають, що соціально-етичний (громадський) маркетинг, рентабельніший, ніж традиційна реклама в ЗМІ. Тому не
можна говорити виключно про моральну природу походження
соціально-етичного маркетингу, тобто благодійність має своєю
причиною далеко не альтруїстичні цілі. За даними більшості за34

хідних досліджень, корпорації у своїй благодійній діяльності переслідують не фінансову вигоду, а поліпшення корпоративного
іміджу та зростання довіри до компанії.
Тим не менше, така політика несе очевидні вигоди для всіх
учасників ринку. Споживач як член суспільства задовольняє
свою зацікавленість у підвищенні загального рівня життя. Суспільство, у свою чергу, отримує поліпшення екологічної ситуації та
збереження ресурсів, створення нових робочих місць, благодійні
та спонсорські внески, підвищення кваліфікації персоналу і турботу про здоров’я співробітників та їхні родини. Компанія ж винагороджується не лише створенням сприятливої громадської
думки, а й зростанням впізнаваності і лояльності клієнтів, а, отже, поліпшенням фінансових показників.
Оператором мобільного зв’язку України — МТС — у 2014
році було створено програму розвитку донорства крові в Україні.
Соціальна програма «Лінія життя» спрямована на привернення
уваги суспільства до проблеми донорства крові, формування
культури донорства та збільшення запасів якісної донорської
крові шляхом забезпечення швидкого й доступного способу
отримання інформації та консультацій з питань донорства крові.
Завдяки програмі з розвитку донорства крові «Лінія життя» кількість донорів значно зросла, змінився і контингент донорів —
з’явилося більше молоді, яка здає кров безкоштовно. «Бізнес, який
не орієнтований на задоволення основних потреб соціуму, — приречений» — МТС.
У зв’язку із подіями, що відбуваються на Сході нашої держави, компанія «Нова Пошта», яка є соціально відповідальною, не
могла залишатись осторонь. Тому вона вирішила допомагати
тим, що вміє якнайкраще: доставляти гуманітарні вантажі. У липні 2014 року компанія запустила соціальний проект, що надав
можливість волонтерським організаціям та ініціативним групам
відправляти і отримувати гуманітарні вантажі безкоштовно в
будь-якому відділенні компанії по всій Україні. Крім безкоштовних доставок гуманітарних вантажів, компанія «Нова Пошта» постійно інформує своїх корпоративних клієнтів і партнерів про потреби волонтерських організацій, а також компанія надає
допомогу вимушеним переселенцям зі Сходу шляхом працевлаштування.
Основна діяльність соціально-відповідального маркетингу повинна бути спрямована на: виробництво якісних і безпечних товарів; сприяння охороні навколишнього середовища; спонсорську та
благодійницьку діяльність, участі у розв’язанні кризових ситуацій
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у громаді; співпраці з місцевою владою та неурядовими організаціями. Уся ця діяльність є ідеальною для розвитку нашого суспільства, якщо б не основний недолік ринкової економіки, який полягає у прагненні отримувати надприбутки, а тому власники
капіталу не зупиняються навіть перед найтяжчими злочинами.
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МИТТЄВА МОДА

Zara зробила революцію у fashion-світі і текстильної промисловості, народивши саме поняття «моментальної моди». Що ж це
таке і в чому унікальність такої бізнес-схеми?
У більшості текстильних компаній цикл випуску одягу займає
приблизно 8 місяців — у цей термін входить розробка дизайну,
пошук тканини, фарбування тканини, пошиття моделі, надходження колекції у магазин. А в Zara цей процес відбувається
всього за 2 тижні. У Inditex є власна команда дизайнерів, що налічує близько 400 професіоналів. Вони в дуже стислі терміни
створюють дизайн недорогого одягу на основі останніх тенденцій
високої моди. Подібна система дозволяє швидко оновлювати весь
асортимент магазинів, швидко знімати з виробництва непопулярні
моделі і допрацьовувати дизайн наявних по запитам споживачів.
Таким чином, Zara завжди тримає руку на пульсі моди, однією
з перших реагуючи на нові тенденції та побажання клієнтів. Покупці з нетерпінням чекають днів нових поставок до магазинів —
«День-Z». Буває, що одяг з полиць змітають за кілька годин, і
оновлена колекція розпродається повністю. Недарма модний директор будинку моди Louis Vuitton Даніель П’є охарактеризував
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Zara, як «можливо, найбільш інноваційну та нищівну роздрібну
мережу в світі».
Всі рітейлери світу мріють про таку річну відвідуваність, як у
Zara. Для прикладу, у середньому середньостатистичний магазин
в Іспанії, розташований на одній з центральних вулиць міста,
очікує бачити одного клієнта 3 рази на рік, а для Zara ця цифра —
17 разів на рік!
Inditex — одна з небагатьох компаній, яка встояла перед спокусою вивести все виробництво одягу в країни з дешевою робочою силою. Менше чверті — 24 % продукції — виробляється в
Китаї, Марокко, Бангладеші та Туреччини. Решта продукції випускається на півночі Іспанії та Португалії.
Але, де б не була проведена річ, кожна позиція асортименту
компанії Inditex проходить через Іспанію. Дизайнери та експерти
в головній студії компанії у місті Артейхо (Галісія) спочатку перевіряють якість продукції, і тільки потім відправляють товари
по всій роздрібній мережі, у тому числі в Китай.
Подібна система стосується монтажу магазинів і вітрин бренду. Усі матеріали проходять через головний офіс.
Звичайно, це вимагає великого штату співробітників — у студії, на фабриці і складах в Артейхо працюють 6000 чоловік з 30
країн світу.
Секрет успіху Inditex у швидкій реакції і налагодженої комунікації між дизайнерами, фабриками і менеджерами магазинів.
Власне, менеджер магазину, який два рази на тиждень на основі
даних про продажі та опитуваннях покупців відправляє звіти в головний офіс Inditex, — ключова фігура в успішній схемі бізнесу.
Саме тому менеджери Inditex отримують набагато більшу зарплату,
ніж у конкурентів, а також великі бонуси за підсумками місяця.
Магазини Zara вже довгий час не потребують реклами, тому
зекономлені на просуванні гроші вкладаються у відкриття нових
торгових точок і в розвиток проектів і брендів, таких як Massimo
Dutti, Pull and Bear, Stradivarius і Bershka.
У той час як головний конкурент — H & M — проводить дорогі рекламні кампанії, Zara воліє вкладати кошти в якісні і дорогі вітрини магазинів, які можуть зрівнятися навіть із вітринами
таких люксових марок, як Dior і Prada.
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VICTORIA’S SECRET

Victoria’s Secret — молодёжный бренд женского нижнего белья.
Сравнимо молодой, но очень потенциальный в своей сфере. Под
«молодёжный бренд» имеется ввиду популярность среди молодёжи представительниц прекрасного пола [1, c. 21].
Американская марка Victoria’s Secret появилась в 1977 г. в
пригороде Сан-Франциско (Калифорния). Однажды некий американский гражданин, закончивший Стенфорд и имеющий степень МВА (Master of Business Administration), Рой Реймонд направился в магазин нижнего белья, чтобы сделать своей супруге
подарок. Несмотря на достаточно широкий выбор продукции,
определиться с понравившимся комплектом ему так и не удалось.
Этот случай в магазине долго не давал Рою Раймонду покоя, и в
итоге родилась идея — открыть свой собственный магазин женского нижнего белья [2].
Виктория, о секрете которой идет речь, — это английская королева. Первые магазинчики Victoria’s Secret были оформлены в
стиле будуаров викторианской эпохи. Королева Виктория оставила свой значимый след помимо всего прочего в истории моды.
Например, именно она сделала популярным свадебное платье белого цвета и флердоранж как украшение невесты. Кроме того,
Виктория была известна как большая любительница корсетов —
одной из самых сексуальных деталей гардероба современной женщины.
Первый магазин открылся в Стенфордском Торговом Центре.
Через несколько лет магазин расширился, и его хозяева смогли
предложить покупателям, помимо нижнего белья, купальники,
тапочки, кофточки, платья и прочие наряды. Сердце своего почитателя одежда Victoria’s Secret завоевывала постепенно, но уверенно, вселяя людям доверие и любовь. Нововведением в продажах нижнего белья на то время стали почтовые каталоги. Для
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тех, кому стеснительность или другие причины не позволяли
приходить в магазин за нижним бельем, можно было приобрести
выбранные модели «не выходя из дома».
Позднее бренд Victoria’s Secret выкупил владелец сети The
Limited Лесли Векснер, предлагающей одежду для женской аудитории. Именно ему и предстояло вывести марку на мировой уровень. Лесли Векснер изменил политику компании. Зная психологию женщины и сделав на это ставку, Векснер не прогадал, и
известность торговой марки выросла до мировых масштабов. Если Раймонд, открывая магазин, заботился о мужчинах (вспомните его историю), то новый владелец думал прежде всего о женщинах. Новый владелец значительно расширил производство, не
ограничиваясь выпуском только женского белья. Под маркой
Victoria’s Secret стали выпускать платья, шелковые пижамы, мягкие игрушки, духи и даже обувь [3].
Четвертый сезонный показ белья Victoria’s Secret в 1998 году
прошел с участием лучших моделей, прозванных ангелами благодаря обязательному атрибуту, разнообразным крыльям птиц,
бабочек и ангелов. Такой ход стал своего рода визитной карточкой бренда и с тех пор в роли «ангелов» выступали многие известные личности, такие как Мария Инес Риверо, Хайди Клум,
Мариса Миллер, Жизель Бюндхен, Летиция Каста, Тайра Бэнкс,
Стефани Сеймур и многие другие.
1999 год ознаменовался онлайн-показом новой коллекции,
прогремевшим на всю мировую паутину. 2000 год принес компании показы во французских Каннах во время знаменитого кинофестиваля. Супермодели демонстрировали белье, а вырученные
средства пошли на создание фильма о таком заболевании, как
СПИД. В 2004 г. вместо ежегодной демонстрации мод «Ангелы
Victoria’s Secret» отправились в Американское Турне и со своими
показами предстали в четырёх главных городах Америки: НьюЙорке, Майами, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе [5].
В Украине Victoria’s Secret (за неточными данными) представлена в немногих городах. Таких как Киев, Одесса, Львов, Днепропетровск. В остальных же случаях бренд Victoria’s Secret продвигают интернет-магазины, которые представляют оригинальную
продукцию с официального сайта Victoria’s Secret.
В заключении хотелось бы сказать, что известная американская компания Victoria’s Secret ныне является одним из ведущих
мировых производителей женского белья. Её продукция пользуется огромной популярностью и является своего рода символом
женственности и сексуальности во всем мире. Путь к успеху не
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всегда определяется трудностями и сложностями, в большинстве
случаях нужно просто любить то, что ты делаешь и ставить перед
собой цели!
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MCDONALD’S — ПРИКЛАД ПРАВИЛЬНО ПОБУДОВАНОЇ ПОЛІТИКИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ КОМПАНІЇ

Компанія McDonald’s є світовим лідером у галузі швидкого
обслуговування і налічує понад 35 000 закладів у більш ніж 120
країнах світу, які щодня обслуговують близько 70 мільйонів відвідувачів. Це фірма, яка відома більшості мешканців планети.
Доходність акцій компанії суттєво вища, ніж за галуззю, і, за думкою експертів, має значний потенціал для зростання.
Україна стала 102-ю країною, де почала розвиватися мережа
McDonald’s. 24 травня 1997 року поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві відкрився перший заклад McDonald’s у країні.
14 лютого 2011 року у цьому ж закладі було відкрито перше в
Україні МакКафе з широким асортиментом кави та десертів.
Компанія «МакДональдз Юкрейн Лтд» є одним із найбільших
іноземних інвесторів в Україні: у розвиток мережі МакДональдз
та інфраструктури нашої держави компанією вже було вкладено
близько 225 мільйонів доларів.
Стратегія росту компанії McDonald’s: розробляти ще не охоплені ринки, відкриваючи щорічно 1750 ресторанів (у середньому
по одному кожні 5 годин), частково власних, частково — на умовах франчайзингу, причому 90 % цих нових ресторанів повинні
відкритися за межами США. Стати лідером на зарубіжних рин40

ках. Видавати ліцензію на франчайзинг тільки ініціативним, досвідченим підприємцям з хорошою репутацією; спеціально готувати їх до активного просування торгової марки McDonald’s на
місцях.
Проведені компанією дослідження показали, що 70 % рішень
про відвідування McDonald’s приймається спонтанно, тому вирішено розміщувати ресторани в місцях, де ймовірність такого рішення максимальна.
Багато уваги приділяється підготовці персоналу. Викладачі
відділень «Університету гамбургерів» у США, штат Іллінойс,
Німеччини, Англії, Австралії та Японії щорічно навчають 5000
студентів на 22 мовах. Існує «антикастинг» у підборі персоналу
за зовнішнім виглядом (клієнт має милуватися не на красу касирів, а на красу блюд).
Стандарти компанії чітко закріплюють правило, що якщо клієнт не назвав розмір порції, яку він бажає замовити, то йому кладуть найбільшу.
McDonald’s у всьому суворо дотримується стандартів. В 1958
р. з’явилася перша інструкція, названа в подальшому Біблією
McDonald’s. У ній розписано все до найменших деталей. Від температури і часу підсмажування котлети до того, як повинен себе
вести будь-який співробітник компанії. На самому початку в біблії було 75 сторінок, зараз же їх близько 800. У цій інструкції
розписано не тільки як повинен вести себе співробітник, а також
є рекомендації щодо поведінки клієнта, як поводитися в тій чи
іншій ситуації.
McDonald’s приваблює клієнтів, провокує купити побільше,
швидше з цим впоратися, піти, але обов’язково повернутися. Рей
Крок, людина, яка придумала McDonald’s у тому вигляді, в якому
він існує зараз, казав, що він працює не в харчопромі, а в шоубізнесі.
Отже, жорсткі стандарти в усьому, франчайзинг, швидкість,
грамотність розташування, цінова політика, робота з персоналом,
увага до клієнтів, — McDonald’s вміє ставити цілі і досягати їх.
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РИСКОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ХОДА
ЗНАМЕНТИЫХ БРЕНДОВ

Что такое маркетинг? Многие полагают, что маркетинг это
лишь реклама и продажи. И это неудивительно: каждый день на
нас обрушиваются сотни рекламных роликов, объявлений в газетах и сообщений о распродажах. Однако реклама и продажи —
это не более чем составные части маркетинга.
Маркетинг начинается еще задолго до того, как у компании
появляется готовый продукт. Маркетологи продолжают работать
над товаров на протяжении всего его жизненного цикла.
В современном мире есть огромное количество популярных
брендов, которые не побоялись сделать что-то новое и яркое, тем
самым достигши успеха. Привести в пример можно огромное количество таких брендов, как «Coca-cola», «Mc Donalds», «Gucci»,
«Google» и т. д. Но для начала я хочу привести в пример благотворительный пиар-ход, который ранее не использовался, хоть и
сейчас он мало кого удивит. Сейчас благотворительные эротические календари — это обычное явление, но так было не всегда.
В 1999 году группа женщин из Rylstone Women’s Institute в
Северном Йоркшире позировала для календаря, прикрываясь печеньем, цветами и посудой. Это открыло новую веху в благотворительности. Женщины надеялись собрать несколько сот фунтов
на исследование лейкемии, однако календарь стал популярным
во всем мире, принес доход в 600 тыс. фунтов и даже вдохновил
голливудских режиссеров на создание фильма.
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В 2009 году шесть знаменитых британок, положивших начало
моде на благотворительные календари в стиле ню, вновь приняли
участие в откровенной фотосъемке, чтобы собрать деньги на помощь больным лейкемией.
Самой молодой из «моделей» на этот раз оказалось целых
57 лет.
Я считаю, что это очень громкий и рискованный поступок,
ведь на тот момент не было понятно, как общество отреагирует
на такого рода «пиар-ход», но риск — неотъемлимая часть знаменитых пиар-ходов, увенчавшихся успехов.
Также хотелось бы привести в пример такой мировой бренд,
как Stone Island.
Марка одежды Stone Island появилась в 1982 году, как еще
один бренд компании C. P. Company. Идея создания Stone Island
заключалась в изготовлении мужской одежды из тканей, которые
раньше для этого не использовались. Можно сказать, что Stone
Island обязана, своим изысканным дизайном, известному человеку того времени Массимо Ости. Массимо сделал очень неожиданные шаг для того времени и применил для изготовления одежды, только для Stone Island, ткани и материалы которые ранее
не применялись в мужской одежде.
Ещё одним немаловажным моментом является нашивка, которую носят на плече или на руке. Эмблема прочно ассоциируется с НАТО — всё та же «роза ветров». Ещё она похожа на компас, эмблему военного подразделения. Такой знак различия
выделит человека в толпе, поможет намекнуть окружающим, к
кому и чему относится носящий эту одежду. В футбольной среде
саму нашивку принято называть «патчем», самое изображение
принято ассоциировать с компасом.
На данный момент бренд неверотяно известен в кругах молодежи, ее одежду представляют на «фэшн-виках», а сам брэнд зарабатывает много денег.
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Шевцова Марія
Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
ИСТОРИЯ УСПЕХА БРЕНДА «VANS»

Трудно найти подростка, который бы не знал такой бренд, как
Vans. В прошлом году самому распространённому и любимому
бренду скейтеров исполнилось 50 лет.
У этого бренда необычная история создания. Все началось с
того, что Пол Ван Дорен работал на обувной фабрике, куда его
устроила работать его мать. В итоге, он проработал там 20 лет и
даже был на должности исполнительного вице-президента. После
чего начальство отправило Пола, его брата Джима и их товарища
Гордона Ли на один из убыточных филиалов, где они получили
неоценимый опыт и решили попробовать что-то свое. Они с лёгкостью смогли запустить свою собственную фабрику, с этим и
помог Серж Делия. И уже в 1966 году компания смогла зарегистрировать свою фирму «The Van Doren Rubber Company».
16 марта они открыли свой магазин, особенностью которого
было то, что прилавки были пустыми. Все потому, что вместо товара посетителям предлагались лишь нарисованные модели, которые выполнялись только под заказ. Именно так юные бизнесмены избавили себя от лишних затрат.
Первый день принес 12 покупателей, каждый из которых дождался, пока заказанную модель произведут, а затем вернулся за
парой в магазин. Такое двухстороннее доверие вдохновило как
основателей, так и потребителей, что привело к стремительному
развитию бизнеса.
Продажи росли так быстро, что за 1. 5 года было открыто 50
торговых точек по всем штатам США. Постоянно пополнялся ряд
модельной продукции. Так появились женские и детские модели.
Продукция стоила дешево, но имела хорошее качество и современный стиль, поэтому была востребована среди молодежи. Так
же важным критерием было то, что кеды отличались поразительной прочностью за счет вулканизированной подошвы, износос44

тойкого канваса (конопляная или льняная ткань с полотняным
переплетением пряжи) и прошитой четырьмя швами пяточной
части. Именно это и привлекло скейтеров.
Ван Дорен подмечает это и прислушивается к этой части своей целевой аудитории. После чего в 1976 году начали выпуск самой известной линейки Off The Wall, специализирующейся на
скейтерских кедах.
Следовательно, успех бренда напрямую связан с креативностью ее основателей. Именно это и позволяет Vans оставаться популярным среди молодежи даже спустя уже более чем 50 лет.
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Дацюк Сніжана
ТОВ «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»
СЕКРЕТИ УСПІХУ «ZARA»

Маркетинг — важливий компонент управління сучасною комерційною компанією. Маркетингова діяльність зводиться до чотирьох процесів: розробки товарної номенклатури, формування
для неї цінової політики, вивчення ринку, забезпечення просування і продажу. Таким чином, організація маркетингової діяльності на підприємстві являє собою складну задачу, тому що потрібно пов’язати між собою в динамічній рівновазі внутрішні
ресурси компанії і вимоги зовнішнього середовища.
Так які ж маркетингові стратегії використовує всесвітньо відомий бренд «ZARA» та які секрети його успіху?
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Успішний бренд має кілька стратегій таких як:
1) стратегія лідерства за мінімальною ціною, сформованою на
основі унікальної та ефективної організації виробництва;
2) інноваційна стратегія регулярного оновлення асортименту,
випередження конкурентів, лідерство на основі унікальної пропозиції товарів (фаст-фешн);
3) стратегія вертикальної інтеграції (інтеграція вгору і вниз).
Компанія сама розробляє, виробляє і продає товар.
Zara утворила революцію у fashion-світі і текстильної промисловості, народивши саме поняття «моментальної моди». Що ж це
таке і в чому унікальність такої бізнес-схеми?
У більшості текстильних підприємств цикл випуску одягу займає приблизно 8 місяців — у цей термін входить розробка дизайну, пошук тканини, фарбування тканини, пошиття моделі,
надходження колекції у магазин. А в Zara цей процес відбувається всього за 2 тижні. У бренда є власна команда дизайнерів, яка
налічує близько 400 професіоналів. Вони в дуже стислі терміни
створюють дизайн недорогого одягу на основі останніх тенденцій
високої моди.
Таким чином, Zara завжди тримає руку на пульсі моди, однією з перших реагуючи на нові тенденції і побажання клієнтів.
Покупці з нетерпінням чекають днів нових поставок у магазини
— «День-Z». Буває, що одяг з полиць змітають за кілька годин, і
оновлена колекція розпродається повністю. Недарма модний
директор будинку моди Louis Vuitton Даніель П’єт охарактеризував Zara, як «можливо, найбільш інноваційну та нищівну роздрібну мережу в світі». Магазини Zara вже довгий час не потребують реклами, тому зекономлені на просуванні гроші
вкладаються в відкриття нових торгових точок і в розвиток проектів.
Особливістю одягу Zara є дизайнерський підхід при збереженні демократичних цін.
Бренд цей виключно популярний і не потребує масовій реклами. Амансіо Ортега — засновник бренду, якось зауважив, що замість рекламних щитів цілком достатньо лише вітрин фірмового
магазину Zara, які можуть зрівнятися навіть з вітринами таких
люксових марок, як Dior і Prada.
У рік дизайнерами Zara розробляється близько 10 000 нових
дизайнів, а магазинів Zara в світі сьогодні існує більше 1 500. Не
обходиться і без заздрості, багато брендів недолюблюють Zara.
Але нічого поки не заважає Zara розвиватися і завойовувати все
нові і нові ринки.
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Фам Хай Ієн
Економіко-правовий ліцей ІІ—ІІІ ступенів
МОЛОДІЖНІ БРЕНДИ
ТА СЕКРЕТИ ЇХ УСПІШНОГО МАРКЕТИНГУ

Розглядаючи брендинг в індивідуальному контексті, можна
виходити з наступного розуміння бренду: персональний бренд —
це те, що склалося у свідомості інших людей — образ або емоція,
у яких виражається увесь їх досвід взаємодії з носiєм бренду.
Основними характеристиками параметрів моделі формування
образу персонального бренду є компетентність, стандарт, стиль.
Компетентність. Це, насамперед, набір функцій, здійснення
яких забезпечує задоволення основних очікувань людини. Відбиває рівень кваліфікації, обізнаності в справі. Спосіб її реалізації
характеризують стандарти.
Стандарти. Відповідальні за формування в свідомості іншої
людини детальної унікальної картини персонального бренду.
Стандартами є властивості характеру людини, її поведінки і
так далі, тому вони здебільшого можу бути описані з об’єктивної
точки зору.
Стиль. Виступаючи суб’єктивним доповненням до стандартів, стиль персонального бренду такий же важливий, як і попередні два параметри. Він починає впливати після затвердження
компетентності й стандартів.
Маркетинг молодіжних брендів є надзвичайно важливим у
нашій країні.
Адже, молодь 12—24 років становить 16 % населення України. Це найактивніша аудиторія, яка реагує і на рекламу, і на новинки ринку. Безумовно, боротьба за молодь брендів існує і буде
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існувати. Розглянемо особливості формування молодіжного
бренду на прикладі «G-shock» одного з напрямків молодіжного
бренду «Casio».
G-shock розраховані на споживачів у віці від 14 до 25 років —
«просунутих», стильних людей, які ведуть активний спосіб
життя. Тінейджери, які прагнуть самовиразитися і виділитися
серед однолітків, звертають увагу, перш за все, на дизайн годиників. Старші люди або спортсмени більше цінують функціональні характеристики. Для солідних людей від 30 років G-shock
часто стають другими годинами для занять спортом. Багатофункціональність: тут є секундомір, таймер, будильник, календар і навіть записна книжка.
Ще один важливий чинник, який потрібно враховувати в боротьбі за молодіжну аудиторію — модність товару. Якщо товар
усім своїм виглядом говорить про свою модності і унікальності, а
будь-яке його властивість приводить молоду людину в захват,
значить, завдання виробника молодіжної продукції виконана «на
всі сто».
Вибір цінового сегмента. Молодіжні товари повинні бути доступнішими за ціною, але на практиці це не завжди можливо —
унікальні властивості товару, його висока якість, модність неминуче підвищують собівартість. Виходить, що якщо молода людина хоче виділитися і підкреслити свою індивідуальність, йому
доведеться заплатити за це дорожче. Зрозуміло, що якщо середня
вартість годинника G-shock — близько ($100 — $200), то їх може
купити далеко не кожен підліток.
Проблема медіа-покриття. Кожен виробник молодіжних товарів, вважають рекламісти, обов’язково стикається з проблемою
медіа-покриття. В Україні практично немає молодіжних телеканалів і телепрограм, або ж вони вузького покриття. Реальне розуміння сутності молодіжної аудиторії, її потреб і переваг вимагає від виробників більшої витонченості та «цікавинки» в
позиціонуванні та просуванні товарів. Тенденція появи виключно
молодіжних товарів з часом буде посилюватися. Молодь — інша,
вона не така, як дорослі, а особливі люди вимагають особливих
товарів.
Отже, сучасний маркетинг — це не тільки прикладна економіка, але й частина стратегії підприємництва. Правильний підхід до
маркетингу на підприємстві — запорука його успіху, а успішний
маркетинг молодіжного бренду — це засіб інноваційного розвитку компанії.
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Куліковський Дмитрій
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ПРОЦЕС ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
В ПЕРЕТВОРЕННІ МАЛИХ ПРИМІТИВНИХ РЕГІОНІВ
НА ВЕЛИКІ ЗВЯЗАНІ МІЖ СОБОЮ ДЕРЖАВИ

Загальноприйнято вважати, що глобалізація є наслідком переходу людської цивілізації від індустріальної до постіндустріальної
стадії економічного розвитку, формування основ ноосферно-космічної цивілізації. Її економічна складова пов’язана, насамперед, із
джерелами та формами господарського поступу, а саме із різким
зростанням міжнародної торгівлі та потоків інвестицій, небаченим
збільшенням фінансового сегменту світового господарства, інтенсифікацією міграційних процесів, посиленням глобальної конкуренції, появою та посиленням впливу транснаціонального капіталу.
Але якщо проаналізувати дане визначення, то можна сказати,
що попри загальноприйнятість визначення, воно є неповним.
Глобалізація (англ. globalization) — процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому
розумінні — перетворення певного явища на планетарне, таке, що
стосується всієї Землі. Основними наслідками глобалізації є міжнародний поділ праці, міграція в масштабах усієї планети капіталу,
людських і виробничих ресурсів, стандартизація законодавства,
економічних і технічних процесів, а також зближення культур різних країн. Це об’єктивний процес, який носить системний характер,
тобто охоплює всі сфери життя суспільства. В результаті глобаліза49

ції світ стає більш зв’язаним і залежним від усіх його суб’єктів. Відбувається збільшення як кількості спільних для груп держав проблем, так і кількості та типів інтегрованих суб’єктів.
А проаналізувавши історію людства може з’явитися теорія,
що глобалізація з’явилася разом з людьми.
Перші люди жили малими селищами, більшість людей ніколи
не покидали рідних країв, тому і їх економіка була закритою і
обмеженою. Але як тільки почали з’являтися перші подорожуючі
торговці — з ними з’явилась і глобалізація. Вони почали будувати перші економічні зв’язки, коли обмінювали свої товари на товари інших культур, вони могли передавати і знання як наприклад примітивні креслення перших інструментів рухаючи і
технічний прогрес. Селища розвивались і перетворювались на
міста, а поодинокі торгівці на невеликі каравани. В цей час наука
розвивалась, а торгівля набирала обертів, що є характерним для
глобалізації, хоча в даному випадку це не так явно. Пізніше, коли
міста об’єднувалися у королівства виробництво стало централізованішим, а торгівля організованою. З’являлися торгівельні
шляхи які економічно об’єднували багато держав.
Отже, можна сказати що глобалізація виникла досить давно, але
до індустріальної ери людства вона розвивалась дуже повільно. Але
саме економіка та глобалізація вплинула на прогрес людства.
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Малай Тетяна
Коледж інформаційних систем і технологій
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СВІТОВІ БРЕНДИ ОДЯГУ НА ШЛЯХУ
ДО ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Актуальність. Зараз економічне зростання досягається головним чином за рахунок витрати природних ресурсів.
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Очевидно, що необхідні принципово нові кроки, перехід на
таку концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати соціальні,
фінансові, паливні та кліматичні проблеми комплексно.
Таким рішенням на думку вчених є концепція «зеленої економіки» [1].
Постановка проблеми. Проблематика, що стосується поняття
«екологічний бренд», на сьогодні має різні визначення. Це, поперше, компанії, які не використовують продукти тваринного та
рослинного походження; та компанії, які мають великий рівень
екологічної відповідальності.
Метою нашого дослідження є вивчення маркетингової діяльності світових брендів одягу, яка пов’язана з мінімізацією шкідливого впливу такого виду виробництва на екологію.
Результати дослідження. Визначення новітніх маркетингових
шляхів у екологізації виробництва та просування власних товарів
існуючими світовими брендами.
У сучасному світі все більше компаній, що виробляють одяг,
позиціонують себе як ті, хто впроваджує так звану «зелену моду». Часто дизайнери називають сою продукцію екологічною,
тому що не використовують сировину рослинного та тваринного
походження, забуваючи про шкідливість самого процесу виробництва синтетичних волокон і тканин. Деякі взагалі використовують «грінвошинг» (англ. «greenwashing») — стратегію, що
приховує сумнівні способи виробництва. Наприклад, використовуючи бавовну для одягу, не зважують на те, скільки пестицидів
було витрачено для вирощування хлопку, і надають своєму товару знаку «екологічно чистий» [2].
Стратегія відомих світових брендів у напрямку «зеленої моди» полягає в тому, що компанії з більшим рівнем соціальної та
екологічної відповідальності мають більше шансів у майбутньому для росту кількості споживачів (про що свідчить щорічний
рейтинг Greenpeace) [3].
Задача маркетологів вплинути на споживача, експлуатуючи
його екологічну культуру. Сьогодні в світі стає модним екологічний і соціально відповідальний бізнес.
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Збарживецька Вікторія
Економічний коледж ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ЕКОНОМІКА І ЕКОЛОГІЯ

На сьогоднішній день для існування людства потрібна така кількість ресурсів, яка виходить за межі можливостей людства.
Вважається, що економіка є залежним компонентом природнього
середовища, в якому вона існує і є його частиною. Саме тому, за
останні два десятиліття в економічній науці сформувався новий
напрям — це «зелена економіка». У самому простому розумінні
«зелена економіка» — це економіка з низькими викидами шкідливих речовин у навколишнє середовище.
Теорія так званої «економіки» базується на трьох аксіомах:
− все на поверхні нашої планети є взаємопов’язаним;
− неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі;
− неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих
потреб в умовах обмеженості ресурсів [4].
Вважається, що саме «зелена економіка» може вирішити такий комплекс завдань:
• підвищити рівень життя населення;
• знизити екологічні ризики;
• перехід на екологічно-чисте виробництво з максимально
низьким рівнем відходів;
• створення «зелених робочих місць».
Ральф Фюкс у своїй книзі написав: «Мы вот-вот превысим допустимую нагрузку на важнейшие экосистемы. При нынешнем положении дел их ждёт серьёзная деформация» [3 с. 12]. Це означає, що
на даний момент усі корисні копалини перебувають на межі вичерпності. Виробничі підприємства раціонально не використовують
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ресурси. Багато сировини іде на відходи. Всі вони не утилізуються
— і тому це призводить до забруднення води, ґрунту, лісу.
Вважається, що саме «зелена економіка» може забезпечити
сталий розвиток країни. Як писала Кононенко О. Ю., «якщо ми
будемо прямувати назустріч «зеленій економіці», то це шлях до
сталого розвитку та викоріненню бідності» [2 с. 87]. Тобто, це
створення «зелених робочих місць», а також перехід уже існуючих, надаючи більше екологічних переваг. Взагалі «зеленим робочим місцем» можна вважати, кожне робоче місце, яке викидає
мінімальний рівень шкідливих виробничих відходів у природнє
середовище.
У нашій країні перехід до «зеленої економіки» не так швидко
відбувається, але на даний момент створюються «зелені IT», органічне сільськогосподарське виробництво, екологічна трансформація та диверсифікація промисловості, а також створюються
нові бренди еко-бізнесу.
Одним із відомих еко-брендів є український бренд у сфері косметики та парфумерії — Jerelia. Слово «Jerelia» походить від
українського слова «джерело». І тому «Jerelia» — це джерело
здоров’я і вроди для всієї родини. Для виготовлення всіх товарів
даного бренду використовується тільки екологічно чиста та натуральна сировина. У компанії є всі наявні сертифікати на товари, а
також і санітарно-гігієнічні висновки МОЗ України [5].
Підсумовуючи, можна сказати, що втілення моделі «зеленої
економіки» дасть шанс зростати державі в економічному регулюванні. А також створити умови для розвитку еко-бізнесу на основі нових екологічних стандартів і більш чистого виробництва, забезпечити новими робочими місцями населення країни.
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РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Актуальність. Через інтенсивну індустріалізацію та урбанізацію господарські навантаження стали порушувати рівновагу екологічних систем, зменшувати їх здатність до відновлення. У відносинах людини і природи настала криза, яка породжує аналогічні проблеми глобального характеру. Тому зелений бізнес, який
мінімально негативно впливає на навколишнє середовище, має
економічний успіх та великі перспективи.
Постановка проблеми. У зв’язку з погіршенням стану більшості
екосистем в Україні, збільшується попит на органічні товари, розвивається зелена економіка. Необхідно виявити чим приваблює еко-бізнес,
дослідити його проблеми та перспективи на вітчизняному ринку.
Результати дослідження. Сьогодні досить важливим для України є створення таких умов функціонування економіки, які б знизили рівень шкідливих викидів та обсягів використання невідновних
ресурсів, у результаті забезпечили стабільний рівень її економічного зростання. Вирішити усе це може зелений бізнес, метою якого є отримання прибутку від продажу органічних товарів і послуг,
створити максимально сприятливих умов життя для споживачів, а
також формуванню екологічної свідомості суспільства.
Україна має ряд проблем, які можна розв’язати завдяки впровадженню зеленого бізнесу. Основними з них є:
• значна енергозалежність України від поставок органічного
палива;
• недосконала система утилізації відходів;
• незбалансована структура ВВП;
• високий ступінь зношення основних засобів виробництва;
• низький рівень екологічної безпеки.
Впровадження зеленого бізнесу в Україні забезпечить ряд
економічних вигод: створення нових робочих місць, збільшення
грошових виплат до бюджету, вихід на нові світові ринки збуту,
надходження іноземного капіталу у вітчизняну економіку.
У нашій країні є багато перспективних напрямів розвитку, що
дають змогу впроваджувати еко-бізнес на пристойному рівні.
Найрозвинутішими є такі:
 виробництво біопалива;
 виробництво сонячних панелей;
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 виробництво паливних гранул із відходів;
 вітрова енергетика.
Інші сфери перебувають на етапі заснування через відсутності
стабільного фінансування та неефективності державної екологічної політики.
Висновки. На основі всього вищезазначеного можна стверджувати, що розвиток еко-бізнесу є прибутковим, перспективним, а головне корисним. Але його розвиток стримує відсутність стабільного
фінансування. Саме тому постає завдання пошуку ресурсів для
впровадження даного виду діяльності на вітчизняному ринку.
Для позитивного ефекту зеленого бізнесу в Україні, необхідно
розробити поетапну програму його впровадження та сформувати
оптимальну залежність трьох елементів: держава — зелений бізнес — інновації.
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Петрова Марія
Коледж інформаційних систем і технологій
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ
СФЕРИ РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ
СЕЛИЩА-КУРОРТУ ВОРЗЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальність. Загалом у розвитку санаторно-курортної сфери
рекреації в Україні є невідповідність рівня комфортності та організаційно-економічного механізму функціонування рекреаційної
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інфраструктури міжнародним нормам і стандартам. Нині держава
потребує збільшення кількості та якості закладів реабілітації та
оздоровлення внаслідок тривалого перебування українців у стресовому стані, в т. ч. внаслідок бойових дій у зоні АТО.
Постановка проблеми. Дослідження причин занепаду курортних міст і селищ України на прикладі смт Ворзель. Фактори деградації перспективного курортного селища Ворзель протягом
його існування, стану санаторіїв селища на сьогоднішній день, а
також можливі перспективи його розвитку та відбудови.
Результати дослідження. У кращі часи селище мало статус
курорту республіканського значення (СРСР), тут успішно функціонувало 28 оздоровчих закладів, із них 15 піонерських таборів.
Окремі із них уже втрачені, але ті, що викуплені або здані в оренду без зміни цільового призначення, — чекають на свій час.
На сьогоднішній день щоліта перед батьками постає питання —
куди прилаштувати дітей на час канікул, і це за умов, що у Києві
є значний прошарок людей «середнього класу», які в спромозі
оплатити відпочинок дітей не лише під час канікул, а і в інші сезони. За умови тимчасової втрати оздоровчих потужностей у
Криму, посприявши розбудові у Ворзелі своєрідного «мініАртеку», держава надала б можливість дітям з усіх куточків
України не лише оздоровитись, а й ознайомитися із столицею
держави, доторкнутися до її історичних місць. Водночас, організовані екскурсії до столиці з усієї України теж мали б місце де
зупинятися на час заходів. Таким чином було б активовано туристичний напрямок у столиці та її околицях.
Вирішити проблему можна було б шляхом залучення інвестиційних коштів задля відбудови і модернізації діючих оздоровчих
комплексів, щоб зрушити цю справу з місця.
Санаторно-курортна справа в Україні спирається на діючий
Закон України «Про курорти», прийнятий у жовтні 2000 р., та
відповідну нормативно-правову базу, яка регламентує діяльність
даної сфери, забезпечуючи доступність санаторно-курортного лікування для всіх громадян, і, в першу чергу, для інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, хворих
на туберкульоз тощо, економне та раціональне використання
природних лікувальних ресурсів та їх охорону.
Висновки. Загалом, Ворзель є ідеальним місцем для реалізації
оздоровчо-туристичних проектів, що зумовлено і близькістю до
Києва, і унікальністю мікроклімату та природного ландшафту.
Проте на даний час знаходиться у стані занепаду і потребує тер56

мінового капіталовкладення у реконструкцію і розвиток. Лише за
цих умов селище стане справжнім конкурентоспроможним курортом, який у майбутньому окупить вкладені кошти та на своєму
прикладі дасть поштовх для відбудови інших санаторнокурортних закладів України, що стане запорукою розвитку рекреаційної сфери в Україні в цілому.
Література
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5. Закон України від 05. 10. 2000 № 2026-III «Про курорти»

Гречин Марія
Гімназія № 191 ім. П. Г. Тичини
з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ

Розвиток економіки окремих регіонів України та країни в цілому напряму залежить від наявного інвестиційного клімату.
За словами директора Офісу по залученню і підтримки інвестицій UkraineInvest Данила Білака, сучасна Україна — достатньо
непростий бренд для «продажу».
Дійсно, в засобах масової інформації можна знайти діаметрально протилежні думки експертів щодо інвестиційного клімату
сучасної України. З одного боку, на найвищому рівні ми чуємо запевнення в тому, як радо інвестують в нашу економіку іноземні
інвестори, з іншого — про мінуси інвестиційного клімату країни і
для внутрішніх і для іноземних вкладників уже друкуються навіть
сатиричні статті [1]. Постійні розмови у вітчизняних і закордонних
ЗМІ про війну і корупцію в Україні відлякують деяких іноземних
інвесторів, як і недостатня ефективність роботи законодавства.
Проте кожен інвестор знає про співвідношення рівнів ризику і
прибутковості і робить для себе певні висновки. Так,
Патрік Цанг, інвестор з Китаю, засновник бізнес-інкубатора Global
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Angels і глава правління інвесткомпанії Tsang’s & Co, який інвестує в технології, нерухомість, освіта, роздрібну торгівлю і медіабізнес, приїхав в Україну на Київський міжнародний економічний
форум — 2017 із намірами інвестувати в Україні 3—4 млрд дол.
Журналістам він заявив: «Заходити в проблемні країни ми не боїмося, тому що розуміємо: в кожній країні свої виклики. І ми повинні бути готові до цього, якщо хочемо заробляти гроші. Часто саме
в тих країнах, де є якісь проблеми, більше можливостей» [2].
Величезний потенціал невикористаних ресурсів агробізнесу в
Україні, проекти сонячних і вітрових електростанцій, виробництво енергії з біомаси та відходів, можливості, запропоновані в
планах відновлення портів, автомобільних доріг та інфраструктури залізниць цікавлять іноземних інвесторів. Окрема тема — виробничі кластери в регіонах, які залучають нових учасників до
виробництва автомобільних запчастин, аерокосмічної, текстильної, меблевої та фармацевтичної промисловості [3].
Інвестиційний клімат — це узагальнена характеристика сукупності соціальних, економічних, організаційних, правових, політичних, соціокультурних передумов, що зумовлює привабливість
і доцільність інвестування в ту або іншу господарську систему
(економіку країни, регіону, корпорації).
Наявність протиріч підтверджує актуальність обраної теми, а
за мету було обрано аналіз офіційних статистичних даних щодо
інвестицій в Україні, аналіз законодавчих змін з питань інвестиційної діяльності в Україні, огляд позитивних і негативних прикладів інвестування в окремі регіони України, ознайомлення з
прикладами інвестиційних проектів м. Києва.
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Царьова Ілона
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ЕКОЛОГІЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ

На сьогоднішній день, для існування людства потрібні дуже
велика кількість ресурсів, яка перевищує можливості нашої планети.
Нам потрібне економічне зростання, але, на жаль, воно досягається за рахунок витрачання природних ресурсів. І якщо природні ресурси й надалі будуть так використовуватися, це призведе до дуже негативного наслідку.
Загалом зрозуміло, що треба розробити таку концепцію розвитку, яка дозволить вирішувати всі соціальні, фінансові, паливні
та кліматичні проблеми вцілому.
Зелена економіка — напрям, який пояснює, що економіка є
залежним компонентом і частиною природного середовища.
Основні засади розвитку моделі «зеленої» економіки. Внесок
країн, регіонів, міжнародних організацій
Велику роль у просуванні «зеленої економіки» внесла Економічна і Соціальна Комісії (ЕСКАТО). З ініціативи цієї комісії, у
2005 р була прийнята стратегія «зеленого» розвитку.
Спочатку, вона включала в себе 4 пріоритетні напрями: раціональні моделі споживання і виробництва; «Озеленення» підприємств; стійка інфраструктура і «зелена» реформа. Згодом, до них
було додано ще два напрямки — інвестування в природний капітал і показники екологічної ефективності.
Республіка Корея була першою країною, яка оголосила реалізацію цієї концепції як національної стратегії. Основною увагою
в цій стратегії є такі три головні елементи, як промисловість,
енергетика та інвестиції.
Її головною метою є збереження масштабів економічної діяльності при мінімальному використанні ресурсів.
Зараз велика кількість країн використовують різні інструменти «зеленої економіки» в національній політиці та стратегії розвитку своєї держави, але, на жаль, при цьому вони бояться, що
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використання цих моделей може уповільнити процес розвитку
країни.
Програма розвитку ООН по навколишньому середовищу
(ЮНЕП) у 2008 р. виступила з Ініціативою по «зеленій економіці». Метою виступу було донесення, що потрібно використовувати
історичні можливості, для сформування економіки майбутнього.
Перспективи розвитку моделі «зеленої» економіки в Україні
Метою екологічної політики в Україні є збереження безпечного для існування природи навколишнього середовища, захисту
життя і здоров’я населення від негативного впливу забруднення
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної
природи та людини.
На багатьох підприємствах використовуються застарілі екологічно шкідливі технології. Їх поступова заміна дає шанс забезпечити національну безпеку України.
Для цього всеукраїнська громадська організація «Жива планета» впроваджує різні заходи, які спрямовані на просунення моделі та впровадження інструментів «зеленої економіки» .
Інновації еко-бізнесу.
Останнім часом все більшої популярності набувають екологічні інноваційні рішення, застосовувані в будівельній індустрії. Завдяки новітнім екологічним розробкам, міжнародні будівельні
компанії застосовують масштабні роботи по будуванню зелених
будівель. Технологію зеленого будівництва в майбутньому хочуть застосовувати при будівництві найвищого хмарочоса в США.
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Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської
та італійської мов № 130
ім. Данте Аліг’єрі
АНАЛІЗ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ

Економічне зростання, за якого ефективно будуть вирішуватися найважливіші питання життєзабезпечення суспільства без
виснаження, деградації та забруднення довкілля, лягло в основу
концепції «sustainable development» (стійкій розвиток, сталий
розвиток) [2, с. 171]. У 2015 році на Саміті ООН з питань сталого
розвитку було обрано 17 Цілей сталого розвитку [3]. Сталий розвиток в Україні — це процес розбудови держави на основі узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної
складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь [1].
Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого
розвитку є формування системи індикаторів для кількісного і якісного оцінювання цього процесу. На основі схеми зв’язків індикаторів сталого розвитку, розробленої Комісією зі сталого розвитку
[4], ми визначили ключові і допоміжні індикатори порівняльного
досягнення цілей сталого розвитку для певного виміру (економічного — Iec, екологічного — Ie, соціального — Is) в Україні. Індекси вимірів ми оцінювали за допомогою нормалізованих значень таких індикаторів:
Iec = (y01A + x01B + x02A + x02B + x09A + x09B)/6,
Ie = (x06A + x06B + x12A + y12B)/4,
Is = (y03A + y03B + x04A + x04B + x08A + y08B)/6.

(1)
(2)
(3)

За результатами розрахунків, на основі даних 2013 року лідерами економічного виміру виявились м. Київ (Iec=85), Харківська
(Iec=54) і Донецька (Iec=52) області. Найнижчі значення отримали
Закарпатська (Iec=17), Чернівецька (Iec=16) та Рівненська (Iec=12)
області. Необхідно відзначити, що у цьому дослідженні індекс
економічного виміру охоплює показники, пов’язані з наявними
доходами населення і часткою бідного населення, продуктивністю праці у сільському господарстві та капітальними інвестиціями
у цю сферу, інноваціями.
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Найнижчі значення індексу екологічного виміру отримали
Київська область (Ie=37) і м. Київ (Ie=37), а лідерами екологічного
виміру виявились Дніпропетровська (Ie=91), Харківська (Ie=64) і
Запорізька (Ie=63) області. Такий розподіл лідерів та аутсайдерів
виміру зумовлено особливостями індикаторів екологічного виміру, пов’язаними з ЦСР, а саме: використано показники водозабезпеченості населення, ступеню замкненості водних циклів на
промислових підприємствах регіону, частки перероблення малонебезпечних відходів та територіальної навантаженості викидами
забруднювальних речовин у повітря.
За соціальним виміром в Україні найнижчі показники мають
Тернопільська (Is=24), Чернігівська (Is=24) та Донецька (Is=23)
області, тоді як м. Київ (Is=83) та Харківська область (Is=52) є лідерами рейтингу, враховуючи захворюваність населення, рівень
перинатальної смертності, інвестиції в освіту, кількість студентів
вищих навчальних закладів та зайнятість і безробіття.
Концепція стійкого розвитку носить глобальний характер, у
ній переплітаються складні екологічні, економічні, соціальні
проблеми.
Література
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Лавренчук Дар’я
ТОВ «Ліцей політики, економіки, права та іноземних мов»
СПОЖИВАННЯ ЕКОТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ

На сьогодні, екологічний маркетинг набув широкого розповсюдження, оскільки питання щодо збереження навколишнього
середовища гостро стає не лише у межах держави, але й у всьому
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світі. Екологічний маркетинг — це специфічний вид маркетингу,
який передбачає орієнтацію усієї діяльності підприємства на формування та задоволення екологічно орієнтованого попиту з метою отримання прибутку та збереження довкілля і здоров’я людей. Тому екотуризм зараз є безпосереднім представником
екологічного маркетингу, що задовольняє потреби людей за допомогою екотуристичного продукту. Екотуристичний продукт —
це послуга, що базується на природному середовищі, культурі і
традиціях окремого регіону. І вид та якість цих послуг буде залежити від характеру та якості екосистеми та місцевої громади.
Екотуристичним продуктом може бути природа окремої території, флора та фауна місцевості та її подальше дослідження, контакти між туристами та місцевим населенням, громадою, спортивний відпочинок (піший туризм, кінні прогулянки), декоративні
товари, сувеніри, значки, листівки. Тобто це певний набір, більшим чином, нематеріальних цінностей, що хоче задовольнити
людина,ознайомившись з колоритом регіону або місцевості, поспілкувавшись з місцевим населенням.
Якщо екотуризм почне розвиватися у Київській області, то це
сприятиме захисту навколишнього середовища, створюватиме
умови для розвитку сільських місцевостей, також це сприятиме
економічному розвитку тих регіонів, що знаходяться на значній
відстані від міста. Через це зросте рівень життя селян та створюватимуться нові робочі місця, зросте реклама на місцеве виробництво після споживання відвідувачами місцевих продуктів. Також люди, які проживають у містах, зможуть відчути особливий
місцевий колорит, насолодившись природою регіону, його традиціями.
Такі екологічні місця були б цікаві для тих екотуристів, хто
подорожує зі своєю сім’єю у пошуках нових цікавих місць, хто є
членом наукової спілки або групи, метою яких є дослідження
окремих територій, хто подорожує з метою отримання екотуристичного досвіду або хто просто хоче урізноманітнити своє повсякденне життя. Наш регіон має великий потенціал для розвитку
екотуризму в Київській місцевості, але для цього не вистачає
розвиненої інфраструктури, реклами і просування такого виду
відпочинку. Також задля досягнення такої мети необхідно оптимізувати управління та використання земельних ділянок, підтримати законодавчо сталість розвитку територій та вдосконалити
правові засади щодо туристичної діяльності. Але все ж таки основне джерело прибутку в екотуризмі — це турист (споживач),
який сплачує вартість запропонованого йому продукту. Однак
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навіть у такому разі прибуток можна одержати, якщо вартість
екотуристського продукту перевищує суму витрат на його створення і просування. Отже, необхідно залучати туристів та спонукати їх придбати цінний для них екотуристичний продукт. В іншому разі немає економічного сенсу займатися екотуристичною
діяльністю, тому що вона буде збитковою.
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Буйда Галина
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступенів
ТУРИЗМ ТА РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРИ —
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Туризм і рекреаційна сфера, маючи давню історію, не привертали до себе достатньо уваги до ХХ ст., і це було пов’язано з тим,
що на ринку не було такої великої кількості схожих туристичних
продуктів. Розвиток технології дуже сильно вплинув на людське
суспільство.
Визначальна роль туристичної діяльності полягає у відчутному її вкладі у розвиток економіки країни при невеликих капітальних вкладеннях. Туризм — галузь економіки, яка не лише охоплює прямо чи опосередковано більшість супутніх галузей господарства, в тому числі транспорт, будівництво, торгівлю, громадське харчування, сільське господарство, житлово-комунальне господарство, культуру, мистецтво, спорт тощо, але й стимулює їх
розвиток. Це зумовлює збільшення робочих місць, особливо у
депресивних регіонах, де інша господарська діяльність неможлива чи недоцільна через високі витрати виробництва. Витрати на
створення одного робочого місця в туризмі в кілька разів менші,
ніж в інших галузях економіки.
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За підрахунками Всесвітньої Туристичної Організації, у 2001
році за кількістю прибутку від іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (5,8 млн осіб, що становить близько 1 %
від світових туристичних прибуттів). У 2005 році, його чисельність зросла до 9,3 млн осіб; у 2010 році — 12,1 млн осіб; прогноз
на 2020 рік — 15,0 млн осіб.
Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в
Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм — це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме цей фактор повинен стати головним у
формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі,
пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного
іміджу України на світовій арені.
Дослідження і практичний досвід показують, що зараз успішна
туристична фірма повинна мати стратегію туристичного бренду,
спрямовану на формування відданості споживача. Наприклад, «Сонячний берег» або «Золоті піски» мали велику популярність. Роки
два—три тому був уведений візовий режим до Болгарії, і тоді вартість путівок збільшилася, але попит майже не зменшився. Чому
людина купує турпутівки на «Золоті піски», переплачуючи за них,
хоча є інші пропозиції? Причина — відданість споживача. «Цінність» туристичного бренду визначається готовністю споживача набувати туристичного продукту за вищою ціною за наявності на ринку аналогічних туристичних продуктів інших торгових марок
Туристичні бренди спрощують завдання позиціонування і
просування міста, місцевості, регіону або країни, де вони розташовані, на світовому або регіональному туристичному ринку.
Туристичні бренди можна класифікувати за різними типами,
приклади яких є як в Україні, так і в світі.
Таблиця 1
ТИПИ ТУРИСТИЧНИХ БРЕНДІВ
Тип туристичних брендів

Приклад у світі

Приклад в Україні

Регіон, частина території, місцевість, узбережжя

Швейцарські Альпи,
Тібет, Коста-дель-Соль

Чорноморське узбережжя Півдня України,
Українські Карпати

Природні об’єкти

Еверест, Везувій, водоспад Вікторія

Говерла, озеро Синевір,
Ялинський водоспад
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Закінчення табл. 1
Тип туристичних брендів

Приклад у світі

Приклад в Україні

Пам’ятки культури і
мистецтва

Піраміди Хеопса, ТаджМахал, Ейфелева вежа,
Парфенон

Софіївський собор, Києво-Печерська лавра, Маріїнський палац, Хотинська фортеця

Брендові тури

«Великий Чайний
шлях», «Замки Луари»,
«Класична Італія»

«Чарівні Карпати»,
«Містичний Львів»

Події, заходи, фестивалі, свята

Карнавали в Бразилії і
Венеції, Octoberfest у
Німеччині, оперний фестиваль у Відні

ZAXIDFEST у Рогатичі
біля Львова, фестиваль
Файне місто в Тернополі

Природні явища

північне сяйво, нерест
цінних порід риб

Цвітіння каштанів

Герої: історичні особистості, народи, вигадані
персонажі, в тому числі
місця, пов’язані з їх
життям

резиденція Діда Мороза
у Великому Устюзі, резиденція Далай-лами,
Шекспірівські місця
Англії

дім Булгакова в Києві,
стежки Довбуша в Карпатах

Туристичний образ території (ТОТ) можна визначити як стійке географічне уявлення про неї, що привертає туристів і розрекламоване ЗМІ. Культурно-історична і природна когнітивна насиченість ТОТ дозволяють віднести його до образів вищого рівня
образно-географічної ієрархії (турбренд — туробраз — туримидж). Формування ТОТ являє собою досить складний процес,
оскільки його єдність забезпечується переплетенням і формуванням різнорідних за генезою і структурою географічних і соціальних фактів, подій, явищ тощо. Але саме ТОТ часто лежить в основі інвестиційної привабливості країни.
Література
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Андрунін Андрій
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИКИ
ЗА ДОПОМОГИ ДВОХ ЇЇ ГОЛОВНИХ ЗАВДАНЬ

Ефективна логістика дуже важлива для підприємств, так давайте вияснимо чому вона так важлива. Для початку визначимо,
що таке ефективність у даному контексті. Ефективність, на мою
думку, це баланс між якістю і ціною зберігання і транспортування кожного виду товару.
Логістика невід’ємна галузь підприємства, тому як і всі інші
складові вона повинна виконувати свої функції, а саме зберігати і
транспортувати товари і сировину. Так ми підійшли до 2 головних завдань логістики: зберігання і транспортування продукції.
Тож давайте розберемось, коли логістику можна назвати ефективною на прикладі цих 2 завдань. Їх можна розглянути з 2 сторін,
а саме окремо і з сторони їх взаємодії.
Для початку розглянемо їх окремо. Зберігання продукуції або
сировини повино контролюватись, тобто вестись облік, і розподілятись відповідно до їх класу, і пріорітету їх траспортування для
зменшення затрат часу на їх пошук, і як наслідок зменшення часу
на їх транспотування. Стосовно транспортування то воно буде
ефективне для кожного товару по різному, тобто для кожного товару підійде свій вид транспорту. Можна виділити 5 основних
видів транспорту: залізничний, повітряний, водний, автомобільний і трубопровідний, кожен з них ефективний по-своєму, наприклад повітряний транспорт найшвидший, але він самий дорогий і не маневрений тому він буде ефективний при доставці на
великих відстанях високо пріоритетних товарів.
Тепер розглянемо, як їх взаємодія впливає на ефективність логістики. Для досягнення високої ефективності потрібно продумати місце розташування основного складу який буде знаходитись
на зручній відстані для транспортування і недалеко від основних
транспортних шляхів. Потрібно облаштувати склад і організувати
логістичні процеси, що виникають з моменту прийняття і аж до
відвантаження товару зі складу так, щоб загрузка товарів не займала багато часу.
Візьмемо для прикладу логістичний центр компанії «Roshen» у
Яготині, який відповідає всім вимогам до логістичного комплексу
класу «А». Крім готової продукції, в комплексі зберігаються і харчові інгредієнти: кондитерські жири, какао, горіхи, соки і т. д. —
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всього близько 200 найменувань. Для зберігання кожного з них необхідні свої умови. Працюють холодильники з індивідуальними температурними режимами від +3 до +14 градусів, для соків передбачено морозильники. Довкола логістичного центру створено нові
транспортні розв’язки, підведені три залізничні гілки і вісім залізничних під’їздів. Логістичний центр забезпечений новітньою системою управління товарними потоками Warehouse Management
System. WMS — це інтелектуальна система, яка не тільки все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з моменту
прийняття і аж до відвантаження товару зі складу. До моменту прибуття автомобіля на склад, документація на його заповнення вже
передана, врахована і оброблена. Це дає можливість заздалегідь
сформувати замовлення, тому безпосередньо завантаження займає
30—35 хвилин. Таким чином, загальний час перебування вантажного транспорту на території центру не перевищує однієї години.
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5. Логістичний центр ROSHEN [Електроний ресурс] — https://www.
roshen. com/ua/uk/pro-roshen/logistychnyy-tsentr
Стрельніков Олександр
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ЗАОХОЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ
ЗА РАХУНОК ЯКІСНОЇ ЛОГІСТИКИ

Ця тема є досить актуальною, адже сучасні споживачі все більше уваги приділяють обслуговуванню, і кожне підприємство
намагається знайти свій підхід до споживача, одним з таких підходів якого є логістика.
Логістика — наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в економічних
адаптивних системах із синергічними зв’язками.
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Логістична система — адаптивна система із зворотним зв’язком, що виконує ті чи інші логістичні функції та операції, складається, переважно, з кількох підсистем і має досить розвинуті
зв’язки із зовнішнім середовищем. Як логістичну систему можна
розглядати промислове підприємство, територіально-виробничий
комплекс, торговельне підприємство тощо.
Логістичні центри — це складські приміщення, площею більше 10 тис. кв. метрів, в яких використовується спеціальне обладнання для виконання вантажно-розвантажувальних робіт і зберігання вироблюваної продукції, а також інформаційна система, за
допомогою якої виявляються логістичні послуги.
Дуже важливою частиною виробництва товарів є їх вчасна доставка до місця призначення. Споживач, який йде купувати товар, завжди розраховує на те, що потрібний товар буде в наявності і йому не доведеться чекати. Якщо ж товару немає, то перед
споживачем постає проблема, замовити і чекати потрібний товар,
чи шукати, де він зможе його відразу ж забрати. Багато компаній,
рекламуючи свій товар, роблять акцент на якісну і шидку доставку, адже просто товаром зараз важко привабити споживача.
Великі корпорації для створення ефективної, якісної логістичної системи створюють власні логістичні центри, щоб не залежати в даному аспекті від інших компаній. Прикладом створення
власного логістичного центру є корпорація «ROSHEN», яка створила власний логістичний центр «Плюс» для вчасної постаки готових товарів і сировини до місця призначення.
Це дозволяє якомога швидше поставляти товари, особливо ті,
в яких малий термін зберігання (торти, в яких термін зберігання
зазвичай 72 години). Такий підхід приваблює споживачів, і дозволяє компанії не втрачати своїх позицій на ринку.
Отже, зараз логістика в Україні розвивається, створюються нові
логістичні центри, зменшується час доставки і покращується
якість. Власна ефективна логістична система на підприємстві дозволяє вчасно задовольняти споживача якісними товарами чи послугами, що в сучасних умовах ринку є досить важливою умовою.
Література
1. Логістика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ] / Бержанір А. Л.,
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3. Ефективність служби логістики [Електроний ресурс] — http://m.
pidruchniki. com/71756/logistika/efektivnist_sluzhbi_logistiki
4. Логістичні системи : [навч. посіб. для студ. екон. спец. ] / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька.
5. Логістичний центр ROSHEN [Електроний ресурс] — https://www.
roshen. com/ua/uk/pro-roshen/logistychnyy-tsentr
Кулібаба Марина
Школа № 163 ім. М. Кирпоноса, м. Київ
СТАН І ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

На сучасному етапі лізингові послуги доводять свою ефективність для лізингоотримувачів і прибутковість для лізингодавців
та активно використовуються в різних галузях вітчизняного господарства [2]. Лізинг поступово стає провідним напрямом банківської діяльності, адже на нинішньому етапі найреальнішими
суб’єктами господарювання, які можуть надавати лізингові послуги, незважаючи на необхідний накопичений капітал, можуть
бути лише банківські установи.
Потенційний попит на лізингові послуги в Україні оцінюється
фахівцями Світового банку від 12 до 50 млрд доларів США. Сучасний спектр послуг, що надаються лізинговими компаніями
України є достатньо широким, щоб задовольняти потреби споживачів: повний комплекс сервісного обслуговування для корпоративних клієнтів, прості та зручні умови для фізичних осіб, низькі аванси (від 20 %) і тривалий строк лізингу (до 7 років),
ексклюзивні вигідні умови в рамках спільних програм дилерів і
лізингових компаній. На думку фахівців, лізинг стає все актуальнішим через низку переваг над кредитуванням. Стрімке поширення лізингових відносин зумовлене перевагами лізингу для
всіх учасників лізингової угоди. Так, лізингоодержувач отримує
можливість набути у користування майно з відстрочкою платежу
(на умовах лізингового кредиту), що дозволяє скерувати вивільнені кошти на пріоритетні напрями видатків і здійснювати оперативне оновлення основних виробничих фондів. У структурі лізингових угод економіки України переважає транспортна галузь,
сільське господарство та будівництво [4].
Головними проблемами фінансового лізингу України є: обмеженість фінансових ресурсів, отриманих від материнських структур як
зовнішніх, так і внутрішніх джерел; законодавча база лізингу ще
слабка і потребує значних доопрацювань; банки неохоче надають
70

кредити лізинговим компаніям у зв’язку з тим, що на момент укладання угоди лізингові компанії не можуть надати застави в достатніх розмірах; відсутній позитивний досвід співпраці з лізинговими
компаніями; активне витрачання ситуативних бюджетних коштів
державними компаніями перешкоджають формуванню стабільного
фінансового забезпечення лізингового ринку [1; 3; 5].
Незважаючи на недостатність власних фінансових ресурсів лізингових компаній, диспропорції обсягу лізингових послуг за галузями економіки, недосконалість вітчизняного законодавства,
ринок лізингу в Україні активно розвивається. Для вирішення багатьох проблем у цьому питанні необхідна комплексна співпраця
як держави, так і споживачів. Отже, ринок лізингу є одним із
наймолодших сегментів вітчизняного фінансового ринку, який
має надзвичайно великі перспективи, динамічно розвивається і
поступово наздоганяє банківський та страховий ринки.
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передумова його відновлення [Електронний ресурс] / С. І. Брус, Є. О.
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article/view/7027/7034.
3. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку лізингових послуг
в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: elar. tsatu. edu.
ua/bitstream/123456789/675/1/1071. pdf.
4. Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://papers. univ. kiev. ua/1/ekonomika/articles/miroshnychenkoo-financial-leasing-as-an-investment-instrument-of-fixed-assets_24379. pdf.
5. Фінансовий лізинг: проблеми та перспективи розвитку в Україні
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://pathofscience.
org/index. php/ps/article/. . . /389/432.
Косточкіна Марія
СШ № 57 з поглибленим вивченням англійської мови, м. Київ
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Функціонування повноцінного ринку праці неможливе за умов
саморегуляції за рахунок дії ринкових механізмів. Провідна роль
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у розвинутому суспільстві щодо забезпечення єдності регулюючих і саморегулюючих функцій належить державі [1]. Є. П. Качан
виділяє чотири основні функціональні блоки методів державного
регулювання: нормативно-правові; соціально-економічні; фінансово-вартісні; організаційно-економічні [2, с. 10—13]. На наш погляд, серед механізмів державного регулювання зайнятості населення варто виділити організаційний та економічний механізми.
Організаційний механізм державного регулювання зайнятості
населення — це сукупність різних за своєю природою конкретних організаційних елементів у механізмі управління, що мають
організовувати регулювання, управління в інтересах державної
влади, ефективну діяльність державно-управлінської системи [4,
c. 6]. Він передбачає використання адміністративних (встановлення порядку вкладання трудових договорів, введення обов’язкових відрахувань підприємців до національних фондів по забезпеченню зайнятості, визначення квот на працевлаштування) та
організаційних методів впливу (створення служби зайнятості, інформаційної системи, що обслуговує ринок праці, державної системи професійної орієнтації молоді, підготовки і перепідготовки
кадрів, організація громадських робіт, розроблення програм
сприяння зайнятості).
Економічне регулювання зайнятості — це підтримання нормального з погляду ринкової економіки співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили. Економічні методи регулювання — це система прийомів і способів прямого і непрямого
впливу та його спрямування на суспільно-господарський розвиток з дотриманням вимог економічних законів за певних товарногрошових відносин і з використанням інших економічних важелів задля створення умов, що забезпечують досягнення високих
економічних результатів [3, с. 72—73]. Визначальними напрямками прямого економічного впливу держави на розвиток ринку
праці є: формування оптимальних нормативів пільгового оподаткування підприємствам; застосування пільгових кредитів для
підприємств, що влаштовують на роботу жінок, молодь, інвалідів
та інших осіб, які підпадають під 5-відсоткову квоту; оптимізація
заробітної плати робітника з урахуванням ціни мінімального
споживчого кошика; оптимізація нормативу допомоги через безробіття на рівні фізіологічного мінімуму споживання на безробітного та членів його сім’ї, які перебувають на його утриманні;
дотації підприємствам, що створюють центри підготовки та перепідготовки кадрів на потребу ринку. До непрямих форм відносяться важелі кредитно-грошової, амортизаційної, валютної, зов72

нішньоекономічної політики. До головних економічних інструментів належать: макроекономічне планування, державний бюджет, податки, гроші, кредит ціни, заробітна плата [5, с. 37—38].
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Мирський Іван
Коледж інформаційних систем і технологій
ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ЛОГІСТИЧНІ ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВ

На сьогодні логістика є важливою частиною розподілу на
будь-якому підприємстві. Сучасне уявлення про логістику сильно
відрізняється від оригінального. Якщо раніше термін описував
фізичний рух сировини і товарів, то тепер він включає планування,
закупки, транспортування та зберігання. Подальшим розвитком
логістики є термін управління ланцюгом поставок (Supply Chain
Management), що є свідченням зростаючого розуміння компаніями
важливості координації всіх функцій і бізнес процесів.
Основним об’єктом управління логістики, як господарської
діяльності, є матеріальний потік, що проходить по логістичному
ланцюгу, починаючи від первинного джерела сировини через усі
проміжні процеси аж до постачання готової продукції до кінце73

вого споживача. Об’єктами управління є також фінансові й інформаційні потоки.
Логістика включає в себе такі складові:
• логістична система — адаптивна система із зворотним
зв’язком, що виконує ті чи інші логістичні функції та операції,
складається, переважно, з кількох підсистем і має досить розвинуті звязки із зовнішнім середовищем;
• логістична операція — відособлена сукупність дій, скеровану на перетворення матеріального та інформаційного потоку.
Об’єкт логістичних операцій і логістичних функцій — матеріальний потік. Являє собою сукупність сировини, матеріалів,
складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі підрозділи до споживачів. Часто матеріальні потоки ототожнюють з вантажними потоками, оскільки більшість матеріалів переміщуються, як вантаж
транспортними засобами. Інформаційний потік відповідає матеріальному потоку і розглядається як сукупність циркулюючих у
логістичних системах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління та контролю
за логістичними операціями.
Виділяють два види функцій логістики:
• оперативні;
• координаційні.
Оперативний характер функцій пов’язаний з безпосереднім
управлінням матеріальних цінностей у сфері постачання, виробництва та розподілу.
До функцій логістичної координації відносять:
1. виявлення і аналіз потреб в матеріальних ресурсах різних
фаз виробництва;
2. аналіз ринків, на яких проводить діяльність підприємство, і
прогнозування поведінки інших джерел цих ринків;
3. обробка даних, що стосуються замовлень і потреб клієнтів;
4. оперативне планування з метою зниження запасів, не знижуючи ефективності виробничої та збутової діяльності фірми.
Згідно з іншою класифікацією, виділяють такі логістичні
функції:
• інтегруюча — формування процесу руху матеріального потоку як єдиної цілісної системи;
• організуюча — забезпечення взаємодії і узгодження стадій і
дій учасників руху матеріального потоку;
• управляюча — підтримка параметрів матеріалопровідної
системи в заданих межах.
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У своєму функціонуванні логістична система повинна знаходитися в тісному взаємозв’язку з іншими структурними підрозділами фірми. Крім того, на нинішньому етапі конкурентної боротьби логістика виконує функцію цілепокладання і постановки
конкретних вузьких задач іншим підрозділам фірми.
В інтегрованому вигляді завдання виробничої логістики можуть бути сформульовані таким чином:
— планування і диспетчирование виробництвага основі прогнозу потреб у готовій продукції і замовлень споживачів;
— розробка план-графіків виробничих завдань цехам та іншим виробничими підрозділами підприємства;
— розробка графіків запуску-випуску продукції, узгоджених
зі службами постачання і збуту;
— встановлення нормативів незавершеного виробництва та
контроль за їх дотриманням.
Саме логістична система, яка в єдиному процесі управляє матеріальними і супроводжуючими їх складових потоків логістичних операцій є нічим іншим як сукупністю функціональних підсистем економіки підприємства, спрямованих на реалізацію
таких бізнес-процесів підприємства:
— формування господарських зв’язків, пов’язаних із постачанням продукції (товарів) або наданням послуг, їх розвиток, раціоналізація;
— визначення обсягів і напрямків матеріальних потоків;
— визначення послідовності просування товарів через місця
складування та оптимізації коефіцієнта ланності про організації
товаропросування;
— розвиток, розміщення та організація складського господарства;
— управління запасами у сфері їх обігу;
— оцінка потреб у перевезеннях та їх здійснення у пункти
призначення;
— управління складськими операціями.
Для визначення на підприємстві обсягу логістичних операцій
слід враховувати зовнішні, міжцехові, межучастковые, міжопераційні, внутрішньоскладські та інші вантажопотоки.
Для визначення найоптимальнішої логістиної системи промислового підприємства потрібно здійснити її проектування, рузультатом чого стане розробка відповідного проекту.
Концептуальне порозуміння ролі логістики в економічній діяльності підприємства в ринкових умовах сьогодення як науковопрактичного напряму комплексної системи управління бізнес75

структурами, що виконують ведення господарських потокових
бізнес-процесів у сфері економічної діяльності підприємства потребує організаційного вирішення ряду завдань щодо створення
та функціонування логістичної системи.
Тому, вважаємо, що актуальним є проведення дослідження
щодо розкриття ролі логістичної системи в загальному механізмі
управління економічної діяльності вітчизняного промислового
підприємства в ринкових умовах. Окрім того, організація логістичної системи потребує від менеджменту підприємства сиситемних знань щодо її формування та функціонування в процесі
економічної діяльності підприємства.
Отже, оскільки організація логістичної системи для промислового підприємства забезпечує можливість його успішного функціонування за рахунок оптимізації логістичних ланцюгів і швидшої адаптації до ринкових змін, ефективне управління логістичними бізнес-процесами, контроль виконання договірних зобов’язань за поставками продукції споживачам і матеріальних цінностей від постачальників є основними умовами виживання на конкурентному ринку.
Також, я гадаю, що логістика. її функції, система та процеси є
невід’ємною складовою майже будь-якого підприємства. Зараз
кожне підприємство співпрацює з іншими різними підприємствами, фірмами, товариствами і повинно транспортувати необхідні матеріали (товари) для подальшого їхнього використання, для
цього і потрібна логістика.
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Лисянська Дарія, Мокровольстка Єва
Гімназія НПУ імені М. П. Драгоманова
АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ МІСТА ЛЬВОВА

Туризм за своїми основними характеристиками не має жодних
принципових відмінностей від інших форм господарської діяльності. Тому всі існуючі положення сучасного маркетингу можуть
бути повною мірою застосовані і в туристичній сфері.
Водночас у туризму є специфіка, яка відрізняє його не тільки
від торгівлі товарами, але й від інших форм торгівлі послугами.
Тут має місце торгівля як послугами, так і товарами (за оцінками
спеціалістів, частка послуг у туризмі складає 75 %, товарів —
25 %), а також особливий характер споживання туристичних послуг і товарів на місці їх виробництва, більше того, в певній ситуації.
За умов загальної демократизації та розбудови громадянського суспільства в Україні модель «влада — підкорення» в певних
сферах відносин між державною владою та громадянами поступово трансформується в договірну форму, яка не допускає жорсткої підпорядкованості. Зміна певних принципів взаємин між
державною владою та об’єктами її управління уможливлює запровадження окремих принципів маркетингу в систему державного управління й місцевого самоврядування.
Маркетинг міста концептуально подібний до фірмового. Спочатку вивчають ринок і тільки потім на цій основі розробляють
відповідні плани задля адаптації до нього та максимізації прибутку. Водночас територіальний маркетинг, на відміну від фірмового, має методологічні й методичні особливості. Вони пов’язані з
відмінностями, властивими макро- та мезоекономічним системам, порівняно з мікроекономічною, і специфікою діяльності органів державного управління й місцевого самоврядування та підприємницьких структур.
Важливим інструментом просування позитивної інформації і
створення позитивного іміджу міста є брендинг. У широкому розумінні брендинг являє собою процес формування позитивного
образу міста у свідомості тих чи інших цільових груп за допомогою візуальних та інших комунікацій. Результатом успішного
брендингу залежно від поставлених цілей може бути впізнаність
міста людьми, які його ніколи не відвідували, збільшення інвестиційних, туристичних потоків на територію міста, покращення
міського середовища тощо.
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Серед відомих українських брендів міст не можна не згадати
Львів. На промоційному логотипі міста зображено п’ять кольорових веж: дзвіниця Вірменського собору, вежа Корнякта, міська
ратуша, вежа Латинської катедри, дзвіниця монастиря Бернардинів, які символізують багату архітектурну спадщину міста, різноманітність культур, національностей, конфесій, які існували в
місті від часу його заснування. Під зображенням веж напис
«Львів відкритий для світу», який є девізом міста. На давніх зображеннях Львова вежі завжди домінують в урбаністичному просторі, цю традицію продовжено в сучасній емблемі міста.
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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ
ЗАХОДІВ КОМПАНІЇ CHANEL

Chanel (Шанель) — один з найвпливовіших французьких будинків моди, заснований кутюр’є Габріель «Коко» Шанель.
Бренд добре зарекомендував себе як в області Pret-a-porter, так і в
області Haute Couture, виробляючи предмети роскоші: одяг, взуття, сумки, парфумерія, косметика, прикраси. З лютого 2013 року
Модний будинок входить до складу паризького Синдикату Високої моди.
Засновниця Будинку отримала прізвисько «Коко», працюючи
співачкою у кабаре у Франції. Цей псевдонім і став її іменем у
модній промисловості. Бачення Шанель жіночого стилю заклечалось у тому, щоб замінити глянцеві та сексуальні речі більш повсяденними та елегантними. Так, кутюрьє ввела в моду прості
прямі плаття без корсетів з мінімумом декору, а також жіночі
брючні костюми. Найвідомішим на сьогоднішній день твором
дизайнера та модного дому є маленьке чорне плаття.
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За даними журналу «Форбс», зараз бренд Chanel знаходиться
у спільній власності Алена та Жерара Вертхаймера, які є правниками колишнього (1924) партнера Шанель П’єра Вертхаймера.
На сьогоднішній день у світі працюють близько 310 фірмових
бутиків марки Chanel: 94 з них знаходяться в Азії, 70 розташовані
в Європі, 10 — у Ближньому Востоку, 128 — у Північній Америці, 2 — у Південній Америці, 6 — в Океаніі. Магазини Chanel
можуть розташовуватися в престижних районах і торгових
центрах, відділеннях великих універмагів.
На початку 20 століття основним способом просування товарів
будинку «Шанель» був селебріті-аркетинг — тобто використання
знаменитостей у рекламній або маркетинговій компанії. На початку
«Шанель № 5» рекламувала сама Коко Шанель, після чого до компанії стали запрошувати людей «ззовні». Це були всесвітньо відомі
жінки двадцятого століття — моделі Кароль Буке та Естела Варрен,
французькі актриси Катрин Денев, Ніколь Кидман та Одрі Тоту.
До зйомок роликів та дизайну були залучені відомі режисери
та художники — Ридлі Скотт, Люк Бессон та Енді Уорхолл.
Одним з успішних пунктів стратегії «Шанель» на ринку парфумерії та одягу вважається простота — флакон для Chanel № 5
виконаний виключно просто — у формі паралелепіпеда, тоді як
інші духи розливалися в надмірно декоровані судини.
Влітку 1999 року Шанель вперше звернувся до незвичного для
себе підходу до просування, протестував можливість охоплення
цільової групи (жінки у віці від 18 до 35 років) за допомогою реклами в кінотеатрах. Для цієї мети було обрано фільм «Ноттінг
Хілл» — романтична комедія за участі відомих акторів. Ідеальний безпрограшний варіант. Після кіноперегліду рекламний ролик запам’ятав 77 % глядачів, 79 % впевнені, що могли назвати
назву бренда, 88 % точно могли описати плівку ролика.
У кінці 2000 року компанія здійснила спробу перестановки,
спрямувала маркетингові зусилля на молодіжний сегмент і ризикуючи втратити частину постійних клієнтів — це частково спроба відійти від стереотипів класичності та старомодності і позбавитися від громіздкого і благородного образу. Ексклюзивність та
якість бренда доповнилася жорстко таргетованим маркетингом. З
цією метою реклама парфумів перейшла в глянцеві журнали та
одночасно зникла з телебачення — таким чином компанія розраховувала увійти у ближчий контакт з цільовою аудиторією.
Цікавим у маркетинговій стратегії «Шанель» є те, що її керівництво свідомо відмовляється від універсалізації бренда. Це яскраво демонструють приклади з минулого і сьогодення. Так, на79

приклад, коли у 90ті роки спроби відтворення європейської реклами за прикладом американської не вдалися, керівництво модного будинку відкинуло ідею універсальної творчості та залишилося вірним своїй концепції французького шику, вишуканості
та елегантності. Сьогодні ж, у той час, коли більшість відомих
модних будинків починають співпрацю з Китаєм з метою залучення прибутку, «Шанель» категорично відмовляється від подібної настанови, зберігаючи прихильність своїй ідеї якості та шику.
Час минає, 21 століття показало нам наскільки сильним може
бути прогрес. Реклама у глянцеві навіть для такого будинку моди, як «Шанель» стало недостатньо. Тому сьогодні ми можемо
спостерігати активність «Chanel» у соціальних мережах.
Хоча більша кількість бюджету йде на журнали і ТБ, сьогодні
про всі найважливіші події діяльності Chanel, можна дізнатись зі
сторінок компанії на YouTube, в Facebook і Twitter, а також зі
свого офіційного сайту.
«Шанель» — один із найпопулярніших європейських бунків
моди, і все це завдяки добре продуманій рекламній стратегії.
Співробітники Будинку «Шанель» бачать успіх компанії у різних
причинах. Жак Полж, провідний парфюмер, вважає, що «Шанель» має популярність, оскільки не займається виробництвом
нових ароматів, зберігаючи вірність класиці. Олівер Ніколей, фінансовий директор британського філіалу, вважає, що успіху
сприяє творча реклама та дух самої мадмуазель Коко.
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Шматко Анастасія, Феклушина Софія
Гімназія НПУ імені М. П. Драгоманова
ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ЕФЕКТИВНІ ПРОДАЖІ
В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ INSTAGRAM

Метою дослідження є визначення особливостей інтернеткомерції на прикладі популярної соціальної мережі Instagram і
створення моделі ефективної комерційної діяльності на її основі.
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Об’єктом дослідження є Інтернет-маркетинг, предметом —
соціальна мережа Instagram як комерційна платформа.
Про те, для яких видів бізнесу найкраще підійде Instagramпросування, нескладно здогадатися, виходячи з самої концепції
соціальної мережі й особливостей її аудиторії.
Насамперед це ті товари і послуги, для яких можна без проблем створювати велику кількість якісного фотоконтенту. Наприклад, косметика, дизайнерські аксесуари, туризм, товари для дому та інтер’єру, весільний бізнес, інтернет-магазини одягу, меблі,
доставка їжі тощо.
Instagram дуже добре підходить для просування саме інтернетмагазинів. Для України це поки новинка і тренд, який зростає,
але ось на Заході є вже чимало прикладів зі сфери e-commerce,
коли інтернет-магазини використовують цю соціальну мережу як
трамплін для старту бізнесу. А в подальшому Instagram вже перетворюється на основний інструмент для залучення клієнтів і формування лояльної спільноти.
Як і у випадку з іншим інструментом маркетингу, при роботі
над просуванням бізнесу в цій соціальній мережі було вироблено
ряд рекомендацій, які дозволять отримувати найкращі результати. Їх застосування проілюстровано прикладами з історії розвитку брендів, основною площадкою продажу яких є саме Instagram.
Здавалося б, ну яка може бути користь інтернет-магазину від того, що люди активно лайкають і коментують фото з його продуктом
на сторонній платформі? Але ж справа в тому, що таким чином вони висловлюють свою зацікавленість, яка потімпереростає у лояльність. І, коли в майбутньому у них виникне потреба в товарі, який
ви пропонуєте, саме про вас вони згадають насамперед.
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ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА
У МЕРЕЖАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Кожне роздрібне торговельне підприємство зацікавлено у зростанні товарообороту, що є джерелом реалізованих торгових націнок
і прибутку. На обсяг роздрібного продажу товарів впливають різноманітні фактори. орговельне підприємство може своїми силами
усунути або зменшити негативний вплив більшості факторів шляхом формування оптимального асортименту, закупівлі товарів доброї якості, встановлення прийнятних роздрібних цін, забезпечення
ритмічності завезення товарів у магазин, реклами товарів у своєму
районі діяльності. Але можуть бути проблеми у торговельного підприємства в результаті дії таких об’єктивних факторів, як сезонність попиту, мода, науково-технічний прогрес. Якщо підприємство
помилилось у розрахунках обсягу закупівлі сезонних товарів, не
встигло реалізувати модні колекції попереднього сезону, не передбачило переключення попиту на нові моделі товарів, що з’явились
на ринку під впливом науково-технічного прогресу, то воно повинно терміново організувати заходи щодо активізації продаж.
Разом з тим, активізація продаж провадиться не стільки з метою усунення наслідків допущених прорахунків у закупівлі, стільки для формування попиту на нові товари, завоювання частки
ринку у магазинів-конкурентів, згладжування сезонних коливань
роздрібного товарообороту за рахунок зростання продаж інших
товарних груп у період проведення цих заходів.
Активізація продажів у магазинах проводиться за всіма напрямами маркетингового комплексу: товар, ціна, місце, просування.
Від асортименту і якості товарів, що пропонуються, залежить
товарооборот роздрібного торговельного підприємства. При плануванні асортименту в магазині необхідно керуватись такими
принципами:
• мати в магазині якомога ширший асортимент відповідно до
обраної спеціалізації з метою надання покупцям можливості вибору потрібного товару та широкого охоплення території, де мешкають потенційні споживачі;
• надати асортименту необхідну стійкість, особливо товарам
повсякденного і масового попиту, оскільки покупці звикли купувати товари в одному місці, під єдиним «дахом»;
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• пристосувати асортимент до рівня платоспроможності населення, сезонних коливань, моди;
• забезпечувати зростання товарообороту, прискорення товарооборотності, прибутковості магазину.
Планування асортименту вимагає індивідуального підходу до
кожного товару, обліку всіх його особливостей, зокрема попиту
населення. Попит населення може вивчатись магазином самостійно або спільно з виробниками (постачальниками) товарів під
час проведення виставок-продажів. Покупці охоче відвідують
магазини, у яких постійно з’являються нові, привабливі, модні
товари. Для формування попиту на новинки магазин може організувати демонстрації товарів і дегустації.
Для активізації продажів магазин може розширити свою зону
обслуговування шляхом розміщення додаткових торгових точок
— лотків, кіосків, павільйонів. Такі точки рекомендується розміщувати у багатолюдних місцях (біля станцій метро, схрещень з
інтенсивним рухом транспортних засобів, на ринках). У літній
період активізувати продажі можна за рахунок організації літніх
майданчиків біля магазину або пересувної мережі (автолавок).
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АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ
КОМПАНІЇ MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz — найстаріша в світі марка автомобілів, а також назва компанії, що спеціалізується на випуску легкових автомобілів преміум-класу, вантажних автомобілів, автобусів та
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інших транспортних засобів. На даний момент є дочірньою компанією концерну «Даймлер АГ». Штаб-квартира знаходиться в
Штутгарті. Утворена в 1871 році. У 2010 році бренд оцінюється в
25200000000 доларів, утримуючи друге місце (перше, як і раніше
належить Toyota).
Підприємство було засноване в 1967 році колишніми інженерами Мерседес-Бенц Хансом-Вернером Ауфрехтом і Ерхардом
Мельхер (перші літери їх прізвищ та утворили назву нової компанії). Основною метою була доводка серійних машин МерседесБенц. База розташовувалася в Аспах, поблизу Штутгарта. Пізніше Мельхер перейшов в «Підрозділ гоночних моторів» в Аффальтербах, що став ще одним підрозділом AMG.
Головним конкурентом нової компанії була фірма Brabus з Ботропа, що також спеціалізувалася на доведенні машин Мерседес.
У 1999 році 51 % акцій фірми було придбано концерном
Daimler Chrysler, а її назву змінено на Mercedes-AMG. 1 січня
2005 року фірма повністю перейшла у власність Мерседес.
31 жовтня 2014 року було повідомлено про придбання
Mercedes-AMG 25 % акцій легендарної італійської компаніївиробника мотоциклів MV Agusta. Сума угоди не розголошувалась, але було повідомлено, що Mercedes-AMG отримала одне
місце у раді директорів італійського бренду.
2008 рік став рекордним для компанії AMG, було реалізовано
24 200 автомобілів. Найважливіші ролі тут зіграли ринок США і
Mercedes C 63 AMG. Перший забезпечив 38 % світових продажів,
а другий став найпривабливішим автомобілем AMG — 8100 проданих автомобілів.
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МЕТОДИ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ

Нейромаркетинг (термін введений у 2002 р. Е. Смідтсом) —
новий методологічний підхід маркетингу, що включає дослідження поведінки споживача із застосуванням інструментарію
нейронаук. Ключове завдання — прогноз споживчого вибору,
«краще зрозуміти споживача і його реакцію на маркетингові подразники шляхом прямого вимірювання процесів в мозку» і підвищити «ефективність методів маркетингу, вивчаючи реакцію
мозку».
Класичні методи: регістрація рухів очей (eye tracking), який
зараз використовується переважно для розробки інтерфейсів сайтів, та оцінка емоційної відповіді людини на основі її вегетативних реакцій (шкірно-гальванічної реакції, зміни частоти серцевих
скорочень і зміни діаметру зіниці).
Новітні методи: функціональна магнітно-резонансна томографія (фМРТ) та однофотонна емісійна комп’ютерна томографія
(ОЕКТ), за допомогою яких, шляхом визначення рівня метаболізму в різних ділянках мозку, можливо визначити певні мозкові
зони, які відповідають за різні дії людини, в тому числі за прийняття рішень. До переваг методу фМРТ можна віднести: можливість досліджувати практично всі структури центральної нервової системи; висока чутливість апарату; можливість отримання
вкрай деталізованої трьохвимірної моделі активної ділянки; неінвазивність методу. До недоліків: висока ціна; психологічний дискомфорт у піддослідного; необхідність кваліфікованого персоналу; ускладнене використання апарату в експериментах разом з
іншими метода- ми досліджень; необхідність відсутності різноманітних металічних протезів, імплантантів, нейростимуляторів.
До переваг методу ОЕКТ належать: висока чутливість апарату;
можливість отримання вкрай деталізованої трьохвимірної моделі
активної ділянки; можливість досліджувати практично всі структури центральної нервової системи. Але у зв’язку з високим ступенем інвазивності і, як наслідок, ускладненою працездатністю
нервової системи, даний метод використовується в нейроекономічних дослідження вкрай рідко.
У світі існує кілька десятків маркетингових компаній, які використовують нейроекономічні технології у своїй діяльності (од85

на така компанія існує у Росії — NeuroTrend). На превеликий
жаль, наразі в Україні немає жодного апарату фМРТ ані для медичних, ані для економічних цілей.
У наш час, в епоху глобалізації і сильної конкуренції на ринку, на рекламу й просування товарів і послуг витрачаються величезні кошти. Бюджети на рекламу у великих компаніях становлять десятки і, навіть, сотні мільйонів доларів. Але не завжди
великі вкладання забезпечують хороший результат. Для цього й
потрібно використовувати сучасні технології у галузі дослідження мозку і новітні методи нейромаркетингу — для підвищення
ефективності рекламних компаній товарів, послуг та соціальної
рекламної продукції.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ABC ДЛЯ АНАЛІЗУ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ранжування клієнтів за результативними (економічними) показниками доцільно проводити за допомогою методики ABCаналізу, яка є різновидом концентраційного аналізу і широко застосовується в західній практиці управління. В основі даної ме86

тодики лежить визначення невеликих натуральних характеристик, які забезпечують найбільші фінансові результати. Результати такого аналізу підтверджують вірність відомого правила В.
Паретто «20/80», згідно з яким менша частина зусиль, витрат,
вкладів і причин веде до більшої частини результатів, прибутку,
винагород тощо. Використання ABC-аналізу у сфері збутової діяльності передбачає порівняння показників у натуральному та
вартісному виразах, що дозволяє визначити, які покупці (ринки
збуту, сегменти збуту та види продукції) забезпечують основний
внесок у прибуток підприємства, вимагають особливої уваги і,
відповідно, які з них забезпечують незначний внесок, а тому не
потребують особливої уваги з боку підприємства-продавця продукції.
Результатами даного аналізу є отримання трьох груп елементів: A (незначна кількість об’єктів з високим рівнем питомої ваги
за обраним показником (невелике число великого значення)), B
(середня кількість об’єктів з середнім рівнем питомої ваги за обраним показником (середнє число середнього значення)) і C (велике число об’єктів з незначною величиною питомої ваги за обраним показником (велике число малого значення)). При цьому
відсоткове співвідношення між групами обирається відповідно
до результатів аналізу на конкретному підприємстві.
Аналіз доцільно проводити за двома критеріями, одним з яких
є кількісний показник клієнтів, асортиментних позицій і сегментів, а другий — обсяг реалізації продукції у вартісних і натуральних показниках, сума покриття або прибуток.
Використання ABC-анаізу дозволяє:
— підвищити ефективність системи управління клієнтською
базою підприємства та асортиментним рядом продукції;
— перерозподілити зусилля персоналу, зайнятого у збутовій
діяльності, в залежності від кваліфікації та наявного досвіду.
— оцінювати широкий спектр об’єктів аналізу: покупців продукції, асортименту, сегментів діяльності, запасів готової продукції;
— класифікувати покупців продукції підприємства залежно
від стабільності їх закупівель і точності прогнозування змін їх
потреб. Чим менша різниця між фактичним продажем за одиницю періоду та середнім арифметичним продажів за весь період, тим більш передбачувані продажі продукції в наступний
період;
— визначити групи елементів за рівнем їх прогнозованості;
— визначити дискримінаційну збутову політику.
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Роньшина Катерина, Яковенко Вероніка
Ліцей «Наукова зміна»
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «NESTLÉ»

Nestlé — швейцарська компанія, найбільший у світі виробник
харчових продуктів, зі штаб-квартирою у місті Веве, Швейцарія.
Компанія посідає 72 місце у Fortune Global 500 згідно рейтингу
найбільших компаній світу за 2014 рік. Більш ніж за сто років
свого існування Nestlé вдалося здобути світове визнання як виробника високоякісних, корисних і безпечних продуктів харчування
та завоювати репутацію порядного, відповідального і надійного
партнера. Сьогодні продукція Nestlé користується довірою мільйонів споживачів у різних країнах світу.
Nestlé належать 448 фабрик і промислових підприємств у
більш ніж 83 країнах світу. У Групі компаній працюють понад
280 тисяч чоловік. Асортимент Nestlé постійно розширюється і
на сьогоднішній день налічує близько 8,5 тисяч всесвітньо відомих торгових марок.
На усіх виробничих підприємствах Nestlé у різних країнах використовується тільки натуральна сировина найвищої якості, що
гарантує повну безпечність готової продукції для здоров’я споживачів. На кожному підприємстві здійснюється суворий вхідний
контроль якості сировини. Перевіряється кожна поставка, і при
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виявленні навіть найменших відхилень від діючих стандартів,
сировина не допускається на виробництво. Принципове значення
для компанії має також забезпечення та контроль належного терміну придатності готових продуктів.
Продукція Nestlé широко представлена на ринках напоїв, кондитерських виробів, кулінарії, дитячого та спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових сніданків і кормів для тварин. Крім виробництва продуктів харчування Nestlé
також володіє акціями підприємств парфумерно-косметичної
промисловості.
«Якість продуктів — якість життя» (Good Food, Good Life) —
головне кредо Nestlé, що залишається незмінним впродовж багатьох десятиліть у кожній країні, де працює компанія.
На своєму нинішньому етапі розвитку Nestle в Україні є беззаперечним лідером у сфері виробництва продуктів харчування.
Сьогодні компанія просуває на українському ринку продукцію
торгових марок NESCAFÉ, Nesquik, Coffee-mate, Nuts, KitKat,
Lion, Purina, Gerber, Bistrof, «Світоч», «Торчин» і «Мівіна», котрі
користуються великою популярністю серед споживачів.
Для приймаючої країни діяльність філій транснаціональних
корпорацій ведуть позитивні наслідки для національних економік. Саме тому на даний час світове господарство не можна уявити без діяльності ТНК. У свою чергу ТНК проявляє ініціативу у
створенні нових товарів і послуг, якими стимулюють розвиток
світової економіки, та економік приймаючих країн, а також задовольняють потреби споживачів.
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Кузьомко Ярина, Сорока Анастасія
Ліцей «Наукова зміна»
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «STARBUCKS»

Мабуть, немає такої країни у свiтi, де б не вживалася кава.
Чашка, наповнена запашним напоєм, от уже багато сторiч доставляє людям бадьорiсть i насолоду. Навiть на батькiвщинi чаю, у
Китаї, кава користується великою популярнiстю.
Starbucks — це ціла культура кави і чаювання. Визнана у
всьому світі мережа кав’ярень Starbucks часто стає невід’ємною
частиною образу селебріті і кожної стильної жінки. Варто лише
згадати будь-який голлівудський фільм, у якому стрічка не обходиться без стаканчиків Starbucks у руці головного героя.
У 1971 вчитель англійської мови Джеррі Болдуін, вчитель історії Зів Зигал і письменник Гордон Боукер вирішуються на відкриття власного магазину з продажу кави в зернах у Сіетлі. Звичайно, ніхто з них не думав про побудову бізнес-імперії. А
засновниками Starbucks вони стали з однієї простої причини: вони любили чай і каву і хотіли, щоб у Сіетлі люди мали змогу насолоджуватись найкращими її зразками. Кожен з них вклав по
1350$ і взявши кредит ще на 5000$, вони відкрили перший магазин Starbucks.
Своє ім’я компанія Starbucks отримала від одного з героїв роману «Мобі-Дік» Германа Мелвілла. Старбак — так звали старпома на судні «Пекод», на якому відбувалася гонитва за білим
китом, прозваним Мобі Діком.
Але, мабуть, самим незабутнім елементом бренду Starbucks
став його логотип. Русалка або сирена з двома хвостами, знайдена на старовинній гравюрі шістнадцятого сторіччя, перекочувала
на емблему Starbucks і, хоч і трохи змінившись, залишилася там
до сьогоднішнього дня, продовжуючи морську тему назви компанії.
У 1987 році компанію викупив підприємець Говард Шульц за
4 мільйони доларів і перейменовав її в Sturbucks Corporation.
У 1988 році компанія почала торгівлю поштою і випустила
свій перший каталог продукції, завдяки якому налагодила постачання в 33 магазину в різних штатах США, а через 7 років компанія буде налічувати 165 точок в Америці. У 1996 році в Японії
відкривається перша кав’ярня Starbucks за межами США.
На даний момент компанія позиціонує себе, як мережу
кав’ярень швидкого обслуговування, яка налічує 26696 філіалів
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по всьому світу. Окрім кави та чаю, відвідувачам пропонують
повноцінний сніданок та обід. Дуже швидко кафетерії стали третім за значимістю місцем проведення дозвілля в Америці — після
дому та роботи, адже саме тут можна було спокійно попити кави
і поговорити з друзями, партнерами по бізнесу або влаштувати
побачення. Головна перевага маленьких скромних кав’ярень
Starbucks — це задоволення обходиться досить недорого.
Starbucks — це ціла культура кави і чаювання. Визнана у
всьому світі мережа кав’ярень Starbucks часто стає невід’ємною
частиною образу селебріті і кожної стильної жінки. Варто лише
згадати будь-який голлівудський фільм, в якому стрічка не обходиться без стаканчиків Starbucks в руці головного героя.
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Габрійчук Анна
Ліцей «Наукова зміна»
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «METLIFE»

MetLife ( Metropolitan Life Insurance Company ) — одна з найбільших світових компанії зі страхування життя. Компанія пропонує широкий асортимент продуктів, включаючи страхування
життя, страхування від нещасного випадку і критичних захворювань, страхування позичальників, а також корпоративне страхування.
У 1863 році групою нью-йоркських бізнесменів була заснована «Національна об’єднана компанія страхування життя і здоров’я» (National Union Life and Limb Insurance Company). Через
п’ять років, після ряду реорганізацій, директор компії Джеймс
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Доу і рада директорів вирішили припинити надавати послуги зі
страхування від нещасних випадків і сконцентруватися на страхуванні життя . У зв’язку з цим компанія була перейменована в
Metropolitan Life Insurance Company, скорочено MetLife. Саме таким чином 24 березня 1868 року була заснована компанія
MetLife.
MetLife, Inc. являє собою великий міжнародний холдинг, у
який крім головної компанії MetLife входить безліч дочірній
компаній у США і філій у різних країнах світу. За межами США
холдинг має відділення в країнах Латинської Америки, Європи,
Азіатсько-тихоокеанського регіону і Близького Сходу. Згідно із
заявою генерального директора компанії Стівена Кандаряна, діяльність MetLife охоплює три напрямки: Америка (США та вся
Латинська Америка), Азія (включаючи Японію) і регіон EMEA
(Європа, Близький Схід і Африка).
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Паперна Лізавєта
Київський Палац дітей та юнацтва
ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЙНА СФЕРИ —
ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

Туризм характеризується як один з видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпом зростання доходів від нафтовидобутку і автомобілебудування.
Рекреація, від латинського «recreatio», означає відновлення.
Індустрія відновлення духовних, фізичних, моральних, етичних
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сил передбачає широкі можливості для надання послуг, коли людина вибирає, а професіонали підказують, в якому напрямку
краще всього провести відновлення і, головне, здійснюють його.
Український туризм з року в рік працює динамічне та прибуткове, нарощує обсяги виробництва товарів і послуг, підвищує
якість і культуру обслуговування. Розвиток даної галузі сприяє
підвищення стану економіки, надає нові робочі місця, задовольняє потреби відпочиваючих.
Рекреаційний туризм являє собою пересування людей у вільний час з метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і духовних сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільш поширеним і масовим. Для розвитку цього
виду туризму необхідні рекреаційні ресурси.
Пояснити роль туризму та рекреаційної сфери для України.
Результати: Щороку Україну відвідують понад 20 мільйонів туристів (25 млн іноземних громадян у 2008), насамперед з Росії та
Східної Європи, а також Західної Європи та США. Структура
в’їзного потоку за країною походження виглядає таким чином:
країни СНД — 11,9 млн осіб (63 % загального в’їзного потоку),
країни ЄС — 6,3 млн осіб (33 %), решта країн — 0,6 млн осіб (4 %).
Функції туризму:
1) рекреаційна; 2) соціальна; 3) культурна; 4) екологічна;
5) економічна; 6) просвітницька; 7) виховна; 8) релігійна; 9) гуманітарна.
На наш погляд, рекреаційний туризм — це подорож задля відпочинку, оздоровлення або лікування, яку здійснюють за безпосереднього використання природних властивостей клімату, мінеральних вод, грязі, привабливих ландшафтних та інших рекреаційних ресурсів.
Рекреаційний туризм поділяють на лікувальний і відпочинково-оздоровчий. Ці підвиди відмінні, але доповнюють один одного. Так, відпочинково-оздоровчі потреби можна задовольняти на
рекреаційних об’єктах загальної спеціалізації, а лікувальні — на
спеціалізованих курортних закладах. Під час задоволення відпочинково-оздоровчих потреб застосовують лікувальні процедури і,
навпаки, в лікувальному туризмі — елементи активного відпочинку. Однак центральне місце в рекреаційному туризмі посідає
лікувальний (курортно-лікувальний або лікувально-оздоровчий)
туризм, який вважають традиційним видом, що розвивається в
районах зі сприятливим кліматом і з наявністю лікувальних ресурсів або в місцях, де розроблені технології лікування тих чи
інших захворювань.
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Станом на січень 2017 в Україні функціонує 4572 колективних
розміщень з загальною кількістю місць 407 975:
• 2645 — готелі та аналогічні засоби розміщення (мотелі, хостели, кемпінги, тощо) із загальною кількістю місць — 135 397;
• 1927 — спеціалізовані засоби розміщення (санаторії, пансіонати, бази відпочинку тощо) із загальною кількістю місць —
272 584.
Площао своєних і потенційних рекреаційних територій в
Україні (без радіаційної забрудненості) становить 12,8 % території країни і розподіляється відповідно до природних особливостей таких рекреаційних регіонів, як: Карпатський, Придністровський, Дніпровський, Донецько-Приазовський, Поліський, Причорноморський, Кримський. При визначенні цих регіонів враховувались такі фактори:
- геополітичне положення (розташування території, наявність
трудових ресурсів, транспортних комунікацій, джерел сировини,
енергії, історія розвитку території, традиції та ін.);
- наявність рекреаційних ресурсів;
- стан туристичної інфраструктури;
- попит на рекреацію та туризм;
- туристично-рекреаційна політика регіону.
Згідно з оцінкою ландшафтних ресурсів, потенційний фонд
природоохоронних, оздоровчих і рекреаційних територій становить 12,1 млн га, тобто 20 % площі території України, що відповідає міжнародним показникам раціонального збереження природно-рекреаційних ресурсів. Одноразова місткість ландшафтів
України, враховуючи допустимі природоохоронні норми, становить понад 40 млн осіб. Практично у всіх областях України виявлено мінеральні лікувальні води різного складу. Найбільша кількість джерел зосереджена в Карпатському регіоні, зокрема у
Закарпатській і Львівській областях. Багатоджерел у Луганській,
Дніпропетровській, Полтавській, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Донецькій та інших областях. Географічне розташування
України зумовлює необхідність формування сучасної ефективної
курортно-рекреаційної економіки як важливої підсистеми національної економіки на базі оптимізації організаційно-економічного механізму функціонування санаторно-курортних комплексів
і гармонізації інтересів усіх його учасників.
У багатьох країнах державна туристична політика проводиться у рамках регіональних програм економічного розвитку і спрямована на розвиток депресивних регіонів. Вона сприяє економічному розвитку тих територій, де немає жодних перспектив
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розвитку індустрії, цим забезпечує зростання доходів населення і
збереження історичного та культурного середовища. На міжнародному ринку наша країна недостатньо відома як країна з розвинутою рекреаційною індустрією. Маркетинг туристичного потенціалуУкраїни на міжнародному ринку є недостатній. Будучи
однією з найбільших країн Європи, вона не має належної кількості туристичних представництв за кордоном, недостатньо здійснює рекламні акції. Також немає належно запланованих на національному рівні рекламних кампаній для зарубіжного ринку.
Висновок: Отже, я сподіваюсь, що за допомогою підняття рівня реклами в Україні, підвищиться її економічний стан, бо основа
для «великоповерхової будівлі» державної економіки є.
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Нечипоренко Василь
Київський Палац дітей та юнацтва
DOMINO’S PIZZA

Патрік Дойл 3-й президент компанії «Domino’s Pizza» за
останні 50 років. Став він президентом компанії, після 13 років
праці в ній. Патрік після року в посаді директора вирішує зробити сенсаційний ролик вартістю $75 млн, в якому компанія зізнається у відкриту, що робить не дуже гарну піцу.
Маркетологи вивчивши відгуки на продукт компанії, і знайшовши коментарі типу цього: «Найгірша піца, що я їв в своєму
житті» або «Соус, як звичайний кетчуп з магазина» і т. д. Після
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цього Патрік Дойл і його піддані зізнались,що це все їм було
важко слухати, але вони обіцяли- нові технології і рецепти приготування піци.
Після такої «гарної» рекламної компанії, йому передбачали
крах, але в компанії відбувся найбільший скачок серед усіх фастфудів — +14,3 %.
Дойл порахував, що це буде для нього замало і наступне, що
він зробив-поставив табло на Тайм-сквері, де відвідувачі могли
залишати відгуки, зробив сервіс, де відвідувачі могли присилати
фото своїх доставлених піц. Дойл це прокоментував так: «Компанії будуть виходити на новий рівень чесності».
І йшовши за правилом «Вам нема чого сказати, скажіть правду» в 2012 році чистий прибуток «Domino’s Pizza» зросла в два
рази в порівнянні з 2008 роком. Ну, а за самим правилом від тоді
пішли багато компаній.
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Одінцова Поліна
Київський Палац дітей та юнацтва
ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА

Зелена економіка — напрям в економічній науці, який сформувався в останні два десятиліття, в межах якого вважають, що
економіка є залежним компонентом природного середовища, в
якому вона існує і є його частиною.
Теорія зеленої економіки базується на 3 аксіомах:
— неможливо нескінченно розширювати сферу впливу в обмеженому просторі;
— неможливо вимагати задоволення нескінченно зростаючих
потреб в умовах обмеженості ресурсів;
— все на поверхні Землі є взаємопов’язаним.
Стратегічні рамки передбачають здійснення країнами Пан’європейського регіону такої моделі розвитку, яка б забезпечувала
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економічний прогрес, соціальну справедливість і стале використання екосистем і природних ресурсів в інтересах задоволення
потреб нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу можливості майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. «Зелена» економіка як один з підходів до переорієнтування споживчих звичок, інвестицій і торгівлі в підтримку інклюзивної «зеленої»
економіки, спрямованої на загальне процвітання, є одним з перспективних шляхів до досягнення цілей в галузі сталого розвитку
в регіоні і за його межами.
«Зелена» економіка не віддає перевагу якійсь одній політичній
теорії, можлива в умовах будь-якої економічної системи і визначається як альтернатива сталого розвитку. Перехід до «зеленої»
економіки вже розпочався і стоїть завдання не упустити шанс.
Такі економічно розвинуті країни, як Японія, Німеччина, Франція та США суттєво просунулися у напрямку сталого розвитку.
Інші країни від цього ще дуже далекі, нажаль і Україна входить
до їх числа. Тому постає питання механізмів реалізації стратегії
сталого розвитку в країнах з відносно невисоким доходом на душу населення, суттєвими ресурсними та екологічнимипроблемами та напруженою демографічною ситуацією.
Досягнення цих трьох завдань сприятиме процвітанню за рахунок економічного прогресу, що забезпечує стійкість навколишнього середовища і соціальну інклюзивність (процес збільшення ступеня участі всіх громадян всоціумі). Цього можна домогтися шляхом стимулювання і заохочення інвестицій і торгівлі
на підтримку такого економічного прогресу, який забезпечував
би більшу справедливість і не супроводжувався погіршенням
стану навколишнього середовища. Крім того, для його досягнення необхідно стимулювати споживачів до зміни їх звичок, з тим
щоб не допускати надмірного споживання і вивести на передній
план «зелені» товари і послуги. Підтримка таким чином природного капіталу, екосистем і відповідних послуг дозволить підвищити якість життя і буде сприяти загальному процвітанню, а
скорочення навантаження на навколишнє середовище призведе
до зниження ризиків для здоров’я людини і підвищенню рівня
добробуту.
Перехід до такої економіки можна забезпечити щорічними
вкладеннями в розмірі 2 % світового ВВП (приблизно 1,3 млдр
дол.) протягом 2012—2050 років. Проведене моделювання показало, що сценарій «зелених» інвестицій забезпечить протягом 5—
10 років вищі річні темпи зростання, ніж інвестиції у звичайний
розвиток. «Озеленення» економіки — це шлях до викорінення
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бідності. Між викоріненням бідності і раціональним управлінням
природними ресурсами та екосистемами існує прямий взаємозв’язок, оскільки бідні верстви населення безпосередньо виграють від збільшення природного капіталу.
Висновки. З 1991 року в Україні відбуваються значні трансформаційні зрушення в політиці та економіці. Країна пройшла
три етапи змін в економіці: перший — раптової трансформації
(1991–1993 рр.), другий — поглибленої трансформації (1994—
1999 рр.), третій — глобальних трансформаційних зрушень
(2000—2010) і увійшла в четвертий етап, пов’язаний з поступовим розвитком «зеленої економіки» та орієнтацією на сталий
розвиток. Таким змінам сприяє прийняття «Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року» та зміни
у податковій системі, в першу чергу, введення екологічного податку.
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Соловйова Валентина
Київський Палац дітей та юнацтва
RALPH LAUREN

Vice President of Marketing and Communications Ralph Lauren
Corp., the second son of designer Ralph Lauren, nicknamed the Prince
of Polo (the full name of the company sounds like «Polo Ralph
Lauren Corporation»). He came to the business of his father, to the
great pleasure of the latter, after a brief throwing — he tried himself in
publishing, releasing a magazine for young people.
Today, many companies that produce luxury goods are going
through hard times — who is being swallowed up by monsters, who
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suffers losses. Ralph Lauren — one of the few luxury businesses, who
retained the original owners, although he was forced to part with a
share (less than a block-package). One of the reasons is timely access
to online and successful marketing. And this was done by «family
forces».
Now it’s hard to believe that when David Lauren came to Dad’s
company, he needed a 16-year-old mentor to deal with computer
technology. In 2000, he began a large-scale withdrawal of the
company to the online commerce market, when other luxury brands
preferred to stay away from it, believing that it was still a sphere for
mass brands. However, Lauren believed otherwise: was created Ralph
Lauren Media, which dealt with everything. For the company was
opened not only the site, but also a TV channel, a magazine, then it
was the turn of mobile applications, etc. In the boutiques there were
electronic showcases, there were online displays from which clothes
could be bought at once, while on an unofficial rule after real shows,
she enters the stores only after 6 months. Starting to produce a
children’s online magazine, David increased sales of children’s
clothing by 300 %. «Our goal was not just to launch the site, but to
build a media brand,» says David.
Today, in all of the above, there is nothing original, but then all
this was a novelty. David, while others borrow his ideas, gives out
new ones. In 2010, Ralph Lauren became the first company to arrange
4D shows for its boutiques.
It was prepared for several months, it was necessary to negotiate
the closure of the streets and get boutique permits in the
neighborhood, and the project cost was estimated at $ 1. 5 million.
But the videos with this show flew around the world, and the
company proved that online can not lose its exclusivity, and prove
her. For the ability to be luxurious in any environment — David
Lauren rewarded the correction!
Сапоренко Олександр
Київський Палац дітей та юнацтва
GAP

Gap is worn as the smallest mods, and adults. Available quality
clothing and accessories are sold online and in regular stores. The
history of the popular brand Gap began with cooperation, which
through the years led to the development of the largest chain of stores
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and several brands. The most popular American brand Gap appeared
in 1969, but then no one wore things with this label. Donald Fisher, an
architect by profession, once chose Levi’s jeans at a large store in
Sacramento, but he could not find the right size. In those years, blue
jeans Levi Strauss wore all the youth, then the popularity of this thing
can still envy many brands. Donald came to a simple, but brilliant at
that time, the idea, which seems so familiar today: to place jeans in
one store, in which all models and sizes will always be available.
Tons of jeans and music
Donald opens the first store with his wife Doris in San Francisco.
The PAD shop sold Levi’s jeans and records to attract customers. But,
to the surprise of the Fisher, this was not enough for successful sales.
Then Donald posted an advertisement in which he was asked to
choose his clothes from «four tons of jeans at very low prices. «
Advertising worked, and the store received a huge profit in just a few
days.
Conflict of generations
Doris suggested changing the name of the store to «Generation
Gap», which literally meant «Conflict of Generations». In the late
sixties and early seventies, the highlights of youth were high
consumption, a challenge to the foundations and norms of society; this
is exactly what Mrs. Fisher wanted to emphasize with a new name.
But for simplicity, it was decided to shorten the name of the store to
«Gap». Thanks to Gap, we know jeans not as working clothes, but as
a fashion element in the wardrobe of most people on Earth. Simple
white t-shirts became another key to the success of the brand, and
only a year later, the second store was opened, and turnover exceeded
$ 2 million. The popularity of Gap clothing grew by leaps and bounds
and by 1973, America developed a whole chain of stores selling
Levi’s branded things, and three years later, other brands appeared in
these stores.
New Gap
In the 80’s jeans are rapidly losing their popularity, and Gap had to
look for new ways for its development. In addition, since the late 70’s,
Gap and Levi’s had constant disagreements, and in 1991 the popular
jeans brand stopped selling in stores Gap. Donald invited Millard
Drexler to his company, which was rightfully considered the «guru of
retail. « Millard left in the stores Gap only products Gap, getting rid of
other brands. There is an own department for the development and
design of clothing, which will appeal not only to young people, but
also to active adults. The main requirement of the «guru retail» was to
simplify everything from the interior of the stores to the appearance of
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things. Natural fabrics replaced synthetics, beautiful shelves with neat
piles replaced hangers, and instead of a few shades of one shirt model,
twenty were offered. So Gap appeared, which we know: an
independent brand for those who feel young.
Banana Republic, Old Navy, ups and downs
Once popular clothes in the style of safari from Banana Republic
(a subdivision of Gap) went out of fashion, and in 1987 the brand
began to offer things for the well-off people. And the 90’s were quite
rich in events: launching lines for babies, for children, the appearance
of Old Navy, the appearance of an online store and the multiple
increase in profits. The Old Navy shoe line was launched and a few
years later. Before the beginning of the 21st century, Millard Drexler
managed to make Gap a brand with a worldwide reputation and a
multitude of shops in many countries. But after 2000 the company
took a course on teenagers, offering things in the style of narrow
trousers with ultra-low waist and short tops. Solicitors at the age of
20—30 years were replaced by teenagers and the company began to
suffer losses for almost three years. Drexler tried to correct the
situation, but nothing happened, and in 2002 Paul Pressler won the
place by famous development of Disney parks.
Pressler trusted figures and conducted a thorough analysis of sales
in each store to offer customers the most appropriate things. He made
a notable difference between the three lines: the budget Old Navy, the
average Gap and the expensive Banana Republic. for women over 35,
Paul suggested creating a line Forth & Towne.
Today’s position of the Gap brand can be called average, both in
financial issues and in popularity. But the presence of almost four
thousand stores in the network of this corporation speaks for itself: for
a long time we will be happy to wear quality affordable things from
the USА.
Мануйлова Катерина
Київський Палац дітей та юнацтва
MEIZU

The foundation of the company Meizu was laid in 1998 in Zhuhai.
The founder of the company and its ideological inspiration — Huang
Zhang, is also known as Jack Wong. From an early age, he was fond
of electronics and created the company Meizu with one goal — to
implement their ideas and ideas. In his staff, Juan wants to see not just
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executives, but people who can share his desire for excellence and a
desire for perfectionism. Due to these qualities Meizu overcomes all
the new frontiers of financial success, and the company’s devices are
becoming more popular in the world.
Start of activity. Mp3 Players
This Chinese manufacturer of mobile devices, and in the past mp3players, started with mp3-players in 2003. At first, the company
management did not think about developing its own smartphones. The
first devices were Meizu X6 and Meizu E3-nice players that did not
become known in the CIS. Functionality was standard for them:
playing tracks in mp3 format, voice recorder, clock, etc. The devices
were not bad, which affected the level of sales.
Inspired by relative success, Meizu’s leaders decided to change the
logo to a more catchy and memorable one. The new logo was
approved in 2005 and is tied to the company so far.
A year later Meizu presents a new model of players — Meizu
miniPlayer M6. The first model in the M series. It was a unique
player, unlike any device that came out before. Since the Chinese very
often copy the concepts and design from their competitors, the release
of the original in every sense of the M6 player was a landmark event
for both Meizu and most Chinese manufacturers. In addition to the
external component, the player had a sufficiently wide functional
environment.
[adsense]
Meizu miniPlayer M6 was able not only to play mp3-files and
record sound, but also could play video, contained a gallery of photos
and understood the format lossless. Moreover, new firmware has
always been released for the player, so it was not a question of
constantly occurring errors. Another significant advantage was the
affordable price. Collectively, music lovers received a wonderful gift.
Meizu miniPlayer M6 is highly appreciated both in China and in the
world.
In 2007, the light saw the Meizu M3. It was a mini version of the
M6. The functions are the same, however the diagonal of the screen
and the case were smaller. In the same year, M6sl appears on the
shelves. Another copy of the M6, but with a thinner body. The first
phone is M8
The next Meizu release took place in 2009. Their first smartphone
Meizu M8 was sold exclusively in the Chinese market. The touch
phone with its own operating system MyMobile (based on Windows
CE 6. 0), had a huge success in China. However, the M8 outwardly
was too similar to the iPhone. This partly explains the great popularity
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in China. Apple did not like the situation and they demanded to stop
the production of M8 models. By the time it was sold about 50,000
copies.
Further production of smartphones
M9
The lawsuits with Apple delayed the release of the next model for
a year. Meizu M9 was released in late 2010. Given the previous errors
in terms of copying, the M9 came out more different from the
American iPhone, but some similarities still could be guessed. The
first thing that the developers of Meizu have redesigned is the
operating system. Now the model was FlymeOS. This system was
based and written on Android`e. Inside stood the Samsung
Hummingbird 1 GHz processor, which also stands on the Samsung
Galaxy S smartphone. The operative memory was 512 megabytes.
The display from Sharp with a resolution of 960x640. Remarkable
detail was the dynamics. They were on the sides of the hull.
MX
On January 1, 2012, the Chinese company released a smartphone,
which was superior to all previous releases. Meizu MX is more
saturated in technical terms. The smartphone was still working on
FlymeOS. The processor was replaced by Samsung Exynos 4210
1400 MHz, and was later replaced by Samsung Exynos 4212 1500
MHz. The volume of the battery increased from 1600 mAh to 1700
mAh. Six months later, the presentation of the updated version of the
MX model took place. There was a quad-core Samsung Exynos 4412
processor with a frequency of 1400MHz. The new release went on
sale in two versions — with 32 and 64 GB of internal memory.
Deciding to keep up with the trends in the world market, in 2013
Meizu launches the new flagship Meizu MX3. The device received a
display with a diagonal of 5. 1. Sold in four versions — 16, 32, 64,
128 gigabytes of internal memory.
MX4 Pro
At the end of 2014, a new MX4 was introduced to the public. The
smartphone was uniquely successful. For productivity, the AnTuTu
tester can say. Meizu MX4 Pro is the leader in the show of
benchmarks. Smartphone Meizu MX4 scored 48 thousand points and
topped the list of the most productive smartphones. This should say a
lot. For such a high quality of work is responsible for the eight-core
processor, built on ARM big. LITTLE technology. It includes 4 cores
Cortex-A17 and Cortex-A7. Traditionally, smartphones running on
Qualcomm and Samsung platforms are in the top rating of AnTuTu.
However, the Chinese decided to break this tradition.
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Reviews about Meizu
Despite the fact that the company’s history is relatively young,
reviews about it are less warm. If you analyze all the statements on the
network about the first Meizu phones, then they boil down to the
following: «The Chinese copy of the iPhone!» Or «The button like
that of the Samsung» Yes, the manufacturer did not fantasize about
the design. Many people are indignant at the high price for the
Chinese device. Any roughness on the phone is perceived by some as
total collapse and failure of the model. These and many other things
repel a picky network user. But despite this, we must admit that
stereotypes about poor-quality Chinese products remained in the 90’s
and Meizu smartphones equate to such world leaders as Sony,
Samsung, Apple.
To scold Meizu is possible (as some users do and do absolutely
rightly) for excessive imitation of Western companies. This policy
must be eradicated from all Chinese companies. The lack of copying
will only positively affect the position of Asian producers on the
world stage.
Підварко Денис
Київський Палац дітей та юнацтва
ILON MASK — TESLA

The founder and CEO of Tesla and SpaceX is one of the most
significant figures that invest in the progress of mankind and the
exploration of outer space. This page contains news and articles about
Ilon Maske, thanks to which readers can follow his successes and
failures.
The company OpenAI told more about the bot system after the
winning series in the game Dota 2. This is a step forward in the world
of artificial intelligence.
The CEO of Tesla and SpaceX agrees with companies that are
working on «flying cars» that transport in cities must move in threedimensional space to provide a growing population, but where they
want to climb, he wants to go down.
There are several important steps related to the transition to
autonomous management on auto: commercial accessibility; all new
cars
equipped with an autopilot; all cars on the road are equipped with
an autopilot.
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Now that Tesla has released the firmware update for the new
version 7. 0 with the autopilot, Model S drivers will begin
experimenting with autonomous control, automatic rebuilding, cruise
control and auto braking. But what happens if an electric car with an
activated Autopilot is involved in an accident?
Ilon Mask removed the record of the new Model Y from Twitter.
Was it a joke or a bad announcement?
Speaking at a conference organized by the Federal Ministry for
Economic Affairs and Energy on Thursday, Ilon Mask first of all
praised the owners of production for increasing part of the country’s
electricity from renewable sources.
Ilon Mask did not disclose any hot details about the Model X or
Model 3 during the performance on the show by Steven Colbert, but
shared a vision regarding the terraforming of Mars — a quick way to
turn the planet into an inhabited one.
Ilon Mask likes to give out information at press conferences in
small portions. During the announcement of the new Ludicrous option
(ridiculous, ridiculous) for the Model S P85D and Model X, the new 90
kW battery and the inexpensive S 70 kW model with one rear engine,
he accidentally uttered a few words about the Tesla Roadster 2.
The last mission of SpaceX to deliver important cargo to the ISS
ended in failure. Explosion Falcon 9 occurred in the second minute of
flight at the time of activation of the second stage.
During the annual meeting of Tesla shareholders, Elon Mask
mentioned the release of the Model X crossover in September or
October. This will be the third model released by Tesla Motors. The
next car is planned for a more budget electric Model 3.

Клемешова Алла
Київський Палац дітей та юнацтва
SUPREME

Supreme — американская фирма, которая производит модную
одежду в стиле стритстайл, в том числе одежду для поклонников
скейтбординга.
Supreme — бренд, который выпускает одежду в стиле стритстайл. Одежда этой марки приобрела широкую популярность в
мире, в основном ее предпочитает молодежь. Подобных товаров
сходных с Supreme отыскать очень сложно, по этой причине они
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вызывают еще больший интерес. Одеяния этого бренда очень
модные, комфортные и выносливые.
Supreme как бренд возник в 1994 году в Нью Йорке. Его основоположником был Джеймс. С первых шагов фирма нацелилась
на производство уличной одежды, и поэтому заняла одну из лидирующих позиций среди производителей одежды этого стиля.
Эта марка с самого начала пользовалась достаточной популярностью и до сих пор остается в тренде.
Когда Джеймс основал фирму, он не так много знал о культуре стритстайл, но она ему очень нравилась. Фирма процветала с
большой силой. Она олицетворяла для молодежи стиль Америки,
свободу и удобство. С годами бренд процвел на столько, что под
маркой Supreme начали выпускать бейсбольные биты, замки, велосипеды, боксерские перчатки.
Даже учитывая, что фирма является относительно молодой,
она имеет большой спрос среди почитателей хип-хоп, в частности среди популярных людей.
Фирма Supreme предоставляет своим почитателям большой
ассортимент одежды, а так же различную другую продукцию.
Большую известность обрели, например:
Головные уборы. Выпускаются довольно-таки привлекающие
взор, колоритные кепки и шапки. Благодаря таким головным
уборам всегда можно выделить уникальность личности.
Куртки Supreme. Выпускается великое множество самых разнообразных видов курток. Имеются как зимние, так и демисезонные куртки любых цветов с различными узорами.
Свитшоты — наиболее популярный тип верхней одежды у современной молодежи. В Supreme они отличаются комфортностью и стильностью.
Майки Supreme исчезают из полок магазинов за считанные
дни. Они подчеркнут личность любого, кто их будет носить своей неординарностью и ярким дизайном.
Шорты — один из часто покупаемых товаров Supreme. Очень
яркий, красочный дизайн и комфортность — все, что требует нынешняя молодежь.
Название Supreme уже говорит само за себя. Поклонников
данного бренда очень много и их число постоянно возрастает.
Любопытные факты о бренде Supreme.
Supreme — один из немногих брендов достигших высокой популярности, есть некоторые факты которые будут интересны поклонникам этой фирмы:
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• Эмблема Supreme была взята из творения Американской
художницы
• Первый магазин Supreme был довольно просторным. Это
было задумано специально, для того, чтобы в торговое помещение могли заходить гости с досками.
• Supreme только в 2013 году был оформлен как бренд. За все
долгие годы Джеймс считал, что оформление бренда это очень
сложный процесс и поэтому так долго фирма существовала без
регистрации.
• Одежда под маркой Supreme производится в ограниченном
количестве. Причина проста, основоположники полагают, что в
таком случае продукция будет продаваться полностью.
• Фирма Supreme в 2000 году произвела комплект велосипедов совместно с другой фирмой. Такой велосипед реально было
купить за 1,800 $
• С основания бренда до нынешнего времени Supreme работала со многими фирмами и производила различные совместные
коллекции одежды.
• В 2009 году вышел первый формальный лукбук фирмы
Supreme.
Фирма Supreme является одним из самых известных изготовителей стритстайл.
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