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ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МОДЕЛЬ SMART ДЛЯ 

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТИ МАРКЕТИНГУ 

 

Серед наукової спільності давно ведеться дискусія щодо трактування поняття 

«маркетинговий менеджмент». Фахівці з цього приводу розділилися на дві групи. Одні 

вважають, що маркетинговий менеджмент – це менеджмент підприємницької діяльності 

з маркетинговою орієнтацією. Інші, що маркетинговий менеджмент – це менеджмент 

маркетингової діяльності. 

Моя позиція полягає в тому, що предмету для дискусії немає. Оскільки, ніякого 

іншого менеджменту окрім менеджменту з маркетинговою орієнтацією бути не може. 

Таким чином, маркетинговий менеджмент – це метод використання інструментарію 

менеджменту для досягнення мети маркетингу. 

Вважаю, що маркетинговий менеджмент – це організаційно-управлінський 

механізм досягнення мети маркетингу. Цей механізм має такі функції: 

‒ аналіз ‒ визначення ринкових і маркетингових можливостей; 

‒ планування ‒ розроблення плану маркетингу; 

‒ організація ‒ створення відділу маркетингу; 

‒ мотивація ‒ вибір форми оплати праці; 

‒ реалізація ‒ виконання плану маркетингу; 

‒ облік, контроль, аналіз ‒ оцінювання ефективності виконання плану маркетингу; 

‒ регулювання ‒ корегування плану маркетингу. 

Організаційна складова маркетингового менеджменту ‒ це відділ маркетингу. 

Управлінська складова маркетингового менеджменту утворюється функціями 

аналізу, планування, мотивації, реалізації, обліку, контролю, аналізу, регулювання та 

складається з 5 етапів: 

1) маркетинговий аналіз: аналіз маркетингового середовища ‒ аналіз ринкових 

можливостей ‒ аналіз маркетингових можливостей ‒ сегментування ринку ‒ позиціювання 

товару; 

2) маркетинговий синтез: визначення мети маркетингу; 

3) стратегічний маркетинг: вибір маркетингової стратегії; 

4) операційний маркетинг: розроблення плану маркетингу; 

5) маркетинговий контроль: контролювання ефективності маркетингу. 

Отже, маркетинговий синтез полягає в визначенні мети маркетингу. 

Якщо мета (бажаний результат) сформульована нечітко та неоднозначно, то 

неможливо розробити ефективний план її досягнення.  

«Розмитість мети» ускладнює її досягнення. Антуан де Сент-Екзюпері писав: 

«Мета без плану – це просто мрія». До прикладів некоректних формулювань мети 

маркетингу можна віднести наступні: 

‒ прискорити темпи зростання прибутку; 

‒ підвищити рентабельність; 

‒ збільшити обсяг продажів; 

‒ збільшити частку ринку; 

‒ поліпшити якість продукції/послуг; 

‒ піклуватися про репутацію підприємства; 

‒ підвищити капіталізацію підприємства; 

‒ мінімізувати ризики в маркетинговій діяльності; 

‒ поліпшити якість продукції. 

https://lifemotivation.ru/lichnostnyj-rost/chem-otlichaetsya-mechta-ot-celi
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Навпаки, коректно визначена мета дозволяє розробити стратегію і тактику ії 

досягнення. Забезпечити коректність визначення мети маркетингу дозволяє модель 

SMART ‒ абревіатура, що складається з наступних слів: specific; measurable; 

achieveable; relevant; time-bounded. Абревіатура SMART повністю відповідає суті 

моделі. З англійської мови «smart» перекладається, як «розумний». Модель передбачає 

розумний і передбачливий процес, в якому кожна деталь оцінена і виважена. 

Виходячи з концепції моделі SMART, мета повинна характеризуватися системою 

ознак, які зафіксовані в її назві: 

‒ specific ‒ конкретність формулювання мети; 

‒ measurable ‒ можливість кількісного вимірювання ступеня досягнення мети; 

‒ achieveable ‒ реалістичність досягнення мети; 

‒ relevant ‒ узгодженність мети із станом ринку; 

‒ time-bounded – часові межі досягнення мети. 

До негативних якостей моделі SMART фахівці відносять неможливість врахувати 

всі зовнішні зміни і людський фактор. Завжди є незалежні від нас обставини. Тому в 

правилах використання даного методу включений пункт, що стосується готовності 

підлаштовуватися під мінливу реальність. Для підприємств, що випускають продукцію 

виробничого призначення, найбільш важливі маркетингові цілі, пов’язані із часткою 

прибутку, розробкою нової продукції, продажем основним споживачам. Для виробників 

споживчих товарів ‒ із часткою прибутку, стимулюванням продажів, політикою 

ціноутворення, зусиллями торговельних агентів і витратами на рекламу. Для 

підприємств, що діють в сфері сервісу ‒ із зусиллями торговельних агентів, рекламою, 

обслуговуванням споживачів і стимулюванням збуту. Серед основних позитивних 

моментів виділяють: універсальність; практичність; доступність. 

В умовах інформатизації суспільства значення використання моделі SMART 

підвищується. Цифровий маркетинг є персоніфікованим, масово індивідуалізованим і 

вимагає конкретності у постановці бажаних результатів. Саме це є стартовою умовою 

ефективності маркетингу. 

 

 

 

 

 

Михайло Окландер 

Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології» 
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DIGITAL BUSINESS IN UKRAINE: BACKGROUND AND RETROSPECT 

 
Based on the analytical study results of the digital business background, it was found that in 

order to expand the boundaries of the target audience and increase the level of online buyers’ 

satisfaction, retailers need to implement relevant marketing tools, optimize the work of the online store 

and mobile applications. According to the results of a comparative analysis of the Ukrainian DIY 

retailer’s online stores activity, the driver-factors of digital business development are determined and 

interpreted, which are recommended to be used as part of the measures implementation to achieve the 

general goal. The retrospective analysis of the successful online experience of DIY retailers in Ukraine 

is conducted and the accents of the progressive and sustainable digital business development, which 

guarantee rapid scaling in the terms of intense competition and strengthen the competitive position of 

retailers, are suggested. 

Key words: DIY retail, accents of the progressive and sustainable digital business development, 

driver-factors of the digital business development, online store, digital business. 

 

 

DOI: 10.15276/mdt.4.1.2020.1 

 

 

Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. Today’s realities of business digitalization and the economy’s 

digital transformation indicate dramatic changes for retailers on the Internet, namely, the vision 

rethinking, the business model construct reconfiguration and the business processes 

transformation which provides the positive online buyers’ experience. The above emphasizes 

the importance of the correct interaction with online buyers in the context of ensuring the 

effective digital business. 

Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem and on which the author relies. Ukrainian scientists and economists in their 

scientific works and studies note the rapid development of digital business in the context of 

globalization, in particular: Goloborodko O., Gudz O., Kraus N., Lukianchenko O. [8], 

Oklander M. [1], Oklander T. [1], Shevchenko V. [9], Yermak, S. [2]. Leading specialists of 

well-known international and national companies (“Cable.co.uk” [6], “Dragon Capital” [12], 

“GfK” [5], “Info Sapiens” [11], “Kantar” [4], “Mlab” [7], “Picodi” [3]) focus their attention on 

the digital permanent transformations in the external environment. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the 

article is devoted. For online retailers it is important to reactively transform the digital business 

in accordance with changing market demands, needs and preferences of online buyers, and take 

into account the priority competitors actions on the Internet. 

 

 

 
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 
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At the same time, it should be noted that the digitalization trend is contributing to 

reactive changes in the generally accepted behavior and preferences of online buyers. 

Considering the above, online retailers should correctly identify factors that influence online 

buyers’ behavior and preferences to catalyze the positive development of digital business. In 

addition, in the context of digitalization, online retailers need to minimize the negative impact 

of the marketing environment factors, possibly due to a clear determination of the accents of 

the progressive and sustainable digital business development. The fragmentation of these 

problems study leads to further research. 

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purposes 

of the study are to determine and interpret driver-factors of the digital business development, 

as well as to provide suggestions about accents of its progressive persistent development based 

on the results of a study of the background and a retrospective analysis of successful experience 

of DIY retailers in Ukraine. 

Statement of the main material of the research with full justification of the 

scientific results obtained. The successful conduct and development of the retailers’ digital 

business based primarily on their ability to correctly implement the marketing communication 

policy. It is mainly aimed at increasing of the online store traffic by generating relevant content, 

as well as focusing on creating a positive image in the Internet to maximize the online buyers’ 

attraction and the achievement of the sales desired level. That is why it is advisable for retailers 

to monitor online buyers’ requests, needs, and preferences. This emphasizes the importance of 

developing and detailed analysis of the profile of a typical Ukrainian online buyer, as well as 

the importance of systematic monitoring of all its changes. 

According to [3], in 2018 in Ukraine, 46 % of buyers in online stores were aged 25 to 

34 years. Also the share of Ukrainian online buyers of goods in online stores aged 35-44 years 

was significant and amounted to 23 %. The lowest number of online purchases in Ukrainian 

online stores in 2018 was carried out by buyers over the age of 65. 

In 2019 according to a “GfK” study [5], the age range of an average Ukrainian online 

buyer is 26-35 years. Moreover, his average income increased by 8 % compared with 2018 and 

amounted to about 5600 UAH, which is 1700 UAH more than an offline buyer. Such age limits 

of Ukrainian online buyers in 2019 are determined by the specifics of the Internet audience, 

including their knowledge and skills for online shopping in online stores, as well as the level of 

prices for goods and / or services and purchasing power. In particular, the Purchasing power 

index in 2014-2019 decreased by 0.042 from 1.121 to 1.079 (Table 1). 

 

Table 1 – Consumer price and purchasing power indexes in 2014-2019 (to previous year) 

 

Year 

 

Index 

20141 20152 20162 20172 20182 20192 

Consumer price index 1,121 1,487 1,139 1,144 1,109 1,079 

Purchasing power index 0,892 0,672 0,878 0,874 0,902 0,927 

Notes. 1 – Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, the 

city of Sevastopol. 2 – Data exclude the temporarily occupied territory of the Autonomous Republic of Crimea, 

the city of Sevastopol and a part of temporarily occupied territories in the Donetska and Luhanska oblast. 

Source: calculated and composed by the author according to [13] 

 

Table 1 indicates the 7.9 % increase in the total price level of goods and services that 

Ukrainians buy for personal consumption, as well as the decrease in the volume of goods and 

services that Ukrainians could purchase for the same amount of money in 2019 compared to 
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2018. Regarding the Consumer price index, it should be noted the downward trend starting from 

2017. In 2018 and 2019, the Consumer price index was equal 0.035 and 0.065, respectively. 

These indexes changes that are analyzed in the article allow to conclude about the negative 

impact of price increases taking into account the current income level of the population in 

Ukraine and the ability of the population to make purchases, including in online stores. 

At the same time, with such Consumer price and Purchasing power indexes, according 

to the calculations based on data [5; 12], the Consumer confidence index in Ukraine had a 

positive trend since 2016. So, the average value of the Consumer confidence index in Ukraine 

in 2014 was 60.7, and in 2015 – 46.0, which is 5.4 and 12.3 less than in 2016 and 2017, 

respectively. In 2019, this index was 83.0, which is 37.0 more than in 2015 and 22.5 more 

compared to 2018. Since 2016, this index indicates a positive assessment of consumer market 

trends, as well as positive changes in consumer demand and its constant increase (Figure 1). 

 

 
 

Figure 1 – The Consumer confidence index in Ukraine in 2014-2019 
Source: composed by the author according to [5; 12] 

 

According to the Figure 1, the Consumer confidence index in Ukraine in January 2019 

was 65.7 due to optimistic expectations of consumers from the results of the presidential 

election, as well as wage growth in December 2018 [14] (The results of the “Info Sapiens” 

research [11] with the “Dragon Capital” support [12]). The highest value of the Consumer 

confidence index in Ukraine in 2018 was in June and May, they were 65.6 and 62.9, 

respectively. As for 2019, in April and May, the Consumer confidence index in Ukraine was 
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71.6 and 82.8, respectively. These indexes are significantly higher than the corresponding 

values in 2016-2018, but are not maximum in 2019. 

It should also be emphasized that since April 2019, the index values have already 

exceeded its highest values in 2014 (June, March). This represents the willingness and ability 

of buyers to make large purchases in 2019. From September 2019 to the end of December 2019, 

there was a gradual decrease in the Consumer confidence index by 5.3, from the maximum 

value of the index for the year – 97.5 to 92.2. These changes have not significantly affected the 

ability of buyers to make large purchases. 

According to “Kantar” experts [4], since 2018, it has been a growth in the mobile-centric 

Ukrainian Internet audience. 16.7 million Ukrainians aged 12-70 years used mobile devices 

and/or gadgets to access the Internet in 2018, which is 15.5 % more than in 2017. In general, in 

Ukraine, the proportion of users who access the Internet through a desktop is gradually 

decreasing, so in 2018 their share was 82 %, which is 7 % less compared to 2017. This trend is 

due to a significant increase of smartphones in the Ukrainian market, which could also be noted 

in the previous few years, as well as the widespread use of 3G and 4G networks. The average 

time spent by a Ukrainian Internet user on the Internet is 5.5 hours per day, which is 0.6 hours 

more than the average European person and 0.5 hours more than Internet users in the world 

[15]. 

It is important to note that the “Kantar” study [4] found that in 2018 potential online 

buyers spent 80 % of their time on using mobile apps to search for product information (39 %), 

watch videos (36 %) and make online purchases (25 %). In 2018, the largest percentage of the 

Ukrainian Internet audience that used mobile applications for online shopping was in the age 

group of 26–35 years (35 %). Also, Internet users aged 16–25 and 36–45 years actively made 

purchases online through mobile applications, their percentages were 34 % and 32 %. 

So, according to the above, Ukrainian online retailers should consider Internet users as 

a perspective target audience (potential online buyers) for the dynamic development of their 

digital business. In addition, despite the fact that a certain part of the Internet audience in 

Ukraine began to use mobile devices in 2019, 50 % and 49 % of online buyers made purchases 

of goods and / or ordered services on the Internet using laptops and desktops, respectively, 44% 

used smartphones, and only 11 % used tablets [9]. This indicates a low level of tablets use for 

online shopping among Ukrainian buyers. 

The successful communication with online buyers in the online store and through 

mobile applications is possible only if they have access to the fast Internet. According to the 

international company “Cable.co.uk” [6], which conducted research with “Mlab” [7] in order 

to identify the average speed of the Internet and compile an appropriate rating of countries, in 

2019 Ukraine took 81 place among 207 countries, losing 23 positions compared to 2018 

(Figure2). 

According to Figure 2, in 2019 the fastest Internet in Europe had Sweden, Denmark, 

Netherlands and Switzerland. The only country that showed an increase in the rating for Internet 

speed in 2019 was Belarus. It increased by positions and took 57th place. Also, in 2018, the 

average Internet speed in Ukraine was 11.28 megabits per second, which was higher in Turkey, 

Belarus, Georgia and Monaco. Regarding the indicators of 2017, Ukraine took 54th place in the 

world in average Internet speed of 8.18 megabits per second. 
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Figure 2 – Rating of European countries by Internet speed in 2017-2019 

Notes. AD – Andorra, AM – Armenia, AT – Austria, BA – Bosnia and Herzegovina, BE –Belgium, BG 

– Bulgaria, BY – Belarus, CH – Switzerland, CY – Cyprus, CZ – Czechia, DE – Germany, DK – Denmark, EE – 

Estonia, ES – Spain, FI – Finland, FR – France, GB – United Kingdom, GE – Georgia, GR – Greece, HR – Croatia, 

HU – Hungary, IE – Ireland, IS – Iceland, IT – Italy, LI – Liechtenstein, LT – Lithuania, LV – Latvia, MC – 

Monaco, MD – Republic of Moldova, MK – North Macedonia, MT – Malta, NL – Netherlands, NO – Norway, 

PL – Poland, PT – Portugal, RO – Romania, RS – Serbia, SE – Sweden, SI – Slovenia, SK – Slovakia, TR – 

Turkey, UA – Ukraine. 

Source: composed by the author according to [15] 

 

Thus, the study of the digital business background allows the author to conclude that, in 

order to expand the boundaries of the target audience and increase the level of regular online 

buyers’ satisfaction, Ukrainian retailers need to systematically take correct management 

decisions to implement relevant marketing tools for promoting their online store. Such solutions 

are able to improve interaction with online buyers and determine the implementation of the 

online store optimization and certain mobile applications in accordance with the varied 

requests, needs and preferences of online buyers. In particular, reduce the loading time of 

relevant web pages and/or push messages, taking into account the speed of the Internet. 

As part of identification the features of the digital business, as well as conducting a 

retrospective analysis, in order to identify the factors that determine the digitalization and 

transformation of business processes and, as a result, affect its dynamic development, in the 

article the author explores a cluster of retailers in the DIY segment, performing simultaneously 

offline and online trading (the cluster formation process is described in [16]). According to 

analysts [4-5; 10-12], the segment of Ukrainian DIY retail is still perspective, because it is not 

yet saturated, and the demand for enterprise goods is quite stable. It should be noted that the 

DIY retail format is wide, in connection with which two categories of stores can be 

distinguished, namely [17]: 

1) retailers offering construction tools and professional repair products (“hard” DIY); 

2) retailers specializing in goods for interior and home improvement (“soft” DIY). 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 4, № 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

A. Natorina. Digital business in Ukraine: background and retrospekt 
 

11 

 

The product portfolio of two categories of DIY retailers allows them to successfully 

initiate the creation of new trading concepts, where different product groups are presented 

simultaneously. 

Based on the results of study of different aspects of the Ukrainian DIY retailers’ 

activities it is established that in the process of digital business developing the certain changes 

in strategies are tracked at various hierarchical levels and the modifications of business models 

are provided the positive online buyers experience. The development of the Ukrainian DIY 

retailers’ digital business at the initial stage needed attention to develop an adaptive design of 

online stores with an acceptable and understandable interface for the online buyer, as well as 

visual design, which was based on the categorization of goods taking into account the needs 

and requirements of online buyers. Moreover, it is determined that the active development of 

the digital business in the DIY retail segment is facilitated by a clear focus on increasing the 

level of online buyers’ trust, as well as improving and providing high-quality services and 

delivery, for which retailers should improve their own networks and increase the number of 

methods for delivering goods. 

The Table 2 shows the traffic of five online stores Ukrainian DIY retailers in 2019 

(according to the [18]). These retailers for a fairly short period of time quickly developed their 

digital business and did not lose their offline market share. 

 

Table 2 – DIY Retailers’ Traffic in 2019 

 
Source: composed by the author according to [18] 

 

According to the Table 2, the most intense traffic in 2019 among the studied DIY 

retailers had the “Epicentr K”. The number of its visits in December 2019 amounted to 

7.90 million, which is significantly more compared to other retailers. 

It is important to note that the number of visits of “Epicentr K” online store is determined 

by using the “Similar Web” service [18] taking into account the fact that 21.12.2019 the domain  

https://27.ua/ was changed to https://epicentrk.ua/. So, only in May 2019 in the “Nova Liniya” 

online store, the traffic was reached 1.00 million visits, and 1.25 million visits were recorded 

in the “JYSK” online store in December 2019. During the year, in all other online stores, with 

the exception of the above, the number of visits was in the range from 0.12 to 0.88 million. It 

should be emphasized, that such traffic is quite high, taking into account the specifics of the 

https://27.ua/
https://epicentrk.ua/


Marketing and Digital Technologies          Volume 4, No 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

12 

 

 

DIY segment in Ukraine, as well as the coverage of each individual retailer in the regions where 

goods are sold and delivered online. 

Based on the results of the comparative analysis of the Ukrainian retailers’ online stores 

traffic and diagnostics of the digital business effectiveness, the driver-factors of digital business 

development are determined and interpreted, which are recommended to be used as part of the 

measures implementation to achieve the general goal. 

1. Focus DIY retail efforts on working with call center staff who provide the requested 

information to online buyers and inform them of existing promotional offers. Retailers should 

systematically implement a set of measures aimed at increasing the level of staff competence. 

2. Using a CRM-system, which contributes to a better understanding of the actions of 

online buyers in the online store and allows retailers to obtain the necessary analytical 

information. 

3. The development of expert online media tools, together with the active management 

of SMM channels, that allows DIY retailers to quickly increase the level of awareness of online 

buyers about their current activities in the Internet and gain some popularity among them. This 

is the foundation for substantiating personalized offers, as well as the opportunity to understand 

the demanding online buyers and offer the goods they need at the right time. 

4. Creation by online retailers in the DIY segment of professional photo products that 

will be posted on the site and help to interest the online buyer, directly affecting his decision 

when ordering online. 

5. Improving the service component of DIY retailers on the Internet. Nowadays online 

retailers provide a full range of services – advice on choosing a product, delivering goods and 

providing additional related services to online buyers. At the beginning of the formation and 

development of digital business, the main tasks of DIY retailers were to find suppliers, establish 

contacts with them and resolve the matrix of goods presented in the online store. Now, as 

specified in [8], the range of goods in most online stores DIY-retailers is much lower than in 

retail offline stores. However, in a relatively short period of time, the online format will be the 

beginning of growth for DIY segment retailers, because this is where they will be able to present 

a much wider range than in offline stores. Thus, in general, it can be stated a gradual increase 

in online sales by DIY retailers, as well as an increase in their market share in Ukraine. 

The existence of a directly proportional relationship between the success of an online 

retailer and the degree to which the inquiries, needs and preferences of online buyers are met 

through an optimally developed product range that includes goods, which are valuable from 

their point of view. In the case of generating additional goods value for online buyers, the 

retailers in the DIY segment can earn more income from the sale by setting higher prices 

compared to competitors in the market. 

Considering the above, the largest Ukrainian DIY-retailers are trying: 

 timely and efficiently solve the current issues (if they occur); 

 as quickly as possible to meet the changing varied demands, needs and preferences of 

online buyers with high-quality goods and services; 

 make the best use of available analytical data. 

These in the long run leads to the formation of a “seamless” experience of online buyers. 

The ability of online retailers in the DIY segment to compile algorithms for buyers to obtain a 

positive “seamless” omni channel experience in the Internet further promotes the online trust 

of these buyers. 

The analytical research and retrospective analysis of the successful online experience of 

DIY retailers in Ukraine allowed the author to suggested the accents of the progressive and 

sustainable digital business development, which guarantee rapid scaling in the terms of intense 

competition and strengthen the competitive position of retailers in the market: 
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1) an increase in the number of commodity items in the online store range; 

2) the implementation of measures aimed at improving the delivery system of goods to 

online buyers, expanding geographical boundaries and increasing the number of channels and 

delivery methods; 

3) the development and realization of programs of the positive “seamless” omni channel 

online buyer’s experience formation; 

4) digital businesses scaling up (increasing the geographical coverage of the national 

market). 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. The features of the mobile-centric Ukrainian Internet audience are identified and factors 

influencing their behavior are defined. It is argued that the active development of the digital 

business in the DIY retail segment is facilitated by a clear focus on increasing the level of online 

buyers’ trust, as well as improving and providing high-quality services. The digital business 

development driver-factors are interpreted and determined on the basis of research and 

comparative analysis of the activities of the DIY retailers, aimed at increasing the online buyers’ 

satisfaction level. These driver-factors are recommended to be used as part of the measures 

implementation to achieve the general goal. The analytical study and a retrospective analysis 

of the successful online experience of DIY retailers in Ukraine made it possible to offer accents 

of the progressive and sustainable digital business development, which guarantee rapid scaling 

in the terms of intense competition and strengthen the competitive position of retailers. 
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Наторіна Альона Олександрівна, кандидат економічних наук, завідувач кафедри 

міжнародної економіки, обліку та фінансів Міжнародного науково-технічного університету 

імені академіка Юрія Бугая (Київ, Україна). 

Цифровий бізнес в Україні: бекграунд та ретроспектива. 

Ґрунтуючись на результатах аналітичного дослідження бекграунду цифрового бізнесу 

встановлено, що для розширення меж цільової аудиторії та підвищення рівня задоволеності 

онлайн-покупців, ритейлерам необхідно впроваджувати релевантний маркетинговий 

інструментарій, оптимізувати роботу Інтернет-магазину і мобільних додатків. За 

результатами компаративного аналізу діяльності Інтернет-магазинів українських DIY-

ритейлерів детерміновано та інтерпретовано драйвер-чинники розвитку цифрового бізнесу, що 

рекомендовано використовувати у рамках реалізації заходів для досягнення генеральної мети. 

Проведено ретроспективний аналіз досвіду онлайн-діяльності DIY-ритейлерів в Україні та 

запропоновано акценти прогресивного персистентного розвитку цифрового бізнесу, що 

гарантують швидке масштабування в умовах інтенсивної конкуренції та посилюють 

конкурентні позиції ритейлерів. 

Ключові слова: DIY-ритейл, акценти прогресивного персистентного розвитку цифрового 

бізнесу, драйвер-чинники розвитку цифрового бізнесу, Інтернет-магазин, цифровий бізнес. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В МЕЖАХ 

КВАЗІСТРУКТУР НА ОСНОВІ КОНДЖОЙНТ ПІДХОДУ 

 
В статті досліджено методику конджойнт аналізу та розроблено критерії 

прийнятності інноваційних проектів в межах квазіінтеграційних структур. Встановлено, що 

інноваційні проекти супроводжуються загальними та специфічними маркетинговими ризиками. 

Запропоновано проводити оцінку прийнятності інноваційних проектів у декілька етапів. На 

початковому етапі здійснено опитування експертів, котрі є представниками квазіінтеграційної 

структури та тих, які є фахівцями ринку машинобудівної продукції. Експертиза проводилося на 

основі використання методу конджойнт аналізу. На наступних етапах ідентифіковано 

специфічні маркетингові ризики інноваційної продукції, сформовано аналітичну модель цільової 

функції оцінки прийнятності інноваційного проекту. Розглянуто різні сценарії отримання 

фінансового результату від здійснення проекту з урахуванням маркетингових ризиків. 

Ключові слова: конджойнт аналіз, квазіінтеграційна структура, інноваційний проект, 

маркетингові ризики, кластер. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Вітчизняні промислові підприємства 

переживають не найкращі часи. Показники багатьох галузей промисловості України 

продовжують падати. Причин спаду декілька, одна з яких породжена наслідком 

приватизації в Україні, що призвело до розриву виробничо-технологічних зв’язків. І, як 

наслідок, знизилась конкурентоспроможність продукції. Інші причини пов’язані з 

постреволюційними наслідками та анексією територій України. Відновлення 

промислових підприємств України вбачається через створення та розвиток 

квазіінтеграційних структур (КІС) на їх основі. КІС  це добровільні просторові 

партнерські сполучення взаємодіючих виробництв та наукових установ на засадах 

комплексного використання наявних ресурсів, спрямованих на досягнення найбільшої 

господарської ефективності та посилення ринкових позицій. 
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Їх перевагами є: 

 інноваційна направленість; 

 зменшені інформаційні та транзакційні витрати; 

 збільшені ринкові можливості; 

 інфраструктурна забезпеченість; 

 підвищена конкурентоспроможність на внутрішньому та зовнішньому ринках; 

 знижені ризики. 

Всі зазначені переваги КІС можна отримати на основі через реалізацію 

інноваційних проектів в її межах. Але зазначені проекти супроводжуються численними 

ризиками. Тому постає необхідність аргументації переваг інноваційних проектів та 

обґрунтування інвестиційних витрат. Що є можливим на основі застосування 

інструментарію конджойнт аналізу. Суть якого полягає в сумісному порівнянні 

характеристик продукту та інших факторів зовнішнього середовища, що сприяють або 

шкодять товарообмінним операціям і впливають на фінансові результати інвестиційно-

інноваційних проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Фундаментальною основою 

виникнення конджойнт аналізу стало наукове дослідження в сфері математичної 

психології американських психолога Данкана Люче та математика Джоана Тьюкі [1]. 

Далі Девід Кранц та ін. [2] використали в психометрії композиційний підхід, що лежить 

в основі конджойнт аналізу. З часом дієвість конджойнт аналізу в маркетингових 

дослідженнях довели Грін Паул і Вітала Рао [3]. Еволюцію методів конджойнт аналізу 

можна відстежити в роботах [46]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Конджойнт аналіз залишається недостатньо вивченим 

інструментом. Зокрема, є необхідність вивчення зазначеного методу в оцінці можливості 

впровадження інноваційних проектів в межах КІС. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження є 

розроблення критеріїв прийнятності інноваційних проектів в межах квазіінтеграційних 

структур на основі конджойнт процедур збору та обробки даних. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Конджойнт аналіз широко використовується 

маркетологами з метою визначення набору необхідних характеристик для нових 

продуктів та їх ціни. Це також один з потужних інструментів в процесі комерціалізації 

інновацій. Завдяки інструментарію конджойнт аналізу можна досить точно прогнозувати 

реакцію ринку на інноваційні продукти, що є вкрай важливим, враховуючи відсутність 

статистичних даних. 

На основі вивчення фахової літератури з досліджуваної проблематики було 

визначено етапність оцінки прийнятності інноваційних проектів в межах КІС з 

використанням конджойнт підходу (рис. 1). 

Перевірку методики оцінювання прийнятності інноваційних проектів в межах 

КІС пропонується проводити на прикладі планового інноваційно-технологічного 

кластера «Безстиковий шлях». Ймовірний склад учасників: ПрАТ «Укрзалізниця», 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (м. Київ), ПрАТ «Каховський завод 

електрозварювального устаткування» (Херсонська обл., м. Каховка), Корпорація 

«Колійні ремонтні технології» (м. Львів), ПАТ «Дніпропетровський стрілочний завод» 

(м. Дніпропетровськ), ТОВ «Діпротранс» (м. Харків), Державний економіко-технічний 

університет транспорту (м. Київ). 
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Рисунок 1 – Етапність оцінювання ефективності інноваційних проектів в межах 

КІС (складено авторами) 

 

В межах кластера планується виконання інноваційного проекту: «Створення і 

організація випуску комплексу колійної техніки для механізації будівництва і 

експлуатації верхньої будови шляху з зварними рейками, у тому числі для швидкісної 

магістралі». Розробник проекту  технопарк «Інститут електрозварювання ім. Є. О. 

Патона». Проект спрямований на випуск сучасної високотехнологічної інноваційної 

продукції машинобудування для ремонту та утримання залізничних колій. А також має 

вагоме значення у вирішенні проблеми надійного високошвидкісного транспортування 

експортних вантажів у напрямку портів та західного кордону. 

Плановий термін виконання проекту розрахований на п’ять років (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Плановий випуск інноваційної продукції 

 

Назва інноваційного продукту Кількість одиниць 

Машина рейкозварювальна колійна самохідна (A) 24 

Колійна щебенеочищувальна  самохідна машина (B) 12 

Планувальник баласту (C) 12 

Машина колійна для стабілізації колії (D)  24 

Машина колійна для обслуговування контактних мереж (E) 32 

Випробувально-підбивальний комплекс (F) 12 

 

В табл. 2 розраховано орієнтовну загальну вартість проекту. 

 

Таблиця 2 – Орієнтовна загальна вартість інноваційно-технологічного проекту 

Складові вартості проекту Вартість, грн. 

Проведення наукових досліджень 1645200 

Дослідно-конструкторські роботи 3290400 

Підготовка дослідного виробництва і випуск дослідних  та дослідно-

промислових партій інноваційної продукції 
6580800 

Створення промислового виробництва 332043240 

Загальна вартість проекту 343559640 

1. Оцінювання привабливості інноваційного проекту 

Формування аналітичної моделі цільової функції прийнятності 

інноваційного проекту 

Ідентифікація маркетингових ризиків інноваційних проектів 

Оцінка ймовірності наслідків настання ризикових подій 

Оцінювання фінансових результатів впровадження інноваційних 

проектів під впливом маркетингових ризиків 

2 

3 

4 

5 
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На першому етапі оцінюється привабливість інноваційного проекту. 

Пропонується оцінка на основі конджойнт аналізу за наступною схемою: відбір 

експертів для опитування → розробка методики опитування → вибір типу конджойнт 

аналізу → формування плану експерменту → обробка отриманих даних. 

Під час виявлення привабливості інноваційного проекту було залучено дві групи 

експертів. До першої групи ввійшли експерти-учасники кластеру. До складу другої 

групи ввійшли незалежні експерти, які є фахівцями машинобудівного ринку. 

Розробка методики опитування щодо привабливості проекту здійснювалося з 

використанням конджойнт процедури наступним чином: 

 вибір атрибутів; 

 визначення рівнів атрибутів; 

 вибір плану дослідження, а отже, і форми конджойнт аналізу; 

 опис профілів атрибутів; 

 інструктування експертів перед опитуванням.  

Було визначено атрибути та відповідні їм рівні наступним чином: 

1) атрибут  це характеристика проекту;  

2) рівні атрибута  набір значень, що присвоєні атрибуту;  

3) профіль - набір значень рівнів кожного атрибута, при цьому в кожному профілі 

береться тільки одне значення рівня. 

В табл. 3 представлено відповідність атрибутів і рівнів для досліджуваного 

інноваційно-технологічного проекту в межах пропонованого кластера. 

 

Таблиця 3 – Набір атрибутів і рівнів конджойнт аналізу інноваційних продуктів 

 

Атрибути Рівні 

Новизна продукту Новий для 

компанії 

Новий для 

ринку 

Істотно 

поліпшений 

З незначним 

поліпшенням 

Інноваційна 

складова 

Значна Незначна   

Прибутковість 

реалізації проекту 

Висока Низька   

Складено авторами 

 

Усі можливі набори (в нашому випадку їх вийшло 16) було занесені в картки для 

експертного опитування. Приклади наборів, що складаються з рівнів кожного атрибута, 

представлені рис. 2. 

Враховуючи, що число профілів невелике, тому в процедурі конджойнт 

вимірювання розглянуті всі можливі варіанти профілів (карток), тобто за повним планом 

(full design). Такий вид конджойнту є традиційним конджойнт аналізом (regular conjoint 

analysis). 

Перед проведенням опитування експертів було проінструктовано щодо 

впорядкування карток: картки викладалися в порядку привабливості проекту (профілів). 

Тобто перша картка – найпривабливіший варіант, остання – самий непривабливий 

проект. 

Далі було здійснено обробку отриманих даних. 

Традиційно, для обробки даних в конджойнт процедурі, з метою оцінки 

преференцій експертів, використовують одну з моделей: 1) vector model; 2) ideal-point 

model; 3) part-worth model (див. [7]). В поданому дослідженні пропонується 

використання part-worth model. 
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Картка №1 … Картка №16 

Новизна продукту: 

Нові для компанії  

… Новизна продукту: 

Істотно поліпшений 

Інноваційна складова: 

Значна  

… Інноваційна складова: 

Незначна 

Прибутковість реалізації 

проекту:  

Висока 

… Прибутковість реалізації 

проекту:  

Низька 

 

Рисунок 2 – Приклад карток експертного опитування (складено авторами) 

 

Нехай індикатор присутності атрибута j в профілі з рівнем i: 

 

𝑥𝑖𝑗 = {
1, якщо 𝑗 − ий рівень атрибута 𝑖 присутній в картці
0, в  іншому випадку  .                                                             

            (1) 

 

У нашому досліженні в кожному рядку: 

 
𝑥11, 𝑥12, 𝑥13, 𝑥14

𝑥21, 𝑥22               
𝑥31, 𝑥32              

                                                        (2) 

 

тільки одна 1, а всі інші 0. 

 

На основі отриманих даних експертів було складено рівняння категоріальної 

регресії. За незалежну змінну y вибрано «зворотні» ранги карток, а саме: 

 

𝑦 = 𝑁 + 1 − 𝑟 = 17 − 𝑟, 

 

де r – ранг відповідного профілю. Тобто, номери карток в ряді переваг експерта 

(1, 2, 3, ..., 15, 16) міняємо на (16, 15, ..., 3, 2, 1). 

 

Якщо за набір незалежних змінних, тобто предикторів, взяти набір змінних (2), то 

рівняння категоріальної регресії набуває вигляду: 

 

𝑦 = 𝑎0 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 + 𝜀𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1                                            (3) 

 

де a0, aij – коефіцієнти регресії. Приклади використання категоріальної регресії в 

маркетингових дослідженнях можна знайти в [8]. 

Для оцінки коефіцієнтів регресії часто використовують метод найменших 

квадратів, суть якого полягає в мінімізації сум квадратів помилок   в (3). За допомогою 

цього методу отримано оцінки коефіцієнтів регресії (3), що надало змогу записати 

емпіричне рівняння регресії в наступному вигляді: 

 

�̂� = 𝑎0̂ + ∑ ∑ 𝑎𝑖�̂�𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1                                       (4) 

 

де 𝑎0̂,𝑎𝑖�̂� – оцінки коефіцієнтів регресії a0, aij. 
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Коефіцієнти 𝑎𝑖�̂�  інтерпретуються як часткові показники важливості. У прийнятих 

термінах конджойнт аналізу було використано термін «часткова утиліта». Тоді 

показником важливості профілю (картки) є сума відповідних часткових важливостей, 

тобто загальна утиліта  сума часткових утиліт. 

Відносну привабливість кожного атрибута розраховано через відносну частку 

покриття часткових утиліт для кожного i-го атрибута: 

 

𝐴𝑖 =
max

𝑗
𝑎𝑖𝑗−min

𝑗
𝑎𝑖𝑗

∑ (max
𝑗

𝑎𝑖𝑗−min
𝑗

𝑎𝑖𝑗)𝑖

    .                                                (5) 

 

При обчисленні часткових утиліт було використано мову програмування R. 

Центрування часткових утиліт, тобто віднімання з кожної часткової утиліти середнього 

значення часткових утиліт атрибута, візуалізує розкид часткових утиліт навколо 

середнього. В той же час, ця операція не змінює упорядкованість профілів, загальних 

утиліт і атрибутів та значень покриттів.  

Однією з переваг конджойнт аналізу є аналіз переваг експертів (часткових утиліт, 

загальних утиліт) на персональному рівні. Однак, для управлінських цілей дані, отримані 

на індивідуальному рівні експертів, необхідно перенести на груповий рівень. Для part-

worth model агрегування може бути отримано кількома шляхами. Як зазначалося в роботі 

[9], висновки залежать від послідовності таких процедур, а сама процедура вибирається 

залежно від цілей дослідження.  

Результати проведеного опитування експертів в межах поданого дослідження 

представлено на рис. 3. 

 

  

 

Рисунок 3 – Результати conjoint analysis привабливості інноваційно-технологічного 

проекту (опитування експертів) 

 

У кожній групі зроблено усереднення часткових утиліт і визначені частки 

привабливості за формулою (4). 

Порівняння розподілу часткових утиліт в атрибуті «новизна товару» 

представлено на рис. 4. 

 

33%

16%

51%

Експерти кластера

Новизна 

продукту

Інноваційна 

складова

Прибутковість 

реалізації 

проекту

32%

26%

42%

Зовнішні експерти
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продукту

Інноваційна 

складова
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реалізації 

проекту
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Рисунок 4 – Розподіл агрегованих часткових утиліт атрибута «новизна товару» 

 

Хоча важливість утиліти «новизна товару» для кожної з груп експертів суттєво не 

відрізняються (рис. 3), структура важливості утиліт всередині атрибута різна. Так, 

привабливість інноваційного проекту для групи експертів-учасників кластера більше 

пов'язана з новим інноваційним товаром для нього. Тоді як для зовнішніх експертів 

кращими є проекти, пов'язані з традиційним товаром для компанії і на вже освоєних 

ринках. 

Дотримуючись концепцій сприйманого та прийнятного ризиків, можна 

припустити, що експерти кластера сприймають ризики, пов'язані з виходом на ринок з 

інноваційним товаром на старі та нові ринки, на більш нижчому рівні, ніж зовнішні 

експерти. Оскільки кластер є самоорганізаційною економічною системою, то це може 

свідчити, що одним із стимулів до налагодження стійких економічних зв'язків в ньому є 

інноваційна орієнтованість компаній-учасників і бажання захистити і зміцнити свої 

ринкові позиції в стратегічній перспективі. 

На другому етапі було визначено маркетингові ризики інноваційного проекту та 

встановлено ті, що мають найбільший вплив на проект. Ідентифікація проводилась на 

основі методу фокус груп [10]. Виявлені специфічні маркетингові ризики виведення 

інноваційної продукції машинобудування на ринок зазначено в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Специфічні маркетингові ризики виведення інноваційної продукції 

машинобудування на ринок 

 

Назва ризику Позначення 

Ризик неприйняття ринком нових технологій R1 

Ризик негативної реакції ринку на розбіжності між задекларованими та 

фактичними характеристиками інноваційної продукції 

R2 

Ризик «копіювання» продукції з боку конкурентів R3 

Ризик відмови від придбання через невпевненість споживачів у надійному 

гарантійному і післяпродажному обслуговуванні 

R4 

Ризик помилкового ціноутворення R5 

Ризик великих фінансових збитків при виході з ринку R6 

Складено авторами 
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Всі зазначені маркетингові ризики можуть впливати на недоотримання 

запланованого доходу, тобто зменшувати вхідні грошові потоки в процесі реалізації 

проекту. 

На основі виявлених факторів ризиків визначено рівень їх впливу на реалізацію 

інноваційних проектів. Для цілей нашого дослідження процедура агрегації (в цьому 

випадку – усереднення) проводиться на рівні утиліт. 

На третьому етапі було сформовано аналітичну модель цільової функції 

фінансових результатів впровадження інноваційно-інвестиційного проекту в межах 

кластера, з урахуванням маркетингових ризиків.  

У роботі [11] цільова функція визначалась через чистий дисконтований грошовий 

потік  наступним чином: 

 

{
𝑁𝐶𝐹 = 𝑁𝐶𝐹+ − 𝑁𝐶𝐹−                       

𝑁𝐶𝐹+ = ∑
𝐶𝐹𝑖

+

(1+𝑟)𝑖i , 𝑁𝐶𝐹− = ∑
𝐶𝐹𝑖

−

(1+𝑟)𝑖i  
                                      (6) 

 

де NCF – чистий грошовий потік за період; NCF+ – вхідний чистий грошовий 

потік; NCF- – вихідний чистий грошовий потік; CFi
+ – вхідний грошовий потік в i-му 

періоді; CFi
– – вихідний грошовий потік в i-му періоді; r – ставка дисконту. 

 

В поданому дослідженні запропоновано за цільову функцію взяти чисту 

приведену вартість (NPV – Net Present Value) з «корегуванням» на збитки, що можуть 

виникнути в результаті здійснення маркетингових ризиків. 

Під час розрахунку NPV, було враховано суму виторгу від реалізації, що залежить 

від ціни продукції. Високі витрати на інноваційні дослідження вимагають особливої 

уваги до ціноутворення. Для КІС питання ціноутворення розглядаються в двох 

напрямках: внутрішні та зовнішні ціни для неї. По-перше, завищені внутрішні ціни 

можуть привести до ризику відмови від співпраці в КІС. По-друге, неадекватні для ринку 

заяви високих зовнішніх цін для споживачів продукції, вироблених КІС, може призвести 

до ризику скорочення продажів і, як наслідок, зменшення частки ринку. 

Під час оцінки було використано методологією Brand-Price-Trade-Off (BPTO), що 

дозволяє провести оцінку чутливості цін для кожного виду виробленої продукції. 

Дотримуючись [12], процедуру збору даних проведено в кілька етапів (табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Етапність процедури збору даних 

 
I етап: – набір продукції, який містить продукція QIS і зовнішніх виробників-

конкурентів; 

– встановлюються ціни на всі види продукції менше середньоринкових на 20%; 

II етап: – експерт вибирає продукцію, яку він готовий купити за цю ціну; 

III етап: – інтерв'юер збільшує ціну для обраного товару на 10% і повторює питання; 

IV етап: – опитування закінчується, коли ціни досягають рівня на 30% вище ринкового; 

V етап: – номера послідовності відібраних пар (рангів) «обладнання-ціна» заносимо в 

таблицю (табл. 2). 

Складено авторами 

 

Приклад методу ранжування профілів «марка-ціна» наведено в табл. 6. 
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Таблиця 6 – Приклад ранжування профілів «марка-ціна» 

 

Торгова 

марка 

обладнання 

Ціна 

-20% -10% 0 10% 20% 30% 

Марка A ранг 3      

Марка B       

Марка C ранг 1 ранг 2 ранг 4    

Марка D ранг 5      

Складено авторами 

 

На четвертому етапі було розраховано очікуваний NPV. Записи ряду розподілу 

випадкової величини, що визначається як відсоток вхідного чистого грошового потоку 

NCF+,  представлено в табл. 7.  

 

Таблиця 7 – Ряд розподілу вхідного чистого грошового потоку NCF+ 

 
% реалізації NCF+ 100% 80% … 0% 

Суб’єктивні ймовірності p100 P80 … p0 

 

Тоді очікуване математичне сподівання вхідного чистого грошового потоку NCF+ 

може бути записано як: 

 

𝑁𝐶𝐹𝑒𝑥𝑝
+ = (𝑝100 + 0,8𝑝80 + 0,6𝑝60 + 0,4𝑝40 + 0,2𝑝20) ∙ 𝑁𝐶𝐹+  .          (7) 

 

За цільову функцію NPVexp було взято математичне очікування (expectation) NPV: 

 

𝑁𝑃𝑉𝑒𝑥𝑝 = 𝐸𝑁𝑃𝑉 = 𝑁𝐶𝐹+ − 𝑁𝐶𝐹− − 𝐼𝐶𝑂                             (8) 

 

де ICO – вартість початкових інвестицій (initial cash outflow), E – знак 

математичного сподівання. 

 

Очевидно, що очікуване NPVexp з «корегуванням» на маркетингові ризики завжди 

менше NPV: 

𝑁𝑃𝑉𝑒𝑥𝑝 < 𝑁𝑃𝑉 .                                                       (9) 

 

Таким чином, було розглянуто сім атрибутів: перший з них  це відсоток від 

запланованого вхідного грошового потоку, а інші шість – це ризики R1-R6.  

Для атрибутів (R1)-(R6) було визначено по два рівні: «ризикова подія настане» і 

«ризикова подія не настане». Для атрибута «відсоток від запланованого вхідного 

грошового потоку» вибрано шість рівнів: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 0%. Ми 
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скористались конджойнт процедурою аналогічно, як це було зроблено для оцінки 

привабливості інноваційних проектів, але з деякими відмінностями. Адже, 

скориставшись повнопрофільним експериментом, отримали б  384 профілі. З такою 

кількістю «карток» завдання вибору виявляється нереалістичним. Тому було 

використано метод коджойнт аналізу з неповним ортогональним планом. Тобто було 

задано бажаний обсяг профілів, а потім за допомогою комп’ютерного моделювання 

обрано 16 профілів. 

Друга принципова відмінність полягає у невикористанні центрування утиліт 

атрибута їх середнім значенням (інакше було б отримано від'ємне значення утиліт, що 

трактуються як ймовірності). 

Після обробки даних часткові утиліти «відсоток від запланованого вхідного 

потоку», нормовані загальною утилітою цього атрибута було інтерпретовано як 

ймовірність подій, пов'язаних з недоотриманням доходів внаслідок маркетингових 

ризиків: «100% від запланованого вхідного потоку», «80% від планованого вхідного 

потоку» тощо. 

За результатами обчислень табл 7 прийняла вигляд табл. 8. 

 

Таблиця 8 – Ряд розподілу вхідного чистого грошового потоку NCF+ 

 

% реалізації NCF+ 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

Суб’єктивні 

ймовірності 

0,131 0,448 0,246 0,096 0,079 0 

Розраховано авторами 

 

На п’ятому етапі було оцінено інноваційний проект в межах кластера за методом 

внутрішньої норми прибутковості (IRR – Internal Rate of Return). З огляду на 

«коригування» на маркетингові ризики (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Профіль планованого NPV та очікуваного NPVexp 

 

Скориставшись критерієм прийнятності, що часто використовується для методу 

IRR [13], необхідно порівняти очікувану ставку дохідності IRRexp зі ставкою відсікання 
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HR (hurdle rate) мінімальної ставки дохідності, яка допустима для прийняття 

інвестиційного проекту. А саме, якщо: 

 

𝐼𝑅𝑅𝑒𝑥𝑝 ≥ 𝐻𝑅,                                                        (9) 

 

то проект приймається, а в протилежному випадку  відхиляється. За HR може бути взята 

середньозважена ставка за депозитами. 

Очікувану ставку внутрішньої норми прибутковості IRRexp визначено як таке 

значення, при якому справедлива рівність: 

 

𝑁𝑃𝑉𝑒𝑥𝑝 = 0.                                                        (10) 

 

Рівень маркетингових ризиків є основою для прийняття подальших рішень щодо 

доцільності реалізації інноваційних проектів. Як було зазначено вище, для знаходження 

значень внутрішньої норми дохідності проекту (IRR) та очікуваної внутрішньої норми 

дохідності проекту (IRRexp) необхідно визначити чистий дисконтований дохід проекту 

(NPV) та очікуваний дисконтований дохід проекту (NPVexp). Фрагмент розрахунків NPV 

та NPVexp представлено в табл. 9. Планові розрахунки вхідних грошових потоків 

визначені з урахуванням ціни (табл. 2) за зазначеним методом. Ставка дисконтування 

прийнята за 30%. 

 

Таблиця 9 – Фрагмент розрахунку ефективності інноваційно-технологічного проекту 

 

Назва 

статті 

1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 

CF+ 0 7681288300 7681288300 7681288300 7681288300 

CF- 5409259084 3701596330 3713239998 3702856954 3688926892 

NCF -5409259084 3979691970 3968048302 3978431346 3992361408 

DNCF -4160968526 2354847320 1806121212 1392959401 1075259002 

NPV 2468218409 

NPVexp 2124658769 

 

На основі значень табл.7 та табл.8 з використанням Microsoft Excel було 

визначено внутрішню норму дохідності (IRR=63,14%) та очікувану внутрішню норму 

дохідності проекту (IRRexp=55,48%).  

Проведені глибинні інтерв’ю (див. [8]), з’ясували відношення стейкхолдерів 

проекту щодо його рентабельності. Рівень бажаної рентабельності, тобто ставка 

відсічення, була визначена на рівні 45%. Оскільки IRRexp=55,48%, то, згідно критерію 

прийнятності (9), інноваційно-технологічний проект «Безстиковий шлях» є інвестиційно 

привабливим. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. За результатами дослідження інноваційно-технологічного проекту 

«Безстиковий шлях» можна зробити висновок, що мотивацією створення 

квазіінтеграційних структур є інноваційна орієнтованість підприємств-учасників. 

Квазіінтеграційні тенденції зумовлені бажанням захистити та зміцнити ринкові позиції 

в стратегічній перспективі. Це підтверджено різницею ставлення зовнішніх та 

внутрішніх експертів кластера щодо нових для ринку та нових для компанії товарів. 

Проведені якісні маркетингові дослідження дозволили ідентифікувати 

маркетингові ризики для інвестиційно-інноваційних проектів. На основі їх оцінено 
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можливі втрати від маркетингових ризиків та ймовірності різних рівнів вхідних 

грошових потоків. 

Введений показник очікуваної внутрішньої норми дохідності було порівняно зі 

ставкою відсікання. Встановлено, що очікувана внутрішня норма дохідності більше ніж 

ставка відсікання. Тому було зроблено висновок про доцільність інвестування проекту. 

Наведені вище висновки були отримані за допомогою конджойнт процедур збору 

та обробки даних. Оцінки прийнятливості проекту учасниками кластера та зовнішніми 

експертами були отримані за допомогою традиційного конджойнт аналізу. Вибір 

оптимальної ціни інноваційної продукції в межах кластера проводився методом Brand-

Price-Trade-Off. Ймовірність різних сценаріїв отримання доходів від реалізації проекту 

оцінювалась за допомогою методу коджойнт аналізу з неповним ортогональним планом. 

Конджойнт процедури в практиці прийняття управлінських рішень показали свою 

ефективність. Однак імплементація методів конджойнт в операціоналізацію оцінювання 

маркетингових ризиків та їх верифікація потребує подальшого дослідження. 
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Determining the attractiveness of innovative projects within quasi-structures based on a 

conjoint approach. 

The aim of the article. The purpose is to develop innovative projects attractiveness criteria 

within quasi-integration structures based on conjoint procedures of data collection and analyzing. 

The results of the analyses. The restoration of Ukrainian industrial enterprises is seen through 

the creation and development of quasi-integration structures (QIS) on their basis. QIS is a voluntary 

spatial partnership of cooperative manufacturing and scientific institutions on the basis of integrated 

use of available resources aimed at achieving the highest economic efficiency and strengthening market 

positions. The development of industrial QIS is possible through the implementation of innovative 

projects within it. It is established that innovative projects are accompanied by general and specific 

marketing risks. The methodology for evaluating the eligibility of innovative projects was tested on a 

real project within the cluster "No Way". It is suggested to estimate the attractiveness of innovative 

projects in several stages. Initially, experts from the quasi-integration structure and those who are 

specialists in the market for engineering products were interviewed. The examination was conducted on 

the basis of the use of the method of conjoint analysis. The results showed that the participants of the 

quasi-integration structure are more confident in the success of innovative projects, which is a 

significant impetus for the joint effort. The conclusion is made about the innovative orientation of quasi-

integration structures. The specific marketing risks of innovative products were further identified, 

namely the risks: market rejection of new technologies; the negative reaction of the market to the 

discrepancy between the declared and actual characteristics of innovative products; "Copying" 

products by competitors; refusal to purchase due to consumer uncertainty in reliable warranty and 

after-sales service; erroneous pricing; large financial losses when leaving the market. Next, an 

analytical model of the objective function of assessing the acceptability of the innovation project was 

formed. Various scenarios of obtaining financial results from the implementation of the project with 
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consideration of the marketing risks are considered and the acceptability of the innovative project within 

the cluster "Without joints path" is evaluated. In particular, the choice of the optimal price for innovative 

products within the cluster was made using the Brand-Price-Trade-Off method. The likelihood of 

different scenarios of generating revenue from project implementation was estimated using a conjoint-

analysis with an incomplete orthogonal plan. The proposed Expected Internal Rate of Return was 

compared to the hurdle rate. It is found that the Expected Internal Rate of Return is greater than the 

hurdle rate. Therefore, it was concluded that it is advisable to invest the project. 

Conclusions and perspectives for further research. According to the results of the research of 

the innovation-technological project "Without joints path", we can conclude that the motivation of 

creating quasi-integration structures is the innovation orientation of the participating companies. 

Quasi-integration tendencies are driven by a desire to protect and strengthen market positions in a 

strategic perspective. This is confirmed by the difference in the attitude of the cluster's external and 

internal experts regarding new for the market and new for the company products 

Conducted qualitative marketing researches have allowed identifying marketing risks for 

innovation-investment projects. Based on these, the potential losses from marketing risks and the 

likelihood of different levels of cash flow input are estimated. 

The conjoint procedure in the practice of managerial decision-making has shown its 

effectiveness. However, the implementation of conjoint methods in operationalizing the assessment of 

marketing risks and their verification requires further investigation. 

Keywords: conjoint analysis, quasi-integration structure, innovation project, marketing risks, 

cluster. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО МЕХАНІЗМУ 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ 

 
У статті розкрито можливості застосування гейміфікації як однієї з можливих 

моделей впровадження маркетингового механізму управління безпекою харчування дітей 

шкільного віку. Наведено результати проведеного опитування серед учнів загальних шкіл щодо 

напрямів використання ними мобільних телефонів. Зазначено, що завдання запровадження 

гейміфікації у процес формування споживчої поведінки дітей шкільного віку не може замінити 

процес навчання, однак може бути використано як елемент якісного покращення процесу 

отримання базових знань дітей з питань здорового харчування та свідомого вибору продуктів. 

Розкрито зміст функцій мобільного додатка як інструменту гейміфікації процесу управління 

станом безпеки харчування дітей. Визначено ключові компоненти гейміфікації як процесу 

навчання, а саме: навчальний зміст; поведінку та ставлення; характеристики гри; результати 

навчання. 

Ключові слова: маркетинговий механізм, гейміфікація, поведінка споживача, харчування 

дітей, безпека харчування, маркетинг. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Створення умов для формування культури 

правильного харчування молоді є одним з стратегічних завдань держави. Здоров’я дітей 

є підґрунтям здоров’я нації та прямо залежить від системи їх харчування. Опиняючись 

перед можливістю обирати, діти часто віддають перевагу вибору не на користь 

натуральних продуктів харчування. Актуальним є питання послідовного формування 

культури харчування дітей, що відбувається здебільшого в закладах освіти, у родинах та 

під впливом культурного оточення. Діти здебільшого формують власне бачення системи 

харчування під впливом засобів масової інформації, у тому числі реклами та інформації, 

що міститься у мережі Інтернет. Поєднання зусиль батьків, педагогічних працівників, 

державних установ, громадськості в напряму формування свідомого вибору дітьми 

системи правильного харчування дасть змогу формувати уявлення дітей про здорове 

харчування, що покликане забезпечити їх повноцінний фізичний та психічний розвиток. 

Прискорення розвитку інформаційних технологій стимулює наукові пошуки 

впровадження можливостей маркетингового механізму на основі інформаційних 

технологій у вирішення гострих соціальних проблем. Одним з можливих варіантів 

застосування інформаційних технологій у процесі формування свідомої споживчої 

моделі поведінки дітей шкільного віку є впровадження гейміфікації. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Враховуючи специфіку впливу 

на дитячу аудиторію, у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених розглянуто 

можливості використання гейміфікації в освітньому процесі. 

Корзун В. Н., Козярин І. П., Парац А. М. [4], Кучма В. Р., Саньков С. В. [6] 

зазначали, що достатній рівень та якість харчування у дитинстві є одним з 

найголовніших факторів, що формують потенціал здоров’я, тривалість, якість життя й 

працездатність людини упродовж всього життя. Однак, досі залишаються не 

визначеними ефективні напрями підвищення рівня безпеки харчування дітей в умовах 

глобалізації та розвитку сучасних технологій. Пошук дієвих інструментів управління 

рівнем безпеки харчування дітей залишається предметом наукових дискусій та 

досліджень. 

Необхідність всебічного регулювання аспектів впливу на підвищення 

раціональності харчування дітей шкільного віку зазначили Товкун Л.П. та Голубська 

К.А. [16], однак у їх працях не досліджено потенціал застосування сучасних 

інформаційних технологій з цією метою. 

Armstrong M.B., Landers R.N. [10] зазначали широкий спектр застосування 

гейміфікованого навчання для набуття знань та навичок дітьми. Вітчизняні науковці 

розглядали можливості застосування гейміфікації в освітньому процесі, як для учнів 

закладів загальної освіти, так і для студентів. 

Ткаченко О. [9], Бузько В.Л., Єчкало Ю.В. [1] досліджували можливості 

застосування гейміфікації як сучасного інноваційного процесу та методу формування 

пізнавального інтересу у навчанні. Не дивлячись на існування наукових напрацювань у 

сфері застосування гейміфікації в освітньому процесі, досі залишається не дослідженим 

питання використання гейміфікації із метою здобуття гнучких навиків дітьми через 

використання спеціально розроблених мобільних додатків, потребують дослідження 

можливості використання гейміфікації за межами освітнього процесу, а саме у 

повсякденному житті дитини з метою підвищення рівня усвідомленого вибору їжі та 

рівня безпеки харчування дітей.  Формування концепції запровадження маркетингового 

механізму управління безпекою харчування дітей ґрунтується на результатах 

проведених маркетингових досліджень, теоретичною та методологічною основою 

здійснення яких було використано наукові напрацювання українських вчених Ілляшенко 

С.М. [3], Старостіної А.О. [8] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Не зважаючи на наявність наукових здобутків у питаннях 

навчання раціональному харчуванню та використання інноваційних підходів (у тому 

числі, гейміфікації) в освітньому процесі, досі не досліджено можливості застосування 

гейміфікації на основі використання інформаційних технологій для повсякденного 

використання за межами освітнього процесу, зокрема мобільних додатків, задля 

корегування мотиваційної поведінки дітей шкільного віку, як споживачів на ринку 

продуктів харчування з метою підвищення рівня усвідомленого вибору їжі та безпеки їх 

харчування. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає у 

визначенні можливостей застосування гейміфікації як напряму впровадження 

маркетингового механізму управління безпекою харчування дітей шкільного віку на 

основі використання інформаційних технологій для застосування за межами освітнього 

процесу у повсякденному житті дитини з метою підвищення рівня усвідомленої 

споживчої поведінки дітей на ринку продуктів харчування. 
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Викладення основного матеріалу дослідження. Статті 1-4 Конвенції про права 

дитини від 1989 р. стверджують пріоритетність інтересів дітей та зобов’язання держав-

учасниць вживати заходи для вільного від дискримінації здійснення прав, закріплених у 

Конвенції. Статті 18-27 Конвенції зазначають обов’язок держави щодо допомоги 

батькам і законним опікунам, права дітей на охорону здоров’я, соціальне забезпечення і 

рівень життя, необхідний для їх розвитку [5]. Однак, потрапляючи в ринкові умови, діти 

шкільного віку отримують можливість самостійно обирати продукти харчування, що 

ускладнено відсутністю у них сформованої моделі споживчої поведінки. Маркетинговий 

вплив виробників продуктів харчування здатен призвести до негативних наслідків, що 

позначаються на формуванні викривленої харчової поведінки дитини, споживанню 

дітьми шкідливих для їх здоров’я продуктів харчування, формування харчової та 

психоемоційної залежності тощо. Тож існує необхідність розгляду можливостей 

застосування маркетингового механізму й у зворотному напрямі, як засіб управління 

безпекою харчування дітей.  

За результатами попередніх наукових досліджень запропоновано під поняттям 

«маркетинговий механізм» розуміти стійку керовану систему взаємодії суб’єктів 

маркетингу, які використовують відповідні важелі та маркетинговий інструментарій у їх 

ланцюговій реакції задля досягнення цільової мети (цільового результату) [6]. З огляду 

на запропонований підхід, маркетинговий механізм управління безпекою харчування 

дітей слід розглядати як стійку керовану систему взаємодії суб’єктів маркетингу, які 

використовують відповідні важелі та маркетинговий інструментарій у їх ланцюговій 

реакції задля підвищення рівня безпеки харчування дітей. Одним з альтернативних 

варіантів використання потенціалу маркетингового механізму управління безпекою 

харчування дітей шкільного віку є регулювання споживчої моделі поведінки дітей 

шляхом впровадження гейміфікації у процес формування корисних харчових звичок та 

контролю системи харчування дітей. 

Гейміфікація – це метод використання психологічних прийомів гри у бізнес-

процесах [1]. В системі управління безпекою харчування дітей гейміфікацію слід 

розглядати як використання психологічних прийомів гри та маркетингових інструментів 

суб’єктами маркетингового механізму задля підвищення рівня усвідомленої мотивації 

дітей та формування свідомої моделі споживчої поведінки дітей, спрямованої на 

підвищення рівня безпеки їх харчування. У такому випадку підвищення безпеки 

харчування дітей буде побічним ефектом від підвищення рівня усвідомленого 

споживання та рівня обізнаності дітей щодо здорового харчування. 

Сам процес гри для дітей має більше значення, ніж результат. Тому існує 

необхідність визначення готовності дітей брати участь в ігровому процесі із 

застосуванням технічних засобів, які є у наявності у більшості дітей шкільного віку 

(наприклад, мобільний телефон). 

В ході дослідження було проведено опитування дітей шкільного віку усіх регіонів 

України на основі сформованої репрезентативної вибірки, яка відповідає статево-

віковим характеристикам генеральної сукупності. Статистичні характеристики 

генеральної сукупності дітей шкільного віку за даними щодо кількості постійного 

населення на 1 січня 2018 року наведені у табл. 1. 

В ході дослідження буде здійснено вибіркове опитування представників цільової 

аудиторії. Репрезентативна вибірка для проведення опитування обрана як об’єкт 

дослідження та сформована як частина генеральної сукупності. Репрезентативність дає 

можливість узагальнювати результати дослідження на всю генеральну сукупність. 
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Таблиця 1 – Статистичні характеристики генеральної сукупності дітей шкільного віку 

 

Повних 

років на 

01.01.2018 

Загальна 

чисельність, 

осіб 

У тому числі 

хлопців 

У тому числі 

дівчат 
Співвідношення 

дівчата / хлопці 
осіб % осіб % 

7 465514 239702 51,49 225812 48,51 0,94 

8 479558 247559 51,62 231999 48,38 0,94 

9 477474 246176 51,56 231298 48,44 0,94 

10 441059 226564 51,37 214495 48,63 0,95 

11 430887 220909 51,27 209978 48,73 0,95 

12 398720 205307 51,49 193413 48,51 0,94 

13 399954 205406 51,36 194548 48,64 0,95 

14 381926 196012 51,32 185914 48,68 0,95 

15 365209 188228 51,54 176981 48,46 0,94 

16 351393 180824 51,46 170569 48,54 0,94 

17 362205 186186 51,40 176019 48,60 0,95 

Загалом 4553899 2342873 51,45 2211026 48,55  
Джерело: розраховано автором на основі статистичних даних 

http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2018/zb_dy_2017.pdf 

 

Враховуючи те, що в ході опитування онлайн будуть отримані лише повністю 

заповнені анкети, а частково заповнені анкети не будуть зараховані, то мінімальний 

обсяг вибірки за розміром буде збігатися із фактичним обсягом вибірки (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Параметри формування вибірки 

 
Найменування показника Значення 

Довірча ймовірність (надійність), % 95 

Довірчий інтервал (похибка), % 5 

Генеральна сукупність (загальна чисельність респондентів),  осіб 4553899 

Мінімальний / фактичний обсяг вибірки, осіб 384 

Джерело: розрахунки автора 

 

За розрахунками фактичний розмір вибірки становить 384 особи. Враховуючи той 

факт, що на достовірність отриманих результатів значно впливають метод формування 

вибірки, якісні та кількісні показники вибірки, є необхідність при формуванні вибірки 

врахувати основні характеристики генеральної сукупності, релевантні цілям та 

завданням дослідження. Існує необхідність визначити набір ознак, за якими буде 

здійснено відбір та контроль репрезентативності, визначення необхідного обсягу 

вибірки, виду відбору тощо. З метою отримання реальних даних щодо генеральної 

сукупності, вибіркова сукупність має представляти за низкою параметрів модель об’єкта 

та відображати основні якісні та кількісні характеристики генеральної сукупності, тобто 

бути репрезентативною. Забезпечення належної репрезентативності вибірки сприятиме 

ефективності дослідження та буде служити підґрунтям для прийняття рішень за 

результатами дослідження. 

Репрезентативність забезпечується дизайном вибірки, який визначається 

характеристиками генеральної сукупності та обумовлений метою дослідження, та 

визначенням її мінімального обсягу, який забезпечить прийнятну точність результатів. 
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Для досягнення мети дослідження сформовано стратифіковану випадкову 

вибірку, яка є різновидом випадкової вибірки, при формуванні якої генеральна 

сукупність розподілена на кілька шарів. Випадкова вибірка формується шляхом 

пропорційного відбору елементів з кожного з шарів. Для формування випадкової 

стратифікованої вибірки обрано ознаки стратифікації, які мають значення для цілей 

маркетингового дослідження, розподілено базу на необхідну кількість шарів (за віком 

дітей та статтю). Репрезентативність визначається структурою вибірки за такими 

обраними ознаками: стать, вік, рід діяльності. Стратифікацію здійснено на основі віку 

респондентів. Для забезпечення репрезентативності вибірки встановлено якісне її 

забезпечення, що передбачає збереження у вибірковій сукупності ключових елементів 

генеральної сукупності. Стратифікована квотна вибірка дозволяє отримати більш точні 

дані, аніж проста випадкова (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Параметри стратифікованої квотної вибірки для проведення опитування 

 

Повних 

років  

Розрахункова 

чисельність 

репрезентативної 

вибірки, осіб 

Частка у 

загальній 

чисельності, 

% 

У тому числі 

хлопців 

У тому числі 

дівчат 

Спів-

відно-

шення 

дівчата / 

хлопці 
За розра-

хунком 

Округ-

лене 
осіб % осіб % 

7 39,2 40 10,2 21 51,5 19 48,5 0,94 

8 40,3 40 10,5 21 51,6 19 48,4 0,94 

9 40,3 40 10,5 21 51,6 19 48,4 0,94 

10 37,2 37 9,7 19 51,3 18 48,7 0,95 

11 36,5 36 9,5 18 51,3 18 48,7 0,95 

12 33,8 34 8,8 18 51,5 16 48,5 0,94 

13 33,8 34 8,8 17 51,4 17 48,6 0,95 

14 32,3 32 8,4 16 51,3 16 48,7 0,95 

15 30,7 31 8 16 51,5 15 48,5 0,94 

16 29,6 30 7,7 15 51,4 15 48,6 0,94 

17 30,3 30 7,9 15 51,4 15 48,6 0,95 

Загалом 384 384 100 198  51,5 186 48,5  - 

Джерело: розрахунки автора 

 

Концепція збору інформації передбачала проведення вибіркового разового 

опитування школярів та паралельного опитування їх батьків. Враховуючи специфіку 

опитування неповнолітніх, опитування школярів здійснювалось з дозволу батьків. 

Самостійне заповнення респондентами відповідних форм анкет дозволило уникнути 

здійснення впливу на респондента, що підвищує рівень об’єктивності отриманих даних. 

На підготовчому етапі враховано, що базовими документами, які визначають взаємні 

права та зобов’язання дослідників та респондентів, є Міжнародний процесуальний 

кодекс маркетингових і соціальних досліджень ICC/ESOMAR (ухвалений Міжнародною 

торговою палатою і Європейським співтовариством по вивченню громадської думки і 

маркетингу) та Стандарти якості маркетингових досліджень [8]. 

Більшість опитаних дітей (96%) є користувачами мобільних телефонів. 

Можливості сучасних засобів мобільного зв’язку мають широкий діапазон, що дозволяє 

використовувати їх з різними цілями. При цьому у дітей швидше за дорослих формується 
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звичка використовувати телефон, вони швидше оволодівають новими технологіями, 

однак, при цьому наявний негативний бік цієї підвищеної адаптивності, який полягає у 

формуванні звички та залежності від гаджетів. Тому було важливо оцінити, з якою метою 

діти використовують мобільні засоби зв’язку. На етапі підготовки формуляра анкети для 

проведення опитування було здійснено низку попередніх інтерв’ю із дітьми різних 

вікових категорій та різної статі. За результатами інтерв’ю визначено 12 альтернативних 

варіантів використання мобільного телефону дітьми, а саме: 

1. Дзвінки з метою спілкування. 

2. Комунікація у мессенджерах (Viber, Whats App, Telegram). 

3. Відвідування соціальних мереж. 

4. Пошук цікавої інформації у Інтернеті. 

5. З метою навчання. 

6. Гри в ігри. 

7. Прослуховування музики. 

8. Читання літератури. 

9. Перегляд відео та фільмів. 

10. Фото- та відео зйомка. 

11. Використання як будильника. 

12. Відслідковування системи харчування, якості сну, фізичних навантажень, 

корисних звичок, зайвої ваги тощо. 

З метою визначення регулярності використання мобільного телефону за 

зазначеними цілями запропоновано оцінити частоту за кожною з них за 

запропонованими варіантами, а саме: «ніколи», «час від часу», «часто» або «частіше за 

все». Респондентам було запропоновано оцінити частоту використання мобільного 

телефону. Аналіз отриманих результатів наведено у табл. 4 та рис. 1. 

 

Таблиця 4 – Частота використання мобільних телефонів дітьми за різним 

призначенням, % 

 

Мета використання 

Частота використання  

Ніколи 
Час від 

часу 
Часто 

Частіше 

за все 

1. Дзвінки з метою спілкування 4,1 33,2 43,0 19,8 

2. Комунікація у мессенджерах (Viber, Whats App, 

Telegram, тощо) 
18,6 24,1 34,4 22,9 

3. Відвідування соціальних мереж 31,5 19,3 24,6 24,6 

4. Пошук цікавої інформації у Інтернеті 14,6 33,2 36,5 15,8 

5. З метою навчання 21,0 37,9 31,7 9,3 

6. Гри в ігри 13,6 32,5 32,7 21,2 

7. Прослуховування музики 13,6 29,8 35,3 21,2 

8. Читання літератури 47,7 31,3 17,4 3,6 

9. Перегляд відео та фільмів 16,5 26,3 39,6 17,7 

10. Фото- та відео зйомка 9,1 37,7 38,2 15,0 

11. Використання як будильника 37,0 23,4 20,8 18,9 

12. Відслідковування системи харчування, якості 

сну, фізичних навантажень, корисних звичок 
66,3 21,2 8,6 3,8 

Джерело: розробка автора 
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Рисунок 1 – Частота використання мобільного телефону за різним призначенням дітьми 

шкільного віку 
Призначення використання мобільного телефону: 1. Дзвінки з метою спілкування; 2. 

Комунікація у мессенджерах (Viber, Whats App, Telegram, тощо); 3. Відвідування соціальних 

мереж; 4. Пошук цікавої інформації у Інтернеті; 5. З метою навчання; 6. Гри в ігри; 7. 

Прослуховування музики; 8. Читання літератури; 9. Перегляд відео та фільмів; 10. Фото- та 

відео зйомка; 11. Використання як будильника; 12. Відслідковування системи харчування, 

якості сну, фізичних навантажень, корисних звичок. 

 

Результати ранжування мети використання мобільного телефону за регулярністю 

використання наведені у табл. 5. Виділивши перші три позиції у рейтингу за частотою 

згадування, можемо зробити висновки щодо мети використання мобільного телефону 

середньостатистичним учнем України. 

 

Таблиця 5 – Популярність варіантів використання мобільного телефону респондентами  

 

 Мета використання 

Ранг за частотою використання 

Ніколи 
Час від 

часу 
Часто 

Частіше 

за все 

1.      Дзвінки з метою спілкування 11 3 1 4 

2.      Комунікація у мессенджерах (Viber, Whats 

App, Telegram, тощо) 
6 8 6 2 

3.      Відвідування соціальних мереж 4 11 9 1 

4.      Пошук цікавої інформації у Інтернеті 8 3 4 7 

5.      З метою навчання 5 1 8 9 

6.      Гри в ігри 9 4 7 3 

7.      Прослуховування музики 9 6 5 3 

8.      Читання літератури 2 5 11 11 

9.      Перегляд відео та фільмів 7 7 2 6 

10.  Фото- та відео зйомка 10 2 3 8 

11.  Використання як будильника 3 9 10 5 

12.  З метою відслідковування системи харчування, 

якості сну, фізичних навантажень, корисних звичок 
1 10 12 10 

Джерело: розробка автора 
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Таким чином, за результатами дослідження можемо зробити висновки, що 

найчастіше середньостатистичний український школяр користується мобільним 

телефоном з метою відвідування соціальних мереж, спілкування посередництвом 

мессенджерів, гри та прослуховування музичних композицій, рідше використовує 

мобільний телефон для дзвінків, перегляду відео та з метою фото- та відеозйомки. Час 

від часу середньостатистичний український школяр за допомогою мобільного телефону 

шукає необхідну інформацію в Інтернеті, у тому числі з освітньою метою, майже ніколи 

не використовує телефон для читання літературних творів, як будильник та ніколи не 

застосовує його для трекінгу корисних звичок, системи харчування, контролю якості сну 

та обліку фізичних навантажень. 

При цьому спостерігається різниця застосування мобільного телефону для 

трекінгу звичок на основі гендерних ознак. Отримані дані підтверджують припущення 

про те, що дівчата частіше за хлопців використовують певні мобільні додатки для 

контролю корисних звичок, участі у челенджах, марафонах щодо контролю якості сну, 

фізичних навантажень, системи харчування, контролю ваги тощо (табл. 6). 

 

Таблиця 6 – Використання телефону для контролю корисних звичок, % 

 

 Мета використання 
Частота використання 

Ніколи Час від часу Часто Частіше за все 

Дівчата 55,5 26,8 11,5 6,2 

Хлопці 77,1 15,7 5,7 1,4 

Джерело: розробка автора 

 

Частота використання мобільних додатків для контролю корисних звичок зростає 

із зростанням віку дитини, що свідчить про підвищення рівня свідомого ставлення до 

власного стилю життя та харчування по мірі зростання дитини (табл. 7). 

 

Таблиця 7 – Використання телефону для контролю корисних звичок дітьми різних 

вікових категорій, % 

 

 Вік дитини, років 
Частота використання 

Ніколи Час від часу Часто Частіше за все 

7 10,02 0,48 0,48 0,00 

8 9,31 0,48 0,48 0,00 

9 8,59 1,67 0,00 0,24 

10 6,21 2,39 0,72 0,24 

11 7,40 2,15 0,00 0,24 

12 5,73 1,67 1,43 0,24 

13 4,77 1,91 1,43 0,48 

14 4,06 2,39 1,43 0,24 

15 2,86 3,58 0,72 0,72 

16 4,30 1,91 0,48 0,95 

17 3,10 2,63 1,43 0,48 

Джерело: розробка автора 
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Аналіз отриманих за результатами опитування даних доводить припущення про 

те, що діти грають на телефонах (гра в ігри має 3-ю позицію за рейтинг найбільш 

розповсюдженого способу використання мобільного телефону серед дітей). Однак зі 

зростанням дитини інтерес до гри на телефоні поступово згасає (табл. 8). 

 

Таблиця 8 – Використання телефону для гри дітьми різних вікових категорій, % 

 

Вік дитини, років 
Частота використання 

Ніколи Час від часу Часто Частіше за все 

7 10,02 0,48 0,48 0,00 

8 9,31 0,48 0,48 0,00 

9 8,59 1,67 0,00 0,24 

10 6,21 2,39 0,72 0,24 

11 7,40 2,15 0,00 0,24 

12 5,73 1,67 1,43 0,24 

13 4,77 1,91 1,43 0,48 

14 4,06 2,39 1,43 0,24 

15 2,86 3,58 0,72 0,72 

16 4,30 1,91 0,48 0,95 

17 3,10 2,63 1,43 0,48 

Джерело: розробка автора 

 

На вибір продуктів споживачами впливають емоції та особисте ставлення до того 

чи іншого продукту. Процес споживання їжі часто розглядають як засіб зняття стресу 

або задоволення емоційної та психологічної потреби. Переїдання або навпаки, 

ігнорування їжі, може стати звичною частиною життя дитини та призвести до 

погіршення здоров’я, спричиняючи анорексію або ожиріння [7]. Харчування людини є 

одним з важливих проявів її стилю життя. Більшість харчових стереотипів людини 

формуються у дитинстві під впливом низки чинників, у тому числі під впливом 

культурного оточення. Таким чином, запровадження гейміфікації сприятиме процесу 

популяризації мобільного додатка, спрямованого на набуття корисних харчових звичок 

та підвищення усвідомленості споживчої поведінки дітей. Діапазон використання 

гейміфікації відповідає розриву між фактичним станом безпеки харчування дітей та 

бажаним, який формує потенціал для досягнення бажаного стану (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Потенціал підвищення рівня безпеки харчування дітей 

 

Концепція гейміфікації має передбачати дотримання чотирьох основних функцій 

управління: планування, організацію, мотивацію та контроль (табл. 9). 
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Таблиця 9 – Функції мобільного додатку для підвищення рівня безпеки харчування 

дітей шкільного віку 

 
Функція Зміст 

Планування Визначення потенціалу підвищення рівня безпеки харчування дітей: 

оцінка фактичного стану; визначення бажаного стану; оцінка наявності 

розриву між фактичним та бажаним станом. Вибір стратегії та технік.  

Організація Створення концепції гейміфікації, вибір проміжних стадій, завдань, які 

слід виконати, перешкод, які слід подолати для переходу на новий рівень. 

Створення інструкції для користувачів мобільного додатку (що потрібно 

зробити, щоб досягти результату). Комплектування учасників, формування 

контенту. Створення інформаційно-технологічної та технічної підтримки. 

Залучення партнерських організацій. 

Мотивація Визначення винагороди при досягненні певного рівня. Нагорода має бути 

привабливою та адекватною, критерії оцінки виконання завдань мають 

відповідати меті. 

Контроль  Автоматизація обліку участі учасників проекту. Поточний контроль. 

Моніторинг зміни рівня свідомої споживчої моделі поведінки дітей 

шкільного віку за цільовими критеріями. 

 

Мобільний додаток, як технічний та інформаційний засіб гейміфікації, та контент, 

як інформаційне наповнення, мають передбачати певні обмеження, які окреслюють, що 

дозволено, а що – заборонено. Такі обмеження можуть бути сформованими на основі 

вимог чинного законодавства та у відповідності до державних програм, спрямованих на 

забезпечення належного харчування дітей шкільного віку. Однак, при створенні 

мобільного додатка, як технологічного інструменту для гейміфікації процесу управління 

безпекою харчування дітей, слід взяти до уваги його освітнє призначення. Не зважаючи 

на те, що гейміфікація передбачає навчання у ігровому процесі, все ж таки, головною 

метою цієї гри має бути, у першу чергу, вплив на поведінку споживача (дитини) на основі 

сприйняття інформації та її усвідомлення. У своїх роботах Ландерс Р. налогошує на 

необхідності застосування специфічного інструментарію гейміфікації як навчального 

ресурсу [13]. У той же час Детердинг С. із групою вчених досліджували підходи до 

навчання на основі ігор та дійшли висновку щодо необхідності розробки повноцінних 

(серйозних) ігор [11]. Гейміфікація не має за мету замінити процес навчання дітей 

основам здорового харчування, а лише доповнює та якісно змінює процес навчання, яку 

діти сприймають, як «гра-подібну». Тому, як процес навчання, гейміфікація має 

передбачати чотири ключові компоненти:  

– навчальний зміст (контент); 

– поведінку та ставлення; 

– характеристики гри; 

– результати навчання [12; 15; 13]. 

Теорія гейміфікації передбачає, що навчальний зміст впливає на результати 

навчання та поведінку дитини, оскільки ґейміфікація не замінює навчальний процес, а 

робить його більш ефективним [13]. 

У своїх роботах Sailer M. та Homner L. акцентували увагу на доцільності оцінки 

ефективності гейміфікації як навчального засобу на основі рівня засвоєння інформації, 

зміни мотивацій та зміни поведінки, як наслідку використання засобу гейміфікації [14]. 

У іншому випадку ефективність гейміфікації буде сумнівною. Тож вважати застосування 

інформаційних технологій ефективним засобом підвищення рівня безпеки харчування 

дітей можливо за умов виконання таких завдань: 
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– сприяти підвищенню рівня засвоєння дітьми шкільного віку інформації щодо 

правильного харчування та сформувати базові знання й навички вибору продуктів 

харчування; 

– підвищення рівня внутрішньої мотивації та зовнішнє стимулювання школярів 

до вибору їжі на користь здорового харчування; 

– формування свідомої відмови дітей від споживання шкідливих продуктів 

харчування, зниження частоти емоційного вибору їжі та дотримання раціональних основ 

здорового харчування. 

Проведені дослідження доводять, що підвищенню ефективності досягнення 

навчальних цілей гейміфікації сприяють ігрова фантастика та соціальна взаємодія (у 

вигляді співпраці та конкуренції) [14]. Однак, досі не існує ґрунтовних досліджень щодо 

визначення ефективних методів гарантованого підвищення мотиваційного впливу 

гейміфікації, що ставить нові завдання для подальших наукових пошуків. 

Передумовою створення відкритої, надійної та прозорої системи управління 

безпекою харчування дітей шкільного віку є відповідальність за стан безпеки їх 

харчування усіх суб’єктів процесу забезпечення дітей продовольством. Цього можливо 

досягти за рахунок створення інтегрованого мобільного додатка із долученням усіх 

зацікавлених сторін. Беручи до уваги те, що до ключових суб’єктів маркетингового 

механізму відносимо державу, дітей (споживачів), їх батьків, заклади середньої освіти, 

виробників продуктів харчування, ритейл, заклади громадського харчування тощо. Існує 

необхідність подальших досліджень переваг, які отримуюсь суб’єкти маркетингового 

механізму, виступаючи партнерами мобільного додатка. 

Формування відповідального споживання продуктів харчування дітьми служить 

гарантією збереження їх здоров’я на тривалий період, що є одним із стратегічних завдань 

держави. Забезпечення якісного, збалансованого харчування дітей та підлітків прямо 

впливає на розвиток дитячого організму, стан здоров’я майбутньої нації, розумову та 

фізичну активність молоді та є фактором продовольчої безпеки держави. Питання 

підходів до підвищення рівня безпеки харчування дітей та підлітків потребує нових 

підходів та подальших досліджень можливостей запровадження цифрових технологій 

для формування споживчої поведінки молоді. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. За результатами проведеного дослідження зроблено висновки щодо 

можливості застосування гейміфікації як напряму впровадження маркетингового 

механізму управління безпекою харчування дітей шкільного віку шляхом використання 

ними відповідного мобільного додатка, спрямованого на підвищення рівня усвідомленої 

моделі споживчої поведінки дітей. 

Визначено, що в системі управління безпекою харчування дітей гейміфікацію слід 

розглядати як використання психологічних прийомів гри та маркетингових інструментів 

суб’єктами маркетингового механізму задля підвищення рівня усвідомленої мотивації 

дітей та формування свідомої моделі споживчої поведінки дітей, спрямованої на 

підвищення рівня безпеки їх харчування. У такому випадку підвищення безпеки 

харчування дітей буде побічним ефектом від підвищення рівня усвідомленого 

споживання та рівня обізнаності дітей щодо здорового харчування. 

Оцінена готовність дітей брати участь в ігровому процесі із застосуванням 

мобільних телефонів, доведено, що найчастіше середньостатистичний український 

школяр користується мобільним телефоном з метою відвідування соціальних мереж, 

спілкування посередництвом мессенджерів, гри та прослуховування музичних 

композицій, рідше використовує мобільний телефон для дзвінків, перегляду відео та з 

метою фото- та відеозйомки. Час від часу середньостатистичний український школяр за 
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допомогою мобільного телефону шукає необхідну інформацію в Інтернеті, у тому числі 

з освітньою метою, майже ніколи не використовує телефон для читання літературних 

творів, як будильник та ніколи не застосовує його для трекінгу корисних звичок. 

Зазначено, що частота використання мобільних додатків для контролю корисних звичок 

більша у дівчат та в цілому зростає із зростанням віку дитини, що свідчить про 

підвищення рівня свідомого ставлення до власного стилю життя та харчування по мірі 

зростання дитини, а також про зростання сфер застосування мобільних пристроїв з 

кожним новим поколінням. 

Сформульовані завдання гейміфікації, які полягають у впливі на якісні показники 

мотиваційного поля споживчої поведінки дітей шкільного віку із застосуванням ігрової 

фантастики та соціальної взаємодії.  Зазначено, що  створення інтегрованого мобільного 

додатка має відбуватись із залученням ключових суб’єктів маркетингового механізму. 

Отримані результати доводять необхідність подальших наукових досліджень, що 

мають бути спрямованими на розробку концепції мобільного додатка як засобу 

гейміфікації процесу підвищення рівня безпеки харчування дітей шкільного віку та 

шляхів його впровадження в освітній процес. Зазначено, що діапазон використання 

гейміфікації відповідає розриву між фактичним станом безпеки харчування дітей та 

бажаним, який формує потенціал для досягнення бажаного стану, що визначає нові 

завдання перед подальшими дослідженнями, спрямованими на пошук методологічних 

підходів до оцінки стану безпеки харчування дітей. 
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Кonovalenko Anastasiia. PhD (Economics), Associate Professor, D. Motorny Тavriia State 

Agrotechnological University Associate Professor at the Departament of Marketing (Melitopol, 

Ukraine). 

Gamification as a model of marketing mechanism for managing child nutrition. 

The aim of the article. The purpose of the article is to identify the possibilities of using 

gamification as a way of introducing a marketing mechanism for managing the safety of school-age 

children through the creation of a mobile application that will increase the level of conscious consumer 

behavior of children in the food market. 

The results of the analysis. During the research, a survey of Ukrainian school-age children 

was conducted. The results show that the majority of the surveyed children (96%) are mobile phone 

users. Most of the average Ukrainian students use a mobile phone to visit social networks, communicate 

in messengers, play and listen to music tracks, and rarely use a mobile phone to make calls, watch 

videos, take photos and record video. From time to time, schoolers use their mobile phone to search for 

relevant information in the Internet, including for educational purposes, almost never use the phone to 

read literature, as an alarm clock, and never use it to control useful habits, nutrition, sleep quality, and 

physical activity. Girls are more likely to use certain mobile apps to control their useful habits. The 

results of the research show that children play on phones, but with the growth of the child's interest in 

playing on the phone is gradually waning. 

The range of use of gamification corresponds to the gap between the actual state of safety of the 

child's nutrition and the desired, which generates the potential to achieve the desired state. The concept 

of gamification should include four basic management functions: planning, organizing, motivating and 

controlling. Gamification does not have the purpose of replacing the process of teaching children the 

basics of healthy eating, but only complements and qualitatively alters the learning process, so 

gamification should include four key components: educational content; behavior and attitude; game 

features; learning outcomes. Gamification as a marketing mechanism for managing child nutrition is: 

promoting students to learn about proper nutrition and forming basic knowledge and skills of food 

choices; increase the level of motivation to favor healthy eating; formation of conscious refusal of 

children to eat harmful food, adherence to rational basics of healthy nutrition. 

Game science fiction and social interaction (in the form of collaboration and competition, etc.) 

contribute to improving the effectiveness of gaming learning goals. The prerequisite for creating an 

open, reliable and transparent system for managing the safety of nutrition in school-age children is the 

responsibility for the safety of their nutrition for all actors in the food supply process. This can be 

achieved by the creation of an integrated mobile application involving all stakeholders (the state, 

children (consumers), their parents, educational institutions, food manufacturers, retailers, catering 

establishments, etc.). According to the results of the study, it was concluded that gamification could be 

used as a way of introducing a marketing mechanism for managing the safety of nutrition of schoolers 

by using the appropriate mobile application aimed at raising the level of conscious model of consumer 

behavior of children. 
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Conclusions and direction for further research. The results obtained prove the need for further 

research, which should be directed, to the development of the concept of a mobile application as a means 

of gamification of the process of increasing the level of nutrition of schoolers and ways of its 

introduction into the educational process. It is noted that the range of use of gamification corresponds 

to the gap between the actual state of child nutrition and the desired, which creates the potential for 

achieving the desired state, which forms new tasks before further research aimed at finding 

methodological approaches to assessing the state of child nutrition. 

Key words: marketing mechanism, gamification, consumer behavior, child nutrition, food 

safety, marketing. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ З ВИКОРИСТАННЯМ CRM-СИСТЕМ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ 

«1С ПІДПРИЄМСТВО» 

 
У статті розглянуто основні характеристики В2В-клієнтів, які обумовлюють 

особливості відносин із ними. Також проаналізовано та наведено основні переваги 

автоматизації стосунків із В2В-клієнтами. Здійснено розробку рекомендацій стосовно 

створення та налаштування СRM-систем на базі програми «1С Підприємство». Також 

запропонована система категоризації В2В-клієнтів за критерієм «стадія відносин з клієнтом», 

яка полягає в основі розробки. В статті детально описані переваги від використання 

запропонованої розробки для основних складових підприємства, з урахуванням економічних та 

комунікативних цілей: продажі, маркетинг та сервіс. 

Ключові слова: управління, CRM-система, лояльність, відносини, автоматизація 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Питанню управління відносинами із 

клієнтами приділяється значна увага в кожній комерційній структурі. Усвідомлюючи 

важливість клієнта в «ланцюгу генерації прибутку», підприємці намагаються більш 

детально вивчати клієнтів для більш результативного управління стосунками.  

Однак, основною проблемою в цьому напрямку є відсутність науково-теоретичної 

бази стосовно управління відносинами із В2В-клієнтами. Це призводить перш за все до 

того, що, за умов відсутності правил, методик, інструкцій, підприємства, не маючи 

досвіду та експертизи, намагаються самостійно ідентифікувати процес та налаштувати 

його. Однак, цей шлях неминуче призводить до несистемності та неефективності, адже 

ґрунтується найчастіше на схемі «людина-людина», де будь-яка зміна в команді веде до 

втрати частини процесу та інформації. 

Ще однією проблемою, яка обґрунтовує важливість та актуальність теми, є 

невірне трактування процесу управління лояльністю із клієнтами. Так, розкриваючи цю 

тему, більшість передбачає лише програмний продукт, який дозволить налагодити 

процес взаємодії із клієнтами. Однак, важливою складовою є ідеологічна частина 

управління стосунками, яка передбачає наявність системи та бізнес-процесів. 
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В результаті 2 складові, які мають існувати в абсолютній синергії, існують окремо 

і не дають потрібного ефекту. Єдність цих складових можлива за умов використання 

CRM-систем, популярність яких постійно зростає. 

Перелік існуючих програмних рішень постійно поповнюється. Однак, найбільш 

популярними є «Бітрікс 24», «OneBox», «SalesForce», «Zoho CRM». В них вже 

передбачена логіка відносин із клієнтами і підприємство, як споживач цього продукту, 

має налаштувати діяльність згідно з механізмами системи. Це є першим обмеженням і 

недоліком існуючих на ринку рішень. Другим недоліком є універсальність продуктів, які 

не передбачають істотної різниці між В2С та В2В-клієнтами. В результаті, незважаючи 

на те, що продукт на ринку існує як готове рішення, компанія не може його 

використовувати та вимушена адаптувати механізми, вкладаючи ресурси, при цьому слід 

враховувати, що не всі бажані налаштування можна реалізувати. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. У літературі проблеми 

використання CRM-систем для управління відносинами із клієнтами знайшли 

відображення в роботах Гринберг П., Пейн Е. [1], Чен Е., Стоун М. [2], Ліз Мечтигер, 

Нейл Вудкок, Кендра Лі [3] та інших. Вони приділяють значну увагу питанню 

автоматизації бізнес-процесів для більш якісного менеджменту, демонструють дані 

стосовно оптимізації ресурсів підприємства шляхом якісного управління клієнтською 

базою.  Питання побудови ефективної CRM-системи також розглянуто в працях Карла 

Сьюелла, Пола Брауна, Молино Патрика, Ф. Нюела та ін. [4, 5, 6]. Серед вчених 

пострадянського простору, що проводять дослідження в даному напрямку: Т.І. Кубасова, 

Е.М. Празян, Васин Ю.В., М.В. Романова та ін. [7, 8, 9]. Однак, в існуючих працях не 

виявлено матеріалів стосовно В2В-клієнтів як окремого напрямку дослідження, а також 

стосовно способів управління ними. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Проаналізувавши існуючі матеріали стосовно управління 

відносинами з В2В-клієнтами, робимо наступні висновки: 1) існуючі програмні продукти 

є універсальними і не враховують особливостей стосунків із В2В-клієнтами; 2) 

відсутність науково-теоретичної бази щодо цього питання призводить до хибних та 

ресурсоємних процесів на підприємстві. Таким чином, необхідною є розробка рішення, 

яке дозволить сконцентруватися саме на відносинах з В2В-клієнтами, враховуючи всі 

особливості процесу. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є розробка 

рекомендацій щодо автоматизації управління  відносинами промислових підприємств з 

використанням CRM-систем  на базі платформ «1С підприємство». 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Формування та управління лояльністю є важливою 

стратегічною складовою розвитку підприємства. Темпи розвитку бізнесу, швидкі зміни 

переваг споживачів призводять до того, що підприємствам необхідна автоматизація 

процесів управління стосунками з клієнтами, адже ручне управління в таких умовах 

перш за все є високовартісним, а найголовніше є неефективним та призводить до хибних 

результатів. 

Окрім економічних цілей, підприємства все частіше мають за мету визначити 

рівень задоволеності покупця, виявити проблеми, що виникають в процесі придбання та 

споживання товару або послуги та вчасно їх усунути. Все це стає можливим за умов 

використання комплексу інструментів для управління клієнтським досвідом, який 

отримав назву «система управління відносинами з споживачами» (CRM, Customer 

Relationship Management)  це прикладне програмне забезпечення для підприємств, яке 
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призначене для автоматизації взаємодії з клієнтами, зокрема, для підвищення рівня 

продажів, оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом 

збирання, зберігання та аналізу інформації про клієнтів і історію відносин з ними [10]. 

Управління стосунками із споживачами слід налаштовувати, враховуючи 

особливості галузі, тип підприємства та найголовніше тип каналу збуту: В2В чи В2С. 

Навіть якщо підприємство присутнє та працює в обох каналах, специфіка та їх значні 

відмінності обумовлюють необхідність розглядати та налаштовувати всі процеси 

окремо. 

Особливості В2В-клієнтів, які обумовлюють особливості відносин, полягають у 

наступному: 

−  тривала швидкість прийняття рішень (на В2В-ринку найчастіше рішення 

приймаються від декількох місяців до декількох років); 

−  значна кількість осіб, які приймають рішення (завжди більше 2 чол.); 

−  низька емоційна складова в прийнятті рішень (рішення приймаються зважено, 

ґрунтуючись на цифрах та аргументах); 

−  високий середній показник суми закупівлі; 

−  низький вхідний трафік (кількість потенційних клієнтів значно нижча у 

порівнянні з В2С-ринком); 

−  вирішальна роль продавця в процесі покупки (на В2В-ринку продавець є 

експертом та дуже впливає на рішення покупця); 

−  висока конверсія на кожному з етапів «воронки продажів». 

Необхідність управління відносинами з В2В-клієнтами для підприємства 

виражається у наступному: 

 управління обсягами закупівель в грошовому вираженні (розуміючи вартість 1 

клієнта, підприємство має планувати грошові надходження від кожного клієнта, в 

залежності від категорії, до якої він відноситься); 

 управління номенклатурою, яка закуповується клієнтами (займаючись 

асортиментною політикою, підприємство має управляти товарними категоріями, 

окремими брендами/позиціями. Саме тому, впливаючи на номенклатуру, яка обирається 

клієнтами, можливо успішно реалізувати асортиментну стратегію); 

 управління лояльністю клієнтів (через фіксування та опрацювання важливої для 

споживача інформації: хобі, переваги, улюблені бренди, має змогу робити 

персоніфіковані пропозиції, що значно підвищують рівень ставлення та лояльності). 

Запропонована система для управління відносинами із клієнтами базується на 

принципі синергії в роботі та залученості в користуванні системою всіх функціональних 

служб (Маркетинг, Продажі, Фінанси, HR, Сервіс, Логістика). 

Реалізація автоматизації відносин із В2В-клієнтами найбільш ефективною буде за 

умов використання програми «1С Підпрємство». Основна перевага побудови CRM-

системи на базі «1С Підприємство» полягає в тому, що саме в цій програмі фіксуються 

та відображаються всі ключові сфери діяльності компанії, що дозволяє будувати 

відносини із клієнтами, враховуючи всі етапи «воронки продажів». Це складно 

реалізувати в інших програмних продуктах.  

Запропонована система демонструє вимоги та технічне завдання для створення 

CRM-системи на базі 1С. 

Слід враховувати структуру CRM-системи, згідно якої розкрито сутність кожного 

з елементів. 
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Рисунок 1 – «Структура CRM-системи» 

 

Ці інформаційні блоки є взаємопов’язаними, вся вхідна інформація проходить 

послідовно кожен з цих блоків. Основне завдання налаштування CRM-системи: налагодити 

зв’язки для оперативного ефективного користування інформацією. 

Документи – це первинні елементи фіксації інформації. 

Довідники – це «агрегатори» документів, тобто журнали всіх документів. Однак для 

ефективної роботи їх недостатньо. 

Звіти – це «аналізатори» довідників. Тобто, «звертаючись» до довідників, звіт формує 

за запитом готові аналітичні дані. 

Для побудування та налагодження стосунків із В2В-клієнтами важливо комплексно 

розглядати інформаційний потік саме з урахуванням всіх 3-х блоків. 

В табл. 1 наведено основні документи та описано їх призначення. 

 

Таблиця 1 – Документи в CRM-системі на базі 1С 

 

Документ Призначення 

«Подія» Фіксування будь-якої інформації щодо відносини з клієнтами 

«Опитування» 1) Проведення анкетування при заданих умовах (планово або екстрено); 

2) проведення анкетування співробітників за підсумками навчання 

«Акції» Автоматизація акцій в програмі, фіксування економічних і комунікативних 

результатів. 

«Карта контрагента» Документ з усією інформацією про клієнта. 

 

Документ «Подія» (рис. 2) 

1. Номер та дата створення події створюються автоматично, причому необхідно 

заблокувати можливість зміни даних параметрів після первісного запису документа, а також 

після подальших змін. 

2. Поле «Контрагент» є обов'язковим до заповнення за допомогою вибору з довідника 

«Контрагенти», який формується з анкет контрагентів. 

3. «Група» і «Тема» події також є обов'язковими до заповнення. 

Заповнюються за допомогою вибору з довідника «Групи подій». 

4. «Початок» проставляється автоматично і дорівнює тому, що присвоєно програмою. 

Є право вручну його змінити, в разі, якщо подія складається завчасно. «Закінчення» 

проставляється вручну. Встановити заборону можливості зміни даних параметрів після 

первісного запису документа, а також після подальших змін. 

5. Поле «Джерело» в даному документі повинно бути тільки при створенні подій з 

вибором групи «Потенційний» і «Новий». Залишити його необов'язковим для заповнення 

(тобто дати можливість запису і проведення документа без його заповнення). Поле 

призначене для фіксування інформації про джерела, з яких клієнт дізнався про компанію. 

Заповнення повинно відбуватися з довідника «Джерела інформації при зверненні покупців». 

 

Документи Довідники Звіти
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Рисунок 2 – «Приклад документа «Подія» для CRM-системи в програмі 1С-Підприємство» 

 

6. Налаштувати зв’язок  «Подія» – «Опитування». Тобто, додати можливість 

створювати на підставі події опитування (рис. 3). 

7.  

 
 

Рисунок 3 – «Приклад документа «Подія» з подальшим створенням документа в програмі 

1С-Підприємство» 

 

Документ «Опитування» 

1. Існує в базовій версії програми «1С-Підприємство». Функціонал є повним та 

достатнім для проведення маркетингових досліджень. 

Документ «Акції» 

1. Створити документ за принципом «конструктора», в якому передбачити 

можливість налаштувати за такими параметрами:  

– дата початку та закінчення (передбачити автоматичну деактивацію згідно з 

указаною датою); 

– тип акції (подарунок, знижка, комплект); 

– клієнт (можливість обрати категорії клієнтів як цільові для конкретної акції); 

– прогноз результатів; 

– фактичні результати; 

– аналіз результатів; 
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– рекламні матеріали (передбачити можливість завантажити та зберігати рекламні 

матеріали, розроблені для акції). 

Документ «Картка контрагента» 

1. Додати вкладку «Стадії», в яких встановити можливість первинної установки стадії 

(«Потенційний», «Новий», «Постійний», «Проблемний», «Втрачений»). Всі повторні зміни 

статусу виробляти автоматично. 

2. У «властивостях» або в «категоріях» додати параметр «Не для обдзвону», при 

установці якого (відмітка «галочка»), дана група клієнтів виключається з систематичних 

обдзвонити. 

3. У вкладці «Контакти», в розділі контакти, додати поле «День народження». 

Після заповнення даного поля, передбачити можливість встановлення циклічного 

нагадування-події про цю дату. Причому, параметри нагадування: періодичність та час, 

залишити динамічними для настройки. 

 

Таблиця 2 – Довідники в CRM-системі на базі 1С 

 

Найменування довідника Призначення 

«Контрагенти» Агрегування інформації з карток клієнта 

«Категорії клієнтів» Довідник, який формується з вкладки картки контрагента 

«Категорії клієнтів» 

«Контактні особи контрагентів» Довідник, який формується з вкладки картки контрагента 

«Контакти» 

«Стадії відносини з клієнтами» Формується з вкладки «Стадії розвитку відносин» 

«Група подій» Загальна структура груп і теми подій 

«Джерела інформації при зверненні 

покупців» 

Можливі варіанти джерел інформації про компанію 

«Властивості об'єктів» Ієрархічний довідник, де для кожної «властивості» 

створюється перелік значень, що відносяться до неї. 

«Значення властивостей об'єктів» 

«Розділи анкети» Створити єдиний довідник «Анкетування» в CRM з 

ієрархією: 

1) «Типові анкети» (анкета, яка створюється під час 

дослідження. Складається з розділів і питань). 

2) «Розділи анкети» (Індивідуально створюються під 

кожну анкету, їм відповідають ряд питань). 

3) «Питання для анкет» (Індивідуально створюються під 

кожну анкету в рамках розділу анкети). 

«Типові анкети» 

«Питання для анкет» 

 

1. Довідник «Контрагенти» повинен формуватися з картки контрагента, а також 

виводити всі поля з можливістю фільтрації і відборів по кожному параметру. 

2. Довідник «Категорії клієнтів», який формується з вкладки картки контрагента 

«Категорії». 

3. Довідник «Контактні особи контрагентів» повинен формуватися з вкладки картки 

контрагента «Контакти» (рис. 4). 

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 4, No 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

50 

 

 

 
 

Рисунок 4 – «Приклад довідника «Контактні особи контрагентів в програмі 

1С-Підприємство»  

 

4. Довідник «Стадії відносини з клієнтами» повинен формуватися з картки 

контрагента, з вкладки «стадії відносин». Довідник «Стадії відносини з клієнтами»  

необхідно створити, виходячи з розробленої категоризації (табл. 3). Переведення з однієї 

стадії на іншу повинно здійснюватися автоматично в 1С на підставі заданих вимог. 

 

Таблиця 3 –  Категорізація клієнтів підприємства 

 

 

Стадія 

розвитку 

відносин з 

клієнтами 

 

Критерії для категоризації 

Наявність 

продажів 
Кількість угод 

Періодичність 

закупівель 

Наявність 

запланованих 

подій / угод 

Потенційний 

клієнт 

Клієнт відноситься до даної стадії після створення картки контрагента в програмі 1С 

ні ні ні Наявність подій – 

так 

Новий клієнт Після здійснення першої реалізації клієнт потрапляє на стадію «Новий». За умови 

дотримання заданої періодичності реалізацій і сумарної кількості угод в кількості 

3 рази, клієнт потрапляє в стадію «Постійний».В разі порушення умов щодо 

періодичності, то клієнт потрапляє на стадію «Проблемний». 

У момент переходу клієнта в стадію «Проблемний», автоматичне створення 

опитування з анкетуванням для з'ясування причин, через які клієнт минув стадію 

«Постійний». 

так Не менше 3 Не менше 1 разу 

за календарний 

місяць 

Наявність подій – 

так 

Постійний 

клієнт 

Після стабілізації періодичності закупівель і дотримання заданої періодичності 

реалізацій і сумарної кількості угод в кількості 3 рази, клієнт потрапляє в стадію 

«Постійний». 

так більше 3 Не менше 1 разу 

за календарний 

місяць 

Наявність подій – 

так 
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5. Довідник «Групи подій» (табл. 4) 

Ієрархічність в довіднику необхідно вибудувати таким чином: 

– Група = стадія розвитку відносин з клієнтом; 

– Підгрупа = дія щодо клієнта; 

–Тема = результат, що конкретизує дію. 

 

Таблиця 4 – Структура довідника «Групи подій» 

 

Група Підгрупа Тема 

БЛОК 1 ПРОДАЖІ 

1. Потенційні 

клієнти 

1.1.Встановлення 

контакту 

1.1.1. Домовилися про наступний контакт 

1.1.2. Відправлено прайс на розгляд 

1.1.3.Замовлення / рахунок 

1.1.4. Категорична відмова від співпраці 

1.1.5.Запит зразків продукції 

1.1.6. Є наміри щодо співпраці 

2. Нові клієнти 2.1. Розвиток 2.1.1. Реалізація 

2.1.2. Замовлення 

2.1.3. Контроль якості обслуговування 

2.1.4. Брак 

2.1.5. Повернення 

2.1.6. Обмін 

2.1.7. Є наміри щодо співпраці 

2.1.8. Категорична відмова від співпраці 

2.2. Зона ризику 2.2.1. Замовлення 

2.2.2. Контроль якості обслуговування 

2.2.3. Брак 

2.2.4. Повернення 

2.2.5. Обмін 

2.2.6. Є наміри щодо співпраці 

2.2.7. Категорична відмова від співпраці 

2.2.8. Опитування 

 

Проблемний клієнт У разі порушення умов (кількість угод, періодичність закупівель), 

клієнт потрапляє в стадію «Проблемний». У момент переходу клієнта в 

стадію «Проблемний», автоматичне створення опитування з 

анкетуванням для з'ясування причин. 

так Не менше 1 Більше 1 місяця, не 

більше 6. 

Наявність 

подій – так 

Втрачений клієнт Після з'ясування причин переходу клієнта в стадію «Проблемний» і 

проведення дій, спрямованих на «реанімацію» клієнта, в разі 

позитивного результату (тенденція до нормалізації періодичності 

закупівель, сум замовлень), клієнт переходить в стадію «Проблемний» 

до повної стабілізації. 

У разі негативного результату, клієнт переходить в стадію 

«Втрачений». У момент переходу клієнта в стадію «Втрачений», 

автоматичне створення опитування з анкетуванням для з'ясування 

причин і доцільності проведення активностей по взаємодії з клієнтом у 

майбутньому. 

ні Менше 1 Більше 6 місяців Наявність 

подій – так 
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Продовження табл. 4 
3. Постійні клієнти 3.1. Розвиток 3.1.1. Замовлення 

3.1.2. Контроль якості обслуговування 

3.1.3. Брак 

3.1.4. Повернення 

3.1.5. Обмін 

3.1.6. Є наміри щодо співпраці  

3.1.7. Категорична відмова від співпраці 

3.2. Зона ризику 3.2.1. Замовлення 

3.2.2. Контроль якості обслуговування 

3.2.3. Брак 

3.2.4. Повернення 

3.2.5. Обмін 

3.2.6. Є наміри щодо співпраці 

3.2.7. Категорична відмова від співпраці 

3.2.8. Опитування 

4. Проблемні клієнти 4.1. Зона ризику 4.1.1. Замовлення 

4.2.2. Контроль якості обслуговування 

3.2.3. Брак 

3.2.4. Повернення 

3.2.5. Обмін 

3.2.6. Є наміри щодо співпраці 

3.2.7. Категорична відмова від співпраці 

3.2.8. Опитування 

5. Втрачені клієнти 5.1. Втрата 1.4.1. Брак 

1.4.2. Повернення 

1.4.3. Категорична відмова від співпраці 

1.4.4. Відновлення співпраці 

1.4.5. Замовлення 

БЛОК 2 МАРКЕТИНГ 

1. Потенційні 

клієнти 

1.1.Акції 1.1.1. Є інтерес 

1.1.2. Немає інтересу 

1.1.3. Є інтерес, потрібен повторний контакт 

1.1.4. Участь 

1.1.5. Підписка на акції 

1.1.6. Остаточна відмова від інформування 

1.2. Поліграфія 1.2.1. Позитивні відгуки 

1.2.2. Потреба 

1.2.3. Замовлення 

1.2.4. Негативна реакція 

1.2.5. Остаточна відмова від інформування 

1.2.6. Розподіл 

1.3. Дослідження 1.3.1. Опитування 

1.3.2. Моніторинг конкурентів 

1.3.3. Незадоволений попит 

2. Нові клієнти 2.1.Акції 2.1.1. Є інтерес 

2.1.2. Немає інтересу 

2.1.3. Є інтерес, потрібен повторний контакт 

2.1.4. Участь 

2.1.5. Підписка на акції 

2.1.6. Остаточна відмова від інформування 
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Продовження табл. 4 
 2.2. Поліграфія 2.2.1. Позитивні відгуки 

2.2.2. Потреба 

2.2.3. Замовлення 

2.2.4. Негативна реакція 

2.2.5. Остаточна відмова від інформування 

2.2.6. Розподіл 

2.3. Дослідження 2.3.1. Опитування 

2.3.2. Моніторинг конкурентів 

2.3.3. Незадоволений попит 

2.4.Торгівельне 

обладнання 

2.4.1. Потреба 

2.4.2. Моніторинг 

2.4.3. Розподіл 

3. Постійні клієнти 3.1.Акції 3.1.1. Є інтерес 

3.1.2. Немає інтересу 

3.1.3. Є інтерес, потрібен повторний контакт 

3.1.4. Участь 

3.1.5. Підписка на акції 

3.1.6. Остаточна відмова від інформування 

3.2. Поліграфія 3.2.1. Позитивні відгуки 

3.2.2. Потреба 

3.2.3. Замовлення 

3.2.4. Негативна реакція 

3.2.5. Остаточна відмова від інформування 

3.2.6. Розподіл 

3.3. Дослідження 3.3.1. Опитування 

3.3.2. Моніторинг конкурентів 

3.3.3. Незадоволений попит 

3.4.Торгівельне 

обладнання 

3.4.1. Потреба 

3.4.2. Моніторинг 

3.4.3. Розподіл 

4. Проблемні клієнти 4.1.Акції 4.1.1. Є інтерес 

4.1.2. Немає інтересу 

4.1.3. Є інтерес, потрібен повторний контакт 

4.1.4. Участь 

4.1.5. Підписка на акції 

4.1.6. Остаточна відмова від інформування 

4.2. Поліграфія 4.2.1. Позитивні відгуки 

4.2.2. Потреба 

4.2.3. Замовлення 

4.2.4. Негативна реакція 

4.2.5. Остаточна відмова від інформування 

4.2.6. Розподіл 

4.3. Дослідження 4.3.1. Опитування 

4.3.2. Моніторинг конкурентів 

4.3.3. Незадоволений попит 

4.4.Торгівельне 

обладнання 

4.4.1. Потреба 

4.4.2. Моніторінг 

4.4.3. Розподіл 
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Продовження табл. 4 
5. Втрачені клієнти 5.1.Акції 5.1.1. Є інтерес 

5.1.2. Немає інтересу 

5.1.3. Є інтерес, потрібен повторний контакт 

5.1.4. Участь 

5.1.5. Підписка на акції 

5.1.6. Остаточна відмова від інформування 

5.2. Поліграфія 5.2.1. Позитивні відгуки 

5.2.2. Потреба 

5.2.3. Замовлення 

5.2.4. Негативна реакція 

5.2.5. Остаточна відмова від інформування 

5.2.6. Розподіл 

5.3. Дослідження 5.3.1. Опитування 

5.3.2. Моніторинг конкурентів 

5.3.3. Незадоволений попит 

 

6. Довідник «Джерела інформації при зверненні покупців». Необхідно створити 

довідник, а також поле в картці контрагента, у вкладці «Загальні» з найменуванням 

«Джерело інформації», яке необхідно заповнити в картці клієнта. 

7-8. Довідник «Властивості об'єктів» - довідник, який має верхній рівень ієрархії 

в зв'язці довідників «Властивості об'єктів» і «Значення властивостей об'єктів». 

Запропонована схема наведена на рис. 4. 

Зв’язок повинен виглядати наступним чином (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Запропонована структура довідника «Властивості та значення об’єктів» 

 

9. Довідник «Анкетування» в CRM із запропонованою ієрархією: 

1) «Типові анкети» (анкета, яка створюється для дослідження. Складається з розділів 

і питань). 

2) «Розділи анкети» (Індивідуально створюються під кожну анкету, їм відповідає ряд 

питань). 

3) «Питання для анкет» (Індивідуально створюються під кожну анкету в рамках 

розділу анкети). 

Важливою складовою CRM-системи є «Звіти». Адже саме інформація, отримана за 

допомогою звітів, дозволяє оперативно приймати ефективні управлінські рішення. 

Запропоновані види звітів наведено у табл. 5. 

Властивість 1

Значення 
властивості 1 

Значення 
властивості 2

Значення 
властивості 3 і 

т.д.
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Таблиця 5 – Звіти для CRM 

 

Звіт Складові звіту 

1) Звіт «Відносини з 

контрагентами» 

 

Налаштовується звіт з відображенням: 

– продажів у кількісному і вартісному вираженні; 

– стадій розвитку відносин з клієнтом; 

– категорій клієнтів; 

– номенклатури. 

2) Звіт «Звіт щодо подій» Налаштовується звіт з відображенням і можливістю сортування за 

всіма параметрами з документа «Події». 

3) Звіт «Звіт про джерела 

інформації» 

 

Налаштовується звіт з відображенням і можливістю сортування за 

всіма параметрами з довідника «Джерела інформації при 

зверненні». 

4) Звіт «Аналіз властивостей 

замовлення» 

 

Налаштовується звіт з відображенням замовлень, в яких 

проставлені властивість і значення. Подання: - кількість; - сума 

Відбори в звіті: 1) Контрагент 2) Замовлення 3) Властивість 4) 

Значення 

! Важлива можливість виведення продажів по клієнтах, які 

спрацювали «до» акційного періоду і в період, коли діє акція. 

5) Звіт «Звіт про стан 

клієнтської бази» 

 

Відображення переліку клієнтів, які перебувають на різних стадіях 

з можливістю відборів за стадіями, по менеджерах / підрозділах. 

Виділення червоним кольором проблемних клієнтів, сірим – 

втрачених, зеленим – постійних. 

Також синім кольором станом на дату звіту відображати «міграції» 

клієнта з однієї стадії в іншу. 

6) Звіт «Звіт за 

запланованими операціями» 

 

Звіт для клієнтів, які перебувають на стадіях «Новий» та 

«Постійний». 

Відображення переліку клієнтів з плановою датою наступної 

угоди а також планової сумою угоди. 

Обов'язковим є відображення фактичних продажів за даними 

клієнтів в минулому періоді 

7) Звіт «Воронка продажів» 

 

Звіт на підставі стадій розвитку відносин з клієнтами по 

менеджерах / підрозділах і компанії в цілому. 

Основа –  перехід (конверсія) з однієї стадії в іншу. 

8) Звіт «Аналіз відхилень за 

номенклатурою та обсягом» 

Звіт в розрізі клієнтів про відхилення від встановлених для нього 

нормативів по номенклатурних групах і обсягах продажів. 

Відхилення зі знаком «+» виділяти зеленим, зі знаком «–»  

червоним кольором і підбиттям підсумків по в вартісному, 

кількісному і питомому вираженні. 

9) Звіт «Активність 

менеджера» 

 

Звіт про фактичний час роботи менеджера в програмі 1С. 

Часом роботи вважається період від створення тієї чи іншої 

операції в 1С до її завершення (наприклад: створення замовлення і 

його закриття). 

 

Наведена CRM-система для управління відносинами із В2В-клієнтами для 

основних напрямків в компанії: продажі, маркетинг, сервіс. 

1. Управління продажами 

1.1. Збільшення виручки. 

– Продавець має повну інформацію про клієнта і історії продажів, збільшуються 

кількість і швидкість укладання угод, спрощується процес повторних продажів 

існуючим клієнтам компанії, можлива передача потреби клієнта між відділами. 
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– Фіксація в базі даних вичерпної інформації про потенційних і реальних клієнтів, 

отриманої як в результаті моніторингу ринку, так і історії роботи з ними.  

1.2. Підвищення ймовірності укладання угоди. 

−  Статистична інформація дозволяє оцінити ймовірність укладання угоди і при 

нестачі ресурсів сконцентруватися на найбільш перспективних клієнтах. 

−  Скорочення циклу продажів і поширення кращого досвіду на всіх співробітників 

відділу продажів. 

−  База знань за стандартними питаннями клієнтів, про слабкі і сильні сторони 

роботи конкурентів дозволяє ефективно працювати з клієнтом навіть початківцю 

продавцю. 

1.3.Збільшення маржі. 

−  При вивченні накопиченої інформації виникає краще розуміння потреб клієнта, 

вищий рівень їх задоволеності, і, як наслідок, знижується необхідність в додаткових 

знижках. 

−  Класифікувати клієнтів за ознаками, що відображають фінансові можливості і 

готовність до покупки і надавати знижку лише найбільш чутливим до ціни покупцям в 

процесі додаткових переговорів. 

1.4. Зниження дебіторської заборгованості. 

−  Функція контролю платежів клієнтів дає можливість простежити всю історію 

відносин, і на цій підставі робити висновки про максимальну суму кредиту, терміни 

повернення. 

1.5.Зниження витрат за рахунок автоматизації рутинних процесів. 

−  З’являється можливість автоматизувати рутинні процеси за допомогою 

використання бази знань про звернення клієнтів (наприклад, автоматизація контролю 

проходження заявок). Впровадження системи дозволяє знизити час відповіді на запит 

клієнта, обробку повернення. 

−  Знижуються витрати на роботу з клієнтами і поліпшується якість їх 

обслуговування. 

−  Управління розсилкою та отриманням електронних листів через інтеграцію з 

електронною поштою. 

2. Управління маркетингом. 

2.1. Цілеспрямований маркетинг. 

−  Управління маркетингом поліпшується за рахунок використання системи 

планування, розробки, управління та реалізації маркетингових компаній, а також 

маркетингового аналізу. 

−  З’являється можливість проводити оптимізовані та ефективні акції прямого 

маркетингу (direct-marketing). Це автоматичні розсилки по базі клієнтів через пошту 

рекламних матеріалів. 

−  Через сегментування ринку і аналіз клієнтської бази можлива розробка 

пропозицій, орієнтованих на певну групу клієнтів. 

2.2. Ефективне управління рекламною кампанією. 

−  Рекламні кампанії мають більш точну спрямованість і сфокусовані на потрібній 

клієнтській вибірці. Профайли клієнтів засновані на всій сукупності даних, зібраних в 

компанії. 

−  Планування та проведення рекламних і маркетингових кампаній, аналіз їх 

результатів для кожної цільової групи, продукту, регіону. 

−  Можна не тільки відстежити результативність конкретних маркетингових акцій і 

каналів просування продукції, але і провести аналіз причин відмов від покупки, що 

допоможе скорегувати маркетингову діяльність. Також можливе проведення 
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моніторингу ходу продажу в цільових сегментах, аналіз ефективності витрат на 

рекламний бюджет. 

2.3. Дослідження конкурентного середовища 

−  Допомагає створити ефективну конкурентну політику. Дозволяє накопичувати 

інформацію про стан ринку в цілому, конкурентів і їх товари, ціни. 

3. Підтримка клієнтів (сервіc) 

3.1. Зниження витрат на службу підтримки 

– Здійснюється реєстрація проблем клієнтів у вигляді рекламацій, їх аналіз на 

основі типових проблемних випадків. Згодом накопичується база знань. Проводиться 

планування дій щодо усунення проблем. 

3.2. Поліпшення якості сервісу, підвищення задоволеності клієнта 

−  Повна інформація про клієнта дозволяє більш точно ідентифікувати категорію 

звернення і точно визначити необхідний ресурс для вирішення проблеми. Не потрібно 

перемикатися на інших представників служби підтримки в процесі розмови з клієнтом. 

−  Відстеження проходження заявок (контроль над обробкою запитів, реакції на них 

і складання звітів по обслуговуванню) гарантує високу якість обслуговування. 

−  Забезпечується справдження очікувань клієнта працювати з компанією, яка 

завжди точно і своєчасно надає інформацію, підтримує регулярні контакти з ним, завжди 

вчасно і якісно вирішує сервісні проблеми, звертається з ним персоналізовано і будь-яка 

людина в компанії володіє повною інформацією про взаємодію з ним. 

−  При використанні технології автоматизації система нагадає про заплановані 

заходи. Все це дозволяє кожному клієнту відчувати себе «особливим клієнтом» компанії, 

тобто не разовим покупцем, а постійним клієнтом, з яким компанія розділяє труднощі і 

успіхи. 

−  Крім того, існує можливість автоматично готувати звіти і тим самим управляти в 

режимі реального часу. 

3.3.«Якісний» сервіс сприяє повторним покупкам, додатковому прибутку. 

−  Якісний сервіс дає клієнтові позитивний досвід спілкування з компанією, 

підвищує лояльність клієнта, тобто викликає бажання продовжувати спілкування з 

компанією. 

−  Крім того, звернення клієнта в сервісну службу може бути хорошим шансом 

продати йому додаткові продукти або послуги. Надалі з’являється можливість 

запропонувати клієнтові нові продукти або послуги. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Результати роботи над статтею дозволили дійти наступних висновків. 

1. CRM-система є ефективним інструментом для сучасного підприємства для 

ефективного управління діяльністю вцілому. 

2. Для формування і управління лояльністю необхідно розробляти та налаштовувати 

CRM-систему з урахуванням типу ринку, каналу збуту, специфіки галузі, сезонності та ін. 

3. Основною складовою в генерації прибутку та досягнення запланованих результатів 

є категоризація клієнтської бази, яка є запорукою цілеспрямованого маркетингу. 

4. В результаті проведеного аналізу існуючих на ринку CRM-рішень виявлено основні 

їх недоліки та розроблено рекомендації для створення CRM для управління відносинами з 

В2В-клієнтами на базі програми «1С-Підприємство». Основною перевагою 

запропонованої системи є детальна категоризація клієнтів з урахуванням особливостей 

відносин з В2В-клієнтами (періодичність закупівель, кількість здійснених угод, 

наявність запланованих подій). Аргументовано переваги впровадження з точки зору 

основних складових підприємства: продажі, маркетинг, сервіс. 
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5. Також важливим результатом розробки є можливість використання системи для 

різних компаній з різними бізнес-циклами. Слід враховувати, що дана система може бути 

адаптованою  та реалізованою в будь-якій версії програми «1С-Підприємство». 

6. Враховуючи поліспрямованість завдань для CRM-системи, для первинного 

запуску важливо не упустити основні складові, без яких неможливе функціонування. 

Однак, такий напрямок, як «Акції» є окремою підсистемою, яка має бути інтегрована в 

цілому з ERP-системою, тому що прямо впливає на показники дохідності та 

маржинальності. Саме тому основним напрямком удосконалення є деталізація 

підсистеми «Акції» та розробка рекомендацій для реалізації. 
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Automation of industrial relations management using CRM-systems based on 1C Enterprise 

platform. 

The aim of the article.: to justify the CRM-system use for management of relations with B2B-

clients and to develop recommendations for management automation of these relations for enterprises 

on the basis of "1С Enterprise" platform. 

The results of the analysis. The loyalty formation and management is the most important 

strategic component of the enterprise development. Growth rate of business development, rapid changes 

in consumer preferences mean that enterprises need to automate customer relationship management 

processes, because manual management in such conditions is primarily expensive, and inefficient, which 

is most important, and leads to erroneous results. In the article, the author reveals the relationship 

management essence with B2B clients. As the main tool for automating relationship management 

processes, also client experience, the author adduces the "system of customer relationship management" 

- CRM (Customer Relationship Management).  

In the article, the author highlights main features of the relationship with B2B clients: duration 

of decision-making; significant amount of decision makers; low emotional component in decision-

making; high average purchase amount; low entering traffic; seller 's decisive role in the purchase 

process; high conversion at each stage of the "funnel system." The author also justifies need to manage 

relations with B2B enterprise clients, expressed in the following: 1) purchase amount management in 

money terms; 2) product range, purchased by the clients’ management; 3) customer loyalty 

management.  

In the article the author pays special attention to the economic side of relationship management, 

including forecasting based on CRM information.  

In this article, the author offers self- developed system with the aligned structure to configure 

CRM based on the software "1С Enterprise." As part of the issue of relationship management, and as a 

consequence of the loyalty of B2B clients, the author also proposes a developed scheme for the client 

base scoring, which is based on the main criterion "customer relationship stage." Thus, the author 

proposes to highlight the following stages: potential, new, permanent, risky and lost. In order to assign 

the customer to one of the categories, the author chose indicative criteria: sales availability, 

transactions number, purchases frequency and availability of planned events. The proposed 

recommendations for CRM-system creation involve automation of relations taking into account the 

received categories of clients namely. 

Conclusions and direction for further research. The author emphasizes that the execution and 

effective implementation of the proposed development should be based on the work synergy and 

involvement of all functional services (Marketing, Sales, Finance, HR, Service and Logistics) in the 

system application. 

An important advantage of development is its applicability in any industry, in any enterprise, 

regardless of the sizes, sales volume, etc. 

Author believes that this methodology will be applied by marketing professionals, sales 

managers, commercial services' heads, heads of companies. 
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As a further development consideration, the author identifies the development of a detailed task 

for the marketing block in the CRM-system adjustment, namely the subsystem "Shares," which is 

supposed to be built according to the modular principle. 

Keywords: management, CRM system, loyalty, relationships, automation. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 
У статті розглянуто сучасні тенденції використання маркетингу, розкрито їх зміст, 

визначено завдання в сучасних умовах та проведено порівняння оutbound-marketing та іnbound-

marketing за такими характеристиками: основна мета, інструменти, спосіб взаємодії з 

аудиторією, тип зв’язку між брендом і аудиторією, тактика просування бізнесу, 

затребуваність спеціалістів на ринку праці, канали просування бізнесу. Розроблено методику 

формування та моделювання  процесу іnbound-marketing, визначено ключові показники його 

ефективності. 

Ключові слова: оutbound-marketing, іnbound-marketing, концепція маркетингу, брендинг, 

SEO-оптимізація сайту, SMM, блог компанії, чат-бот. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Науково-технічний прогрес у 21 столітті 

зумовив не тільки технологізацію всіх сфер виробництва, а й суспільства в цілому. Це 

стосується і сфери маркетингу, адже за останні десятиріччя концепція маркетингу 

змінилася, тому і потребує нових напрацювань. Варто зазначити, що ще донедавна в 

нашій країні надзвичайно широко використовувався традиційний маркетинг. Проте 

сьогодні ефективність такого маркетингу є досить низькою, а старі моделі є не такими 

ефективними. Якщо раніше виробники товарів, провайдери послуг чи ідей змагалися за 

місце в свідомості споживача, то тепер потрібно вести боротьбу за емоції споживача. 

Сьогодні мало в маркетингу говорити про задоволення нужд і потреб споживачів, 

швидше мова повинна йти про формування нових потреб. Все це вимагає нових підходів 

до розробки та використання нових інструментів маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. В останні роки посилився 

інтерес науковців і практиків до питань новітнього маркетингу, в тому числі і його 

інструментів. Зокрема, цій проблематиці присвячені праці Є.А.Давиденко [5], М.А. 

Євневич [5], Т.А. Лукичьової [7], Н.Н. Молчанова [7], Д.Скотта [8], Д. Траута [10] та ін. 

Автори розглядають основні питання маркетингу в умовах інформаційної економіки, а 

також застосування цих інструментів в інформаційному суспільстві. 
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Щодо поділу маркетингу на вихідний (оutbound-marketing) і вхідний (іnbound- 

marketing), то окремі питання розглядаються як зарубіжними вченими: А. Виборним [4], 

М. Локвудом [2], Б. Халліганом [1], так і вітчизняними О.В. Дяченко [6], В.А. 

Стадніченко [6], О.Тимофеєвим [9] та іншими. Незважаючи на це, питання щодо 

необхідності використання інструментів вихідного і вхідного маркетингу ще вимагають 

подальшого дослідження. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Невирішеними є питання комплексного використання нових 

інструментів сучасного маркетингу в діяльності компаній на вітчизняному ринку. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Визначення сучасних 

тенденцій маркетингу, розробка методики формування та моделювання  процесу 

іnbound-marketing. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Серед підприємців-новачків побутує думка, що чим 

більше людей отримають інформацію про їхню компанію, тим вона буде успішніша. 

Насправді, успіху фірма досягне тільки в тому випадку, коли про неї, про її основні 

товари чи послуги, буде відомо її цільовій аудиторії, тобто наскільки вона правильно 

буде використовувати дієві інструменти маркетингу. 

Аналіз ряду літературних джерел дозволив виділити такі найбільш поширені види 

сучасного маркетингу ‒ це маркетинг вихідний або традиційний (оutbound-marketing) і 

маркетинг вхідний, тобто прогресивний (іnbound- marketing). 

Вихідний маркетинг (оutbound- marketing) – це традиційне просування бізнесу, де 

компанія хоче донести свою ідею продукту чи товару певній аудиторії (кінцевим 

споживачам). Для цього вона використовує монологічний варіант спілкування з 

споживачами через різні види реклами (теле-, радіо-, друковану, зовнішню рекламу, 

газетні оголошення, рекламні оголошення, рекламні листівки, брошури, каталоги), 

виставки, «нависаючи» над своїм ринком, здійснює «холодні» дзвінки, для того, щоб 

захопити ринок, «продавити» його своєю інформацією. Таким чином компанія змушена 

агресивно діяти, щоб привернути увагу до себе. Вихідний маркетинг з кожним днем 

втрачає ефективність. Певні переваги є тільки у вузько направлених нішах. 

Розглянемо основні напрями, де варто використовувати традиційний маркетинг. 

1. Брендинг локального бізнесу. Для того, щоб сформувати бренд компанії чи її 

товарів на локальному ринку, варто широко використовувати традиційні види реклами. 

2. Залучення цільової аудиторії, якої нема в мережі Інтернет (це маленькі діти і 

люди похилого віку, проте ця аудиторія практично не здійснює покупок товарів 

самостійно). 

3. Формування крупних брендів (гіганти ринку Coca-Cola, McDonald’s, Apple, 

Facebook, Nike прагнуть, щоб про них знали буквально всі, проте і ці компанії все більше 

починають використовувати іnbound-marketing). 

4. Політика (тут в основному використовують інструменти традиційного 

маркетингу, хоча і паралельно ведеться робота в соціальних мережах). 

Маркетинг вхідний (іnbound-marketing) – це інноваційний спосіб залучення 

клієнтів в бізнес, який передбачає просування компанії в пошукових системах, 

соціальних мережах, електронних виданнях та блогах, через створення RSS-каналів, а 

також за допомогою інших форм контент-маркетингу. Платна пошукова реклама 

вважається вхідним маркетингом, оскільки оголошення компанії відображаються лише 

тоді, коли користувачі шукають продукти або послуги, які пропонує компанія. 

Термін «іnbound- marketing» з’явився в 2005 році. Його ввів в обіг один з творців 

сайту HubSpot Брайан Халліган [1]. Він вирішив, що настав час переосмислити поняття 
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маркетингу, його класичну інтерпретацію («холодні» дзвінки, реклама на телебаченні, 

роздача флаєрів і т.п.). Б. Халліган протиставив новий спосіб ведення рекламних 

кампаній: потенційний клієнт знайомиться з діяльністю компанії, стежить за нею і 

починає їй довіряти ще до того, як виникає потреба в товарі або послузі [1]. 

На сьогоднішній день іnbound-marketing – це хороший спосіб залучення цільової 

аудиторії, при цьому не затрачаючи значних коштів на рекламу та просування. Основним 

завданням іnbound-marketing є викликати інтерес у цільової аудиторії, і, основне – це 

сформувати її добровільну зацікавленість, тобто створити авторитет бренду, захопити 

покупців цінним контентом про переваги бізнесу. 

Для того, щоб визначити, який вид маркетингу підійде тому чи іншому бізнесу, 

варто звернути увагу на факти, наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика оutbound- та іnbound- marketing (сформовано 

авторами на основі [9]) 

 
Характеристика Outbound- marketing Inbound- marketing 

Основна мета Залучення споживачів, утримання 

споживачів 

Генерація ліда, утримання 

споживачів  

Інструменти Рекламні заходи, події Контекстна реклама, SEO, чат-боти, 

вебінари, мессенджери  

Спосіб 

взаємодії з 

аудиторією 

Люди бачать рекламу компанії, 

можливо, звертають на неї увагу, і, 

можливо, запам’ятають бренд 

компанії. 

Компанія сама виділяє потенційних 

клієнтів, починає комунікувати з 

ними і залучає їх з допомогою 

якісного контенту 

Тип зв’язку між 

брендом і 

аудиторією 

Односторонній зв’язок, тобто 

компанія просто розміщує рекламу 

і чекає на клієнтів. Ефективність 

відслідковується тільки по 

кількості клієнтів, проте 

неможливо чітко визначити, який 

канал комунікації дає результат. 

Можна опитувати клієнтів і 

виявити джерела інформації про 

компанію. 

Двосторонній зв'язок. Компанія має 

можливість відслідковувати 

поведінку споживачів, може 

підвищувати рівень маркетингу, а 

також може напряму комунікувати 

навіть з тими людьми, які ніяким 

чином не реагують на пропозиції 

компанії.  

Тактика 

просування 

бізнесу 

Заплати – отримай. Компанія 

пропонує клієнту купити її товари, 

переконуючи, що вони найкращі. 

Проте це лише слова. На практиці 

людина розуміє, що таких компаній 

десятки, тому обравши іншу 

компанію, вона нічого не втратить 

Цінність наперед. Кожен клієнт 

проходить по воронці продаж, де 

має можливість на кожному етапі 

визначити цінність товарів для себе. 

На момент основної пропозиції 

людина вже добре знайома з 

брендом, розуміє його переваги в 

порівнянні із конкурентами і готова 

скористатися пропозицією 

Затребуваність 

спеціалістів на 

ринку праці 

Рекламні агентства пропонують 

свої послуги, які і залишаються без 

уваги, оскільки все менше компаній 

використовують вихідний 

маркетинг 

Хороших інтернет-маркетологів на 

українському ринку праці досить 

мало. Тому і за таких спеціалістів 

ведеться жорстка боротьба між 

компаніями.  

Канали 

просування 

бізнесу 

Задіяні платформи, які поступово 

втрачають свою популярність, в 

тому числі і через низьку якість 

рекламних звернень  

Використовуються соцмережі, 

пошукові системи, відеохостинги, 

мобільні додатки, мессенджери та 

інші актуальні канали комунікації 
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Отже, ключова відмінність між вхідним і вихідним маркетингом полягає в тому, 

що вихідний маркетинг (оutbound-marketing) використовує стратегію розповсюдження 

інформації, а вхідний (inbound-marketing) – стратегію залучення цільової аудиторії. Тому 

основною метою inbound-marketing є генерація ліда. 

Лід – це «холодний контакт», який може стати клієнтом, а може і не стати. Це 

може бути email, номер телефону, навіть якась подія – все, що може послужити джерелом 

для менеджерів з продажу; все, за що можна «зачепитися», щоб в майбутньому отримати 

клієнта. 

Таким чином, іnbound-marketing – це: 

−  довгострокова стратегія (іnbound-marketing на відміну від оutbound-marketing 

ефект демонструє не відразу, проте він буде в якісній площині, але, якщо перестати 

вкладати кошти в контент, то відвідуваність різко впаде, тому потрібне хороше 

налаштування іnbound, для того, щоб відвідувачі постійно приходили на сайт); 

−  якісний контент (контент є одним із важливих інструментів вхідного маркетингу, 

що повинен зацікавити користувача, а також зробити так, щоб бренд був більш 

впізнаваним серед споживачів); 

−  експертність (для того, щоб, наприклад, сайт був у топі, варто не тільки 

оптимізувати контент, але і зробити його корисним та пізнавальним). 

Виходячи з цього, пропонуємо методику формування вхідного маркетингу 

(іnbound-marketing): 

1. Формування попиту за допомогою якісного контенту. Публікуючи потрібний 

контент в потрібному місці, іnbound-marketing стає актуальним і корисним для клієнтів. 

Таким чином можна ненав’язливо  сформувати лояльність клієнтів до компанії. Коли 

компанія більше інформації отримає про своїх потенційних і цільових клієнтів, то зможе 

краще персоналізувати мессенджери і підлаштовуватись під конкретні потреби 

споживачів. Варто пам’ятати, що іnbound-marketing є мультиканальним, оскільки 

дозволяє співпрацювати із споживачами через різні канали, в залежності від того, на 

якому етапі взаємодії він знаходиться. Разом з цим, повинна відбуватися інтеграція в 

іnbound-marketing, тому і публікації, і інструменти аналітики повинні працювати разом 

як єдиний механізм.  

2. Залучення клієнтів, причому мова йде не про будь-який трафік, а саме про 

потенційний трафік, який в кінцевому результаті можна конвертувати в ліди і клієнти 

компанії. Основними інструментами залучення клієнтів є: 

−  блоги, оскільки вхідний маркетинг починається з блогу. Сьогодні, як стверджує 

статистика, блоги користуються значним попитом, адже є ефективним способом 

залучення нових відвідувачів на сайт компанії;  

−  соціальні мережі (SMM) є однією із найбільш вдалих площадок для реклами. 

Користувачі добровільно проводять в соціальних мережах час, гортають стрічку та 

цікавляться контентом. Якісний контент може стати вірусним, тоді «реклама сама себе 

зробить», а компанія повинна ділитися цінним контентом в соціальних мережах, 

взаємодіяти із потенційною аудиторією; 

−  SEO-оптимізація сайту (Search Engine Optimization) дозволяє видавати 

користувачам релевантні запити в пошукових системах. Контент, який викладає 

компанія на своєму сайті, повинен бути не тільки цікавим для користувачів, але й 

оптимізованим для пошукових систем. Цей інструмент має високу ефективність і не 

потребує значних затрат. Крім цього, SEO має широкі можливості для аналітики та 

вимірюваності різних метрик. Клієнти, як правило, починають процес купівлі товарів із 

пошуку інформації в пошукових системах, тому компанія повинна правильно підібрати 
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ключові слова, оптимізувати сторінки сайту, створюючи контент, ставити посилання на 

ключові терміни, які цікавлять клієнтів. 

3. Конвертування клієнтів в потенційних споживачів компанії. Для того, щоб 

зібрати контактну інформацію, можна використовувати наступні інструменти: 

−  сalls-to-аction – це заклики до певної дії (кнопки чи посилання), які заохочують 

відвідувачів вжити певні заходи, наприклад, «скачати інформацію про товар», 

«відвідати презентацію». Якщо цей інструмент не використовувати, то процес 

генерування лідів буде неефективним; 

−  landing pages (посадкові сторінки) – це цільова сторінка, яка спонукає 

потенційного клієнта виконувати певну дію (покупку товару, запис на певний захід, 

підписку на розсилку інформації, замовлення послуги та ін.), тобто конвертуватися в 

лід; 

−  форми персональних даних – цей інструмент повинен бути максимально 

зручним при заповненні, оптимізованим, для цього, наприклад, можна 

використовувати підказки для номера телефону та ін.; 

−  база контактів – дозволяє відслідковувати ліди, які конвертуються, і 

оптимізувати майбутню взаємодію з клієнтом для більш ефективного залучення, 

конвертування, зближення і задоволення його потреб. 

4. Зближення потенційних споживачів із компанією. Після залучення клієнтів і 

конвертування їх в потенційні ліди компанії, їх потрібно перетворити в цільових 

споживачів. Для цього пропонуємо наступні інструменти зближення: 

– оцінка лідів (дозволяє здійснювати оцінку контактів за ступенем готовності їх 

до взаємодії); 

– еmail розсилка, що є також потужним інструментом вхідного маркетингу, який 

через якісний, корисний і релевантний контент допоможе сформувати довіру до 

компанії, тільки потрібно дотримуватись правил ненав’язливої розсилки, що дасть 

можливість не потрапити листам в спам; 

– автоматизація маркетингу – це процес, який включає роботу з еmail-marketing і 

збільшення лідів із врахуванням потреб і життєвого циклу кожного ліда; 

– звітність – цей інструмент дозволяє визначити, які маркетингові дії приносять 

ефективні ліди, чи перетворюються ці ліди в клієнтів, наскільки інтегрована система 

управління продажами. 

5. Перетворення потенційних клієнтів в цільових. Завдання іnbound-marketing 

побудувати з клієнтами компанії довготривалі довірливі відносини, тобто перетворити 

їх в цільову аудиторію. Основними інструментами при цьому можуть бути: 

– розумні сalls-to-аction, які будуть надавати різноманітні пропозиції 

користувачам; 

– соціальні медіа, що дасть можливість забезпечувати обслуговування клієнтів в 

режимі реального часу; 

– еmail розсилка і автоматизація маркетингу, які нададуть існуючим клієнтам 

хороший контент, а компанія зможе досягнути поставлені цілі, а також запропонувати 

клієнтам нові товари і функції, які їх цікавлять. 

Запропонована методика іnbound-marketing охоплює основні етапи перетворення 

потенційного клієнта компанії в цільового споживача, що дає можливість маркетологам 

приваблювати відвідувачів, конвертувати їх в ліди, перетворювати їх в цільову 

аудиторію. Для цього нами запропоновані ряд інструментів, що дозволяють створювати 

і розповсюджувати контент на всіх етапах його життєвого циклу. 
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Таким чином, успіх сучасної компанії залежить від того, наскільки вона 

правильно використовує іnbound-marketing, чи він є структурованим і чи можна виміряти 

його результати. Тому пропонуємо модель іnbound-marketing, яка наведена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель формування іnbound-marketing  
(розроблено авторами) 

 

Модель включає п’ять етапів, які структурують процес формування іnbound-

marketing. 

На першому етапі визначаються бізнес-цілі і параметри використання іnbound-

marketing. Визначення цілей – доволі складний процес, що включає різноформатні 

обговорення із керівниками різних рівнів таких напрямів цілей: забезпечення 

поінформованості, висвітлення різноманітних подій та заходів та отримання клієнтів 

(лідів). Варто пам’ятати, що при формуванні цілей потрібно дотримуватися певних 

вимог, а саме: зрозумілість, керованість, вигідність та можливість реалізації цих цілей. 

Якщо цілі не будуть конкретно сформульовані, відповідно їх досягнути буде важко. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-ЦІЛЕЙ КОМПАНІЇ 
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3. ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 
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4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ УСПІХУ 
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5. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ ТА СЕГМЕНТІВ 
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На другому етапі здійснюється чітка постановка задач для кожної цілі. Задачі – це 

специфічні стратегії, за допомогою яких досягаються основні цілі. Так, щоб досягнути 

цілі «забезпечення поінформованості», сайт компанії повинен підтримувати всі 

відповідні офлайн-зусилля і мати онлайн-стратегію формування трафіка. За цих умов 

генерація лідів включає в себе надання всієї інформації, яка допоможе прийняти рішення 

потенційним покупцям, а також збір даних підписників і онлайн-запитів на ті чи інші 

товари компанії. Щодо цілі «висвітлення різноманітних подій та заходів» для 

потенційних клієнтів компанії (відвідувачів сайту чи сторінки в соцмережах), то 

переконливим фактором в цьому випадку може бути інтерв’ю постійних споживачів 

компанії, в якому вони розказують про переваги тих чи інших товарів. 

Третій етап передбачає визначення ключових показників ефективності (КРІ). КРІ 

– це числові показники (метрики) діяльності компанії, що допомагають їй досягати 

поставлених цілей чи оптимізувати цей процес. На рис. 1 запропоновано до кожної цілі 

відповідний КРІ. Крім цих показників, можна використовувати й інші показники 

ефективності: клікабельність, перегляд сторінок, візити, перегляд відео, рівень конверсії. 

На наступному етапі здійснюється установка параметрів успіху по ідентифікації цілей 

для кожного ключового показника ефективності, тобто визначаються числові значення 

ключових показників ефективності. 

Завершальним етапом є визначення цільової аудиторії та ключових сегментів, 

тобто групи людей, їх джерела, поведінка на сайті чи в соціальних мережах і результат. 

В цьому контексті варто визначити найбільш важливі сегменти для досягнення кожної 

цілі, джерела трафіка, типи відвідувачів, їх характеристики, поведінку, та які питання їх 

найбільше цікавлять. Як бачимо, вхідний маркетинг підходить для будь-якого бізнесу. 

Тут акцент роблять на цільовій аудиторії і потребах споживачів. Тому вхідний маркетинг 

є складнішим у використанні, ніж вихідний, проте більш ефективнішим, якщо правильно 

налаштувати його і використовувати дієві інструменти. 

Inbound-marketing дозволяє захопити клієнта не черговим оголошенням про 20-

відсоткову знижку на всі товари, а цінністю для клієнта. Цим і підвищується лояльність 

цільової аудиторії до компанії. 

Як було зазначено вище, при використанні вихідного маркетингу, як правило, 

важче відстежувати ефективність маркетингових витрат, ніж при вхідному маркетингу, 

але, як це не дивно, вітчизняні компанії все ще витрачають 60-90% своїх маркетингових 

бюджетів на вихідний маркетинг. 

Компаніям, які прагнуть поліпшити продажі та прибуток, рекомендується 

перерозподілити більший відсоток свого маркетингового бюджету на методи та 

інструменти вхідного маркетингу. Вхідний маркетинг дозволяє брендам першими 

починати взаємодіяти з потенційними клієнтами, насамперед в соціальних мережах. 

Тому способи комунікації є досить важливими у вхідному маркетингу. 

Дослідження компанії Nielsen у 2019 році показало, що основними джерелами 

інформації про товари і послуги, яким довіряють, є люди, яких клієнт знає; офіційні 

сайти виробників; а також різному контенту, до якого відносять всі формати 

представлення інформації – тексти, інфографіка, відео, ілюстрації. Рекламні оголошення 

знаходяться в кінці цього списку. Крім того, в 2020 році маркетологи готуються до того, 

що вже більше 30% інтернет-користувачів будуть використовувати блокування реклами. 

Проте повністю від реклами відмовлятися не варто, оскільки є ще 70% людей, які 

подивляться рекламу в режимі онлайн. 

Споживачі не шукають в Інтернеті сайти, які пропонують їм купити конкретний 

товар, вони шукають розгорнуту інформацію, яка дозволить їм самостійно зробити вибір. 
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Стосовно відеомаркетингу, то дослідження поведінки інтернет-користувачів 

показали, що не всі можуть утримувати увагу на довгих роликах, а інтерес починає 

скорочуватися після 10 секунд перегляду. Тому тривалість рекламного відеоролика буде 

скорочуватись. 

Для реклами увага аудиторії є одним з важливих параметрів оцінювання 

ефективності виконаної роботи. Тому, якщо скоротити відео з рекламою до 10 секунд, 

можна донести інформацію до 89% людей [8]. 

Навіть найбільший американський телеканал Fox вирішив перейти на короткі 

відео. Тепер промо серіалів і програм каналу, призначені для YouTube, будуть тривати 

не більше 6 секунд, хоча зазвичай реклама серіалів у відеохостингу триває близько 20-

30 секунд [10]. 

Більшої популярності набувають чат-боти. За прогнозами аналітиків у 2020 році 

85% взаємодій з клієнтами будуть вестися через чат-боти. Перевага такої комунікації в 

тому, що чат-бот забезпечує комунікацію з клієнтом 24/7, та ще й більш-менш імітує 

живе спілкування. Більше того, Facebook пообіцяв, що створять спеціальний алгоритм, 

за яким більша кількість людей побачить сторінку компанії, якщо клієнтам сподобається 

спілкування з чат-ботом. 

Проте варто зазначити, що не всі клієнти готові розмовляти з штучним 

інтелектом, але, як показують дослідження, близько 70% онлайн-користувачів 

запевняють, що їм подобається спілкуватися з чат-ботом, а ще 9% повідомили про 

наявність досвіду такої комунікації [10]. 

Одним з найбільш ефективних способів використання переваг вхідного 

маркетингу є діяльність компанії в пошукових системах. Пошуковий маркетинг є 

унікальним тим, що клієнти компанії перші розпочинають розмову, шукаючи ту чи іншу 

тему, а компанія, як рекламодавець, може вставити себе в бесіду. Ідея полягає в створенні 

оголошень і веб-сторінок, які відображатимуться, коли хтось шукатиме щось релевантне 

до бізнесу компанії, і це полегшує пошук користувачів. 

Тому в іnbound-marketing особлива роль відводиться маркетингу в соціальних 

мережах (SMM). Соціальні мережі залишаються найпопулярнішими сервісами в онлайн-

середовищі. Проте варто зазначити, що формат реклами в соціальних мережах надалі 

буде змінюватись. 

Як відомо, ще донедавна найбільш ефективною в соціальних мережах вважалася 

реклама у популярних блогерів, яка була досить дороговартісною. Тому, на думку 

багатьох експертів, пріоритетним для компанії стане перехід з однієї рекламної інтеграції 

на довгу співпрацю. Як правило, користувачі-підписники швидко забувають, який бренд 

рекламувала та чи інша зірка, але якщо вони будуть бачити його постійно, то 

запам'ятають і захочуть купити. Прикладам такої реклами є співпраця Louis Vuitton і 

Селени Гомес, або Галь Гадот і Revlon [10]. 

Разом з тим сьогодні змінилися і підходи до налаштувань комунікацій. Якщо 

раніше можна було привернути увагу аудиторії акціями, знижками і очікувати «продаж 

в лоб», то сьогодні така система комунікацій є застарілою і підхід до реклами є 

неефективним. Сьогоднішньому клієнту потрібна чесність і правда. Тому більшість 

компаній перестали видаляти негативні відгуки і зберігають їх з відповідями менеджера. 

Також багато брендів стали відкрито визнавати, що у їхнього продукту є певні недоліки 

або він не завжди підходить для всієї аудиторії. 

Сучасна модель роботи з потенційним клієнтом включає наступні етапи: 

1. Досягти і захопити увагу клієнта. 

2. Конвертувати цю увагу в конкретні дії. 

3. Підштовхнути клієнта до здійснення дій для отримання бажаного результату. 
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4. Захопити клієнта і зробити відносини такими, щоб він перетворився в 

лояльного клієнта. 

5. Домогтися повторних продажів або рекомендацій товарів компанії для друзів. 

На перший погляд, алгоритм простий, проте це дуже об’ємна робота, оскільки на 

сьогоднішній день говоримо про те, що маркетинг є в різних частинах «воронки продаж» 

(маркетинг вхідний, маркетинг для постійних клієнтів). Тому маркетологи змушені 

придумувати різні тактики для того, щоб захопити увагу споживачів, потім «утеплити» 

з ними стосунки і конвертувати їх до продажів або підштовхнути до інших результатів. 

Це може бути співпраця чи партнерство. 

Для досягнення успіху в сфері продажів компанія повинна залучати широке коло 

клієнтів, тобто використовувати клієнтоорієнтовану стратегію розвитку бізнесу (CRM), 

яка починається з побудови єдиної бази клієнтів. Щоб правильним чином побудувати 

CRM-систему, потрібно розробити CRM-стратегію, яка буде базуватися на розумінні 

клієнта, його потреб, а також того, чим він відрізняється від інших споживачів. В цілому 

CRM-стратегія – це своєрідна інструкція компанії як ефективно працювати із клієнтами. 

На сьогоднішній день компанії фокусують діяльність як на розвитку існуючих 

клієнтів, так і на завоюванні нових. Для цього активно використовуються інструменти 

іnbound-marketing, що передбачають посилення лояльності клієнтів. В цьому контексті 

варто визначити ключові показники ефективності іnbound-marketing, які можна 

розрахувати на основі загальнодоступних аналітичних сервісів Google Analytics, Google 

Tag Manager, дані із платформи розсилок і CRM. 

Пропонуємо виділити наступні показники: 

1) Коефіцієнт конверсії (CR), який допоможе визначити, скільки відвідувачів 

сайту компанії в кінцевому результаті замовили чи купили той товар, який був вказаний 

з метою конверсії в Google Analytics чи в іншому аналітичному сервісі. 

CR = (загальна кількість замовлень / загальна кількість відвідувачів сайту)×100%. 

2) Рейтинг кліків (CTR) – це показник, який дозволяє визначити відсоток людей, 

що побачили оголошення компанії і натиснули на нього. Таким чином можна порівняти 

CTR для всіх оголошень компанії і виділити найбільш та найменш ефективні.  

CTR = загальна кількість кліків / загальне число переглядів× 100%. 

3) Вартість за клік (СРС) – ціна, яку заплатила компанія, щоб цільовий споживач 

попав на сайт. 

СРС = кошти, потрачені на розміщення реклами / загальне число кліків. 

4) Вартість залучення клієнта (САС) – це показник, який дозволить визначити, 

скільки вклала компанія для залучення одного клієнта, тобто це сукупні витрати, які 

необхідні для конвертації потенційного клієнта в фактичного покупця.  

САС = загальні витрати відділу маркетингу і продажу / кількість залучених 

клієнтів. 

Вищенаведені показники дозволяють зрозуміти, наскільки ефективно 

використовується іnbound-marketing і де є можливість покращити «воронки» продажів. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Сучасний бізнес від маркетингу прагне отримати генерацію лідів (клієнтів), 

продаж товарів чи послуг, рентабельність продажів. Для цього пріоритетними 

напрямами розвитку компанії є скорочення витрат і збільшення конверсій шляхом 

переходу від вихідного маркетингу до вхідного маркетингу. Так, застосування вхідного 

маркетингу дасть можливість захопити клієнта цінністю, цим і підвищується лояльність 

цільової аудиторії до компанії.  

За результатами дослідження визначено основні методичні підходи до 

використання вхідного маркетингу та розроблено модель формування вхідного 
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маркетингу, етапи якої структурують його процес. Для визначення ефективності того чи 

іншого інструменту запропоновано ряд показників  ефективності, які допоможуть 

правильно формувати рекламну кампанію. Окреслені показники можуть бути базовими, 

проте для глибшої аналітики потрібно використовувати спеціальні показники, такі як: 

повернення витрат на рекламу, повернення інвестицій в маркетинг, показник відтоку 

клієнтів та інше, що стане наступним кроком у вирішенні зазначеної проблеми. Також 

потенційний науковий та практичний інтерес становитиме використання мобільних 

додатків і мессенджерів для комунікацій і взаємодії із споживачами, збільшення точок 

контактів із клієнтами, подальший розвиток і використання CRM-систем, в тому числі і 

аналітичних, ріст значущості online комунікацій. 
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Current trends of marketing use in enterprise activities. 

Aim of the article. Scientific and technological progress in the 21st century has led not only to 

the technologicalization of all spheres of production, but also to society as a whole. This also applies to 

marketing, as the concept of marketing has changed over the last decades, and therefore requires new 

developments. Accordingly, the purpose of this article is to identify current marketing trends, develop a 

methodology for forming and modeling the process of outbound marketing, as well as provide 

recommendations for the use of new marketing tools by domestic companies 

The results of the analyses. The article highlights the most common types of modern marketing-

outbound or traditional (Outbound marketing) and inbound marketing, that is, progressive (Inbound 

marketing). 

Outbound marketing is a traditional business promotion where a company wants to bring their 

product or product idea to a specific audience (end consumers). For this purpose, it uses a monologic 

version of communication with consumers through various types of advertising (television, radio, print, 

outdoor advertising, newspaper ads, advertisements, promotional leaflets, brochures, catalogs, etc.), 

exhibitions, "hanging" over its market, makes cold calls in order to capture the market, sell it with their 

information. Thus, the company is forced to act aggressively to attract attention to itself. 

Inbound marketing is an innovative way of engaging customers in the business that involves 

promoting the company on search engines, social networks, electronic publications and blogs, through 

the creation of RSS feeds, and through other forms of content marketing. 

The article compares Outbound and Inbound marketing by the following characteristics: main 

purpose, tools, method of interaction with the audience, type of communication between brand and 

audience, tactics of business promotion, demand of specialists in the labor market, channels of business 

promotion, and also advantages and disadvantages of inbound marketing. We also propose a method 

of forming inbound marketing, which includes the formation of demand through quality content, 

customer engagement - the main tools are blogs, social networks (SMM), SEO-optimization of the site; 

conversion of clients into potential consumers of the company through the tools of call-to-action, 

landing pages, forms of personal data, database of contacts; rapprochement of potential customers with 

the company, turning potential customers into target. The proposed inbound-marketing technique 

covers the main steps of transforming a potential customer into a target consumer, enabling marketers 

to attract visitors, convert them to leads, and turn them into a target audience. 

Conclusions  and directions for further research. According to the results of the research, an 

inbound-marketing model was developed, which includes a number of stages that structure the process 

of forming an outbound-marketing. To determine the effectiveness of a particular tool, a number of 
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inbound marketing metrics are offered to help the company properly shape its advertising campaign. 

Outlined metrics may be baseline, but for deeper analytics, you need to use custom metrics such as: 

return on advertising costs, return on marketing investment, customer outflow, and more that will be 

the next step in addressing this issue. Also of potential scientific and practical interest will be the use of 

mobile applications and messengers for communication and interaction with consumers, increase of 

customer contact points, further development and use of CRM-systems, including analytical ones, the 

growing importance of online communications. 

Keywords: Outbound marketing, Inbound marketing, marketing concept, branding, SEO site 

optimization, SMM, company blog, chat bot. 

 

 
 

 

 

Надійшло до редакції 3 лютого 2020 

 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 4, № 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

В.В. Атюшкіна. Методи зниження маркетингових ризиків страхової компанії 

 

73 

 

УДК 368.1               JELClassification: M21, M31 
 

Атюшкіна Вікторія Віталіївна 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу 

Одеський національний політехнічний університет 

(Одеса, Україна) 

 

 

МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 
 

У статті досліджено джерела ризику у діяльності страхової компанії, здійснено пошук 

шляхів зниження маркетингових ризиків, досліджено взаємозв’язок організаційної структури 

компанії і ризиків її збутової діяльності, досліджено можливість зниження фінансового ризику 

шляхом зміни форми товарної пропозиції - надання пакета страхових послуг групам 

страхувальників. Визначено групи клієнтів компанії-фізичних осіб, подібних за характером і 

ступенем існуючих ризиків, відповідно до яких їм можна рекомендувати певний перелік 

страхових продуктів, що дозволить знизити збутовій ризик. Проведена оптимізація страхового 

портфеля ПрАТ «УПСК» з використанням моделі Г. Марковіца, що дозволило визначити умовно 

оптимальну структуру портфеля, яка забезпечує максимальну прибутковість при заданому 

рівні ризику. 
Ключові слова: маркетинговий ризик, пакет послуг, структура, страховий портфель, 

оптимізація. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Розвиток вітчизняного ринку страхових 

послуг в сучасних умовах тісно взаємопов'язаних з розвитком національної економіки, 

оскільки дозволяє акумулювати значні довгострокові інвестиційні ресурси, залучаючи 

кошти через пенсійні програми і програми страхування життя. Розширення страхового 

бізнесу створює робочі місця, активізує інноваційні впровадження, стимулює стійкість 

економіки і пом’якшує наслідки глобальних ризиків. 

Ризики у діяльності страхових компаній пов’язані, з одного боку, із організацією 

захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання визначених 

законом чи договором страхування подій, з іншого боку – з підприємницькими ризиками, 

тобто мають специфічний галузевий прояв за різними складовими економічної 

діяльності фінансового підприємства. Суттєвим джерелом ризику у діяльності страхових 

компаній є маркетингові ризики, адже саме вони відображають ступінь задоволеності 

потреб страхувальника. Питання зниження негативних наслідків ризикових станів у 

маркетинговій діяльності страхових компаній потребують наукових розвідок для 

отримання практичних результатів. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. До визначення класифікаційних 

ознак страхового ризику та складання різних варіантів класифікації та визначення 

сутності страхового ризику, тобто ризику, що переданий страхувальником і прийнятий 

страховиком при укладанні договору страхування, доклали зусиль ряд вітчизняних 

вчених, такі як М.С. Клапків [1, с. 22], С.М. Ілляшенко [2, с.131], С. С. Осадець, О. В. 

Мурашко, В. М. Фурман, А. Л. Баранов, Т.Є. Андрєєва [3, с.34], О.Л. Устенко [4, с.47], 

В.В. Вітлінський  тощо.  Сутність страхового ризику науковці здебільшого визначають, 

як певну подію, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності 

та випадковості настання. Питанням маркетингового ризику страхової діяльності, як 

власним ризикам страхової компанії, присвячені розробки І.Б. Черкаського, Л.М. 

Ремньової, Л.Д. Лебединської [5, с.18] та ін. Стратегічний аспект і специфічні для фірми 

ризики під впливом стримуючої ролі відносної продуктивності і нестабільності попиту 

досліджено у роботі науковців Хан К., Міттал В., Чжан Ю. [6]. 

Ю.С. Сердечна, Н.О. Шишпанова [7, с.172] дослідили питання управління 

страховим портфелем страховика з метою зниження негативних наслідків у страховій 

діяльності, підвищення ефективності системи ризик-менеджменту страхових компаній. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Питання зниження маркетингового ризику на різних етапах 

діяльності страхових компаній за рахунок удосконалення системи збуту, а також аналіз 

можливостей застосування оптимізаційних рішень у наданні страхових послуг є досить 

актуальними для розгляду у даній роботі.  

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є визначення 

джерел ризику у діяльності страхової компанії, пошук шляхів зниження маркетингових 

ризиків, дослідження взаємозв’язку організаційної структури компанії і ризиків збутової 

діяльності, дослідження можливості обмеження маркетингового ризику шляхом надання 

пакета страхових послуг групам страхувальників. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. В основі страхової діяльності лежить використання 

невизначеності результатів  життєвих подій з метою отримання прибутку. Встановлена 

Ф.-Х. Найтом кореляційна залежність між прибутком і неконтрольованими подіями 

заклала теоретичні основи фінансового ризику і відкрила можливість застосування 

оптимізаційних моделей щодо величини ризику [8, с. 12]. Вирішення завдання 

підвищення рівня прогнозованого доходу і зниження величини ризику (ступеня 

невизначеності результату події) дозволило Г. Марковицу і В. Шарпу висунути ідею 

ефективного інвестиційного портфеля, оптимального за значенням рівня ризику. 

Поняття ризику у страховій діяльності має свою специфіку. Воно полягає у 

врахуванні, визначенні, оцінюванні як видів ризику, які є характерними для економічної 

діяльності будь-яких суб’єктів господарювання, так і безпосередньо страхових ризиків. 

У ризик-менеджменті прийнято поділяти ризики на зовнішні та внутрішні по 

відношенню до підприємства. В свою чергу, зовнішні ризики представлені політичними, 

правовими, економічними, демографічними, соціальними та іншими.  

Основними характерними внутрішніми ризиками, з яким зустрічається страхова 

компанія, можна назвати наступні. 

1. Стратегічний ризик: характеризується ймовірністю виникнення у страхової 

компанії збитків через недоліки, яких припустилась страхова компанія при прийнятті 

стратегічних рішень, а також через неправильне обґрунтування перспективних 

напрямків її операційної, інвестиційної і фінансової діяльності. 

2. Операційний ризик, який складається з: 
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−  технічного і технологічного ризику – для страхової діяльності може проявлятися 

у зволіканні із застосуванням передових технологій (насамперед, інтернет-продажу 

страхових продуктів, створенням колл-центрів та центрів продажу, використання 

відеозв'язку або веб-чату для створення каналу зв’язку зі споживачем); 

−  організаційно-управлінський – пов'язаний з вадами застосованої організаційно-

управлінської структури, викривленням управлінської інформації, гальмуванням 

передачі управлінських рішень. Суттєвий ризик несе невідповідність організаційної 

структури страхової компанії комплексному підходу до задоволення потреб і запитів 

клієнта. Традиційно організаційно-управлінська структура страхової компанії будується 

за дивізіональною організаційною структурою з продуктовою спеціалізацією, тобто 

окремий продуктовий підрозділ працює з клієнтом лише за одним страховим продуктом, 

а отже така організація підприємства не сприяє залученню клієнта для вивчення спектра 

його страхових потреб; 

−  трудовий ризик походить з недоліків системи мотивації праці персоналу, 

неукомплектованості кваліфікованими спеціалістами, відсутності підвищення 

кваліфікації персоналу і універсальності у роботі з клієнтом; 

−  комерційний ризик страхової компанії складається з маркетингового ризику на 

етапі маркетингових досліджень, збутового ризику, ризику взаємодії з контрагентами і 

партнерами, ризику маркетингової стратегії [8, с. 111]. Якісний маркетинговий аналіз є 

запорукою складання ефективної маркетингової стратегії. Ризик маркетингових 

досліджень зазвичай є обмеженим за рахунок того, що більшість страхових компаній не 

проводить дослідження самостійно, а у своїй діяльності використовує матеріали 

галузевих досліджень, оброблені і перетворені первинні дані в інформацію, аналітичні 

звіти спеціалізованих медіа-ресурсів; 

−  фінансовий ризик є найбільш розповсюдженим і має як зовнішнє, так і внутрішнє 

походження для страхових компаній. Зовнішні фактори спричиняють валютні, 

інфляційні, фінансово-інвестиційні ризики; внутрішня структура формування 

операційних активів і капіталу спричиняє ризик зниження фінансової стійкості та 

ліквідності. Застосовувана на підприємстві система взаєморозрахунків з клієнтами може 

бути джерелом кредитного ризику компанії. Зважаючи на те, що для страхової діяльності 

суттєвим джерелом доходу є інвестування, отже, зростає і значення фінансово-

інвестиційного ризику для страхових компаній. 

Найбільш широко причини виникнення маркетингових ризиків позначають за 

основними маркетинговими інструментами, так званим комплексом «4Р»: цінові ризики 

– ризики, пов’язані з ціновою політикою; товарні ризики – ризики, пов’язані з товарною 

політикою; ризики розподілу (збутові) – ризики, пов’язані з політикою розподілу; ризики 

просування (комунікаційні) – ризики, пов’язані з політикою просування [9, с. 126]. 

Більшої конкретизації визначення маркетингового ризику набуває у роботі Т. 

Мерна, Ф. аль Тані [10, с. 212 ] як ризик недоотримання прибутку в результаті зниження 

обсягу реалізації або ціни товару; неправильний вибір ринків збуту продукції і 

визначення стратегічних рішень на ринку, неточний розрахунок місткості ринку, 

неправильне визначення потужності виробництва; необдуманість, незлагодженість чи 

відсутність збутової мережі на передбачуваних ринках збуту; небажана подія, пов’язана 

зі збутом продукції; невизначеність факторів внутрішнього та зовнішнього середовища 

підприємства при прийнятті маркетингового рішення. 

Розглянемо маркетингові ризики у діяльності страхової компанії України ПрАТ 

«УПСК». У ПрАТ «УПСК» робота страхових відділів будується переважно за видами 

страхових продуктів та територіальним принципом (у формі філій). Традиційно страхова 

діяльність, здійснювана за видами страхування, ведеться спеціалізованими підрозділами 
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(групами). Їх діяльністю керує спеціальний відділ, який займається основоположними 

питаннями, такими як визначення обсягу страхового захисту за цим видом страхування, 

ціни на надані послуги, а також контролює повсякденну роботу групи. Група складається 

з двох основних секторів: сектора обробки договорів страхування, який, у свою чергу, 

складається з групи з укладення нових договорів і групи з ведення уже наявних 

договорів, і сектора врегулювання збитків. 

Усіх страхувальників поділено за приналежністю до фізичних і юридичних осіб. 

Договорами страхування з фізичними особами покриваються ризики, що зустрічаються 

в сфері індивідуальної життєдіяльності і не зачіпають підприємницькі та професійні 

ризики. Види страхування, що зустрічаються в цій сфері, відрізняються високим 

ступенем стандартизації. Для страхування фізичних осіб характерні відносно низький 

середній рівень премій і, відповідно, відносно невисокі витрати з врегулювання збитків 

на один страховий випадок. 

Страхування юридичних осіб покриває ризики підприємств, що займаються 

господарською діяльністю, і професійні ризики індивідуальних підприємців. Ризики, 

пов'язані з можливістю настання великих збитків, розглядаються страховиками, в 

основному, окремо. 

Для більш глибокого аналізу ринку страхових послуг доцільно дослідити клієнтів 

компанії у розрізі фізичних та юридичних осіб і визначити певні групи клієнтів за 

характером і ступенем застрахованих ними ризиків. 

Дослідження клієнтів-фізичних осіб доцільно дослідити за критеріями: 

−  віку; 

−  стадії життєвого циклу сім’ї; 

−  складу домогосподарства; 

−  рівня доходів; 

−  переваг у витратах. 

Характеристика складу домогосподарств, їх витрат, розподіл домогосподарств з 

дітьми, без дітей за самооцінкою рівня їх доходів, економічними очікуваннями на 

наступні 12 місяців залежно від складу домогосподарства міститься у відповідних 

формах статистичної інформації, розміщених на сайті Державної служби статистики 

України [11]. 

Проаналізовано склад потенційних груп клієнтів компанії за показниками: 

– кількість осіб/домогосподарств; 

−  рівень доходу (низький/високий); 

−  розподіл домогосподарств, за самооцінкою матеріального добробуту (%); 

−  витрати на охорону здоров’я, грн. на міс., % витрат; 

−  витрати на транспорт, грн на міс., % витрат; 

−  витрати на відпочинок, грн на міс., % витрат; 

−  заощадження, грн./міс. 

За результатами аналізу виявлено групи клієнтів компанії-фізичних осіб за 

подібним характером і ступенем існуючих ризиків, відповідно до яких можна 

рекомендувати певний перелік страхових продуктів (табл.1). 

У страхуванні юридичних осіб виділяють такі групи клієнтів: 

−  великі промислові підприємства; 

−  середні і дрібні підприємства, що займаються господарською діяльністю; 

−  суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи; 

−  самозайняті особи (адвокати, нотаріуси, діячі мистецтв). 
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Таблиця 1 – Дані дослідження груп клієнтів ПрАТ «УПСК» - фізичних осіб за 2019р. 

 
Показник Страхування фізичних осіб 

молоді люди 

(16-24 роки) 

молоді сім'ї одинокі 

громадяни 

люди похилого 

віку (старші за 

60 років) 

домашні 

господарства 

Кількість (тис.) 12496 4900,1 2940,6 9827 14935 

Рівень доходу н в н в н в н в н в 

Розподіл 

домогосподарств, 

за самооцінкою 

матеріального 

добробуту (%) 

76 24 64 36 73 27 76 24 76 24 

Витрати на 

охорону здоров’я 

грн. на міс. /  

% витрат 

215,16 

/5,5 

326,39 

/7,5 

258,13 

/3,8 

327,82 

/4,8 

151,6 191,92 303,06 424,3 312,49 410,92 

Витрати на 

транспорт грн на 

міс. / % витрат 

156,48 

/4 

236,28 

/5,9 

319,27 

/4,7 

405,47 

/6 

177,12 224,1 37,25 52,15 366,93 482,52 

Витрати на 

відпочинок грн 

на міс. / % витрат 

23,47 

/0,6 

35,60 

/0,9 

81,52 

/1,2 

103,53 

/1,5 

87,69 111,02 30,39 42,55 181,33 238,45 

Заощадження, 

грн./міс. 

168 255,5 226,5 278,65 84,92 107,52 226,5 318,23 272,54 383 

Рекомендовані види страхування 

ДМС, 

страхування 

медичних витрат 

+ + + + + + + + + + 

Автострахування  +  +  +    + 

Туристичне 

страхування 

 +  +  +  + + + 

Страхування 

майна 

   +  +  +  + 

Страхування від 

нещасних 

випадків 

+ + +  +  +  + + 

Примітка. Доход: н – низький, в – високий 

Джерело: складено за даними [11, 12] 

 

У страхуванні юридичних осіб виділяють такі групи клієнтів: 

−  великі промислові підприємства; 

−  середні і дрібні підприємства, що займаються господарською діяльністю; 

−  суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи; 

−  самозайняті особи (адвокати, нотаріуси, діячі мистецтв). 

Орієнтація збуту на групи клієнтів стає тенденцією страхової діяльності завдяки 

врахуванню вимог ринку в цілому і диференційованих потреб споживача у безпеці. В 

економічному сенсі це дозволяє заощаджувати витрати на надання послуг зі 

страхування, на просування страхових продуктів, забезпечуючи більш повний страховий 

захист на вимогу окремих груп страхувальників та, з іншого боку, індивідуальний підхід 

до клієнтів при застосуванні будь-якого каналу збуту. 

Як відомо, клієнт купляє не послугу, він хоче отримати вирішення своєї 

проблеми. Тому доречно не пропонувати і продавати окремі страхові продукти, а 

знаходити оптимальні для страхувальника рішення його проблем з певних питань. 
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Замість реалізації окремих страхових продуктів доречно вивчити потреби певної групи 

клієнтів і перейти до комплексного вирішення проблем страхувальників. Це відповідає 

суті концепції створення постійної споживчої цінності, яку ґрунтовно досліджено 

Кумаром В., Рейнарцем В. [13, с. 45‒48]. Надання страхового захисту може 

доповнюється наданням інших послуг, як-то, наприклад, позиково-ощадних договорів, 
технічного асистансу, консалтингу та інше. 

Побудова організаційної структури страхової компанії не за видами страхування, 

страховими продуктами, а за групами клієнтів, кожна з яких має схожі потреби у 

страховому покритті, дозволить краще розуміти свого клієнта, можливо навіть краще за 

нього самого. Тобто у страхової компанії виникає можливість не тільки задовольняти 

потребу, а й формувати її. Комплексний підхід до вирішення проблем страхувальника 

дозволить знизити ризик відмови від послуг обраної страхової компанії. Доречно, щоб 

клієнт з самого початку, з моменту подачі заяви про укладення договору страхування, і 

до врегулювання страхового випадку обслуговувався спеціалістом, який має інформацію 

про всі укладені ним договори. 

Підхід до організаційної структури страхової компанії на основі комплексного 

вирішення проблем страхувальника з метою зниження збутових ризиків наведено на 

рис.1 у загальному вигляді. 

 
 

Рисунок 1 – Підхід до формування організаційної структури страхової компанії на 

основі комплексного вирішення проблем страхувальника з метою зниження збутових 

ризиків 

 

У цьому зв'язку важливого значення набуває поділ усіх страхувальників на 

фізичних і юридичних осіб з виділенням притаманних кожній групі проблем 

Організаційна структура страхової компанії за групами клієнтів 

Групи клієнтів зі 

звичайним рівнем 

доходів: 

молоді люди 

молоді сім'ї 

одинокі громадяни 

люди похилого віку 

домашні господарства 

 

Групи клієнтів: 

великі підприємства 

середні і дрібні підприємства 

суб’єкти підприємницької 

діяльності – фізичні особи 

самозайняті особи 

Фізичні особи Юридичні особи 

Групи клієнтів з 

високим рівнем 

доходів: 

молоді люди 

молоді сім'ї 

одинокі громадяни 

люди похилого віку 

домашні господарства 

Сукупність проблем 

матеріального 

забезпечення при 

настанні страхового 

випадку 

Сукупність проблем 

матеріального 

забезпечення при 

настанні страхового 

випадку 

Сукупність проблем 

матеріального 

забезпечення при 

настанні страхового 

випадку 
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матеріального забезпечення при настанні страхового випадка. Договорами страхування 

з фізичними особами покриваються ризики, що зустрічаються в сфері індивідуальної 

життєдіяльності і не зачіпають підприємницькі та професійні ризики. Види страхування, 

що зустрічаються у цій сфері, відрізняються високим ступенем стандартизації. Для 

страхування фізичних осіб характерні відносно низький середній рівень премій і, 

відповідно, відносно невисокі витрати з врегулювання збитків на один страховий 

випадок. 

Страхування юридичних осіб покриває ризики підприємств, що займаються 

господарською діяльністю, і професійні ризики індивідуальних підприємців. Ризики, 

пов'язані з можливістю настання великих збитків, розглядаються страховиками, в 

основному, окремо. 

За результатами аналізу (табл. 1) розроблені профілі груп клієнтів, виділені в 

залежності від характеру і ступеня ризику настання певної події, яким можна 

запропонувати комплексні страхові продукти, визначені за даними ПрАТ «УПСК» [12] 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Профілі груп клієнтів ПрАТ «УПСК» 

 
№ 

з/п 

Групи 

клієнтів 

Рівень 

доходу 

Характер і ступінь 

існуючих ризиків 

Рекомендований перелік 

страхових продуктів 

1 2 3 4 5 

1 молоді люди  

(16-24 роки) 

низький  Фізичні ушкодження 

/високий ступінь 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Страхування від нещасних 

випадків 

високий  Фізичні ушкодження 

/високий ступінь 

ДМС, страхування медичних 

витрат  

Автострахування 

Туристичне страхування 

Страхування від нещасних 

випадків 

2 молоді сім'ї низький  Загроза здоров’ю / 

середній ступінь 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Страхування від нещасних 

випадків 

високий  Загроза здоров’ю / 

середній ступінь 

Загроза втрати майна 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Автострахування 

Туристичне страхування 

Страхування майна 

3 одинокі 

громадяни 

низький  Загроза здоров’ю / 

середній ступінь 

Загроза втрати майна 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Страхування від нещасних 

випадків 

високий  Загроза здоров’ю / 

середній ступінь 

Загроза втрати майна 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Автострахування 

Туристичне страхування 

Страхування майна 
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Продовження табл. 2 

4 люди 

похилого віку 

(старші за 60 

років) 

низький  Загроза здоров’ю / 

високий ступінь 

 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Страхування від нещасних 

випадків 

високий  Загроза здоров’ю / 

високий ступінь 

Загроза втрати майна 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Туристичне страхування 

Страхування майна 

5 домашні 

господарства 

низький  Загроза здоров’ю ДМС, страхування медичних 

витрат 

Страхування від нещасних 

випадків  

Туристичне страхування 

високий  Загроза здоров’ю  

Загроза втрати майна 

ДМС, страхування медичних 

витрат 

Автострахування 

Туристичне страхування 

Страхування майна 

Страхування від нещасних 

випадків  

 
Можна відзначити такі переваги організації збуту по групах клієнтів, що 

сприяють зниженню ризику збутової діяльності страховика: 

−  враховуються специфічні потреби і запити певної групи страхувальників через 

пропонований набір страхових продуктів;  

−  при зміні ринкових запитів існує можливість реактивної адаптації пропонованого 

страхового набору щодо всієї групи клієнтів; 

−  «пакетна» пропозиція страхових послуг дозволяє диверсифікувати страховий 

портфель та надавати знижки страхувальникам; 

−  підвищується щільність і частота (регулярність) контакту з клієнтом; 

−  контакт страхувальника і страховика забезпечується одним співробітником 

страховика, який володіє повною інформацією щодо всіх укладених договорів. Це 

свідчить про індивідуальний підхід до клієнта, підвищує його довіру до компанії; 

−  договори страхування, за якими покривається відразу кілька ризиків, ведуться в 

одному відділі, що знижує управлінські витрати і сприяє зниженню ризику 

переключення страхувальника на послуги іншої страхової компанії. 

Структурна організація по групах клієнтів має і свої недоліки: 

  перехід на обслуговування груп клієнтів є найбільш ефективним в умовах 

створення єдиного центру підтримки, колл-центру для надання своєчасної допомоги за  

сукупністю пропонованих страхових пакетів; 

  можливість помилок при укладанні договорів страхування і врегулюванні 

збитків, оскільки співробітник, який обслуговує одного клієнта, повинен розбиратися в 

різних видах страхування; 

  необхідність перенавчання співробітників, збільшення часу на навчання нових 

співробітників; 

  складно або неможливо застосувати підхід для малих страхових компаній в силу 

обмеженості їх страхового портфеля і невеликого числа клієнтів; 

  підвищення збитковості за окремими групами клієнтів негативно позначається на 

фінансових результатах діяльності страхової компанії; 
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  поєднання різних видів страхування ускладнює роботу. 

До факторів, які визначають ризиковість збутової діяльності страхової компанії, 

належать: 

–  високий ступінь невизначеності у наданні страхової послуги; 

–  поєднання процесів виробництва та реалізації страхового продукту; 

–  складність вибору каналу збуту;  

–  інертність у споживанні страхових продуктів;  

–  відповідність ціни страхового продукту рівню сервісного обслуговування;  

–  складність контролю якості. 

Система збуту страхових продуктів ПрАТ «УПСК» налічує декілька каналів: 

офісний, представницький, брокерський, допоміжний, інтерактивний [12]. Компанія 

використовують екстенсивний, інтенсивний, винятковий та селективний методи збуту 

страхових продуктів. Перехід на систему збуту страхових продуктів групам клієнтів у 

вигляді страхового пакета дозволить знизити ступінь ризику на етапі збуту і забезпечити 

прийнятний рівень ризику неодержання фінансових результатів страхування за рахунок 

застосування збалансованого портфеля страхових продуктів. 

Системність прийняття управлінських рішень відносно забезпечення необхідного 

рівня фінансової стійкості страхової компанії переважним чином обумовлена політикою, 

яку проводить менеджмент компанії в межах формування оптимального страхового 

портфеля. Досягнення відносної збалансованості між такими визначальними 

параметрами, як рівень ризику та дохідність страхового портфеля, є можливим за 

рахунок проведення його диверсифікації. 

Призначення страхового портфеля полягає у визначенні вартості страхових 

ризиків, які приймаються до страхування, із застосуванням певного набору фінансових 

інструментів, що повинні забезпечити фінансову стійкість страхової компанії.  

Головними серед них є тарифна ставка, яка має виконувати перерозподільну функцію 

страхування, забезпечувати зворотність коштів страхових резервів за тарифний період; 

вартісна оцінка балансу страхових ризиків і їх страхового покриття по певній сукупності 

договорів страхування для забезпечення принципу збалансованості страхового 

портфеля, тобто оптимального поєднання ризику та доходу страховика; розрахунок 

темпів приросту страхових премій, який забезпечує випереджаюче зростання страхових 

внесків у порівнянні з сумою страхових відшкодувань і підвищує ефективність розвитку 

страхового портфеля. 

Вибір шляхів оптимізації страхового портфеля залежить від стратегічних цілей 

компанії. Основними напрямами можуть бути відбір страхових ризиків на етапі 

формування страхового портфеля компанії; андерайтинг, метою якого є якісна оцінка та 

сегментація ризиків, формування ефективних умов страхування, встановлення 

адекватних тарифів; перестрахування, яке дозволяє забезпечити заданий рівень 

збитковості видів страхування та портфеля в цілому. Це передбачає застосування 

збалансованості активного і пасивного перестрахування в компанії і вибору ефективних 

форм і методів перестрахування ризиків [14, с. 98]. Оптимальне співвідношення часток 

страхових продуктів у портфелі може бути досягнуте при максимізації величини 

прибутку страхової компанії при заданому рівні ризику або при мінімізації ризику при 

заданій величині прибутку. 

До того ж, за підходом до відбору ризиків розрізняють активний та пасивний 

способи управління. Активний спосіб управління страховим портфелем передбачає 

ретельний відбір ризиків та негайне використання фінансових інструментів, що 

відповідають цілям формування страхового портфеля, а також швидку зміну складу 

страхових послуг, що входять до портфеля [7, с. 173]. Пасивний спосіб – передбачає 
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створення диверсифікованого страхового портфеля з визначеним рівнем ризику, 

розрахованим на довгу перспективу і стабільні умови надання страхових послуг. 

В роботі визначено групи клієнтів з однаковою сукупністю проблем 

матеріального забезпечення при настанні страхового випадку. Пропонуємо розрахувати 

оптимальну структуру пакетів страхових продуктів для кожної групи клієнтів. 

Критеріями оптимальності вважаємо рівень доходності пакета, не менший, ніж середній 

сумарний дохід окремих страхових продуктів, які увійшли до пакета, і допустимий 

рівень відхилення (ризику) результату від прогнозованого. 

Визначити оптимальну структуру страхового портфеля можна, застосувавши 

належні засоби економіко-математичного моделювання та оптимізації. Як модель 

використано модель Г. Марковіца [15, с. 100]. Для побудови моделі Г. Марковіца були 

використані дані про страхові виплати і страхові премії 5 найбільш значущих страхових 

послуг, що увійшли до відповідних пакетів страхових продуктів як рекомендовані види 

страхування (див. табл.1) за певними групами клієнтів-фізичних осіб. 

Прибутковість виду страхового продукту визначається загальноприйнятим 

чином: 

 

ri = 1 – ЧСВі/ ЧСПі ,     (1) 

 

де Прі – прибутковість і-го виду страхування; 

ЧСВі – чисті страхові виплати за і-м видом страхування; 

ЧСПі – чисті надходження страхових платежів (страхові премії) за і-м видом 

страхування. 

 

Співвідношення ЧСВі/ ЧСПі утворює показник, який прийнято називати «рівень 

виплат», його значення за видами страхових продуктів і страховими компаніями 

розміщуються у відкритому доступі у спеціальних галузевих виданнях (наприклад, 

інтернет-видання «Фориншурер. Страхование»). 

Дані для розрахунку взяті за період з 2014 по 2018 рр. У вихідних даних і 

результатах розрахунку роки позначені цифрами від 1 до 5. Вихідні дані для розрахунку 

наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 – Вихідні дані для розрахунку 

(Р – рівень виплат, П – прибутковість)  

 

Рік 

КАСКО 
Страхування 

майна 
ДМС 

Страхування від 

нещасних 

випадків 

Туристичне 

страхування 

Р, % П, % Р, % П, % Р, % П, % Р, % П, % Р, % П, % 

1 35,5 0,65 12,3 0,88 32,2 0,68 16,2 0,84 0,0 0,00 

2 39,0 0,61 6,4 0,94 29,9 0,70 15,1 0,85 0,0 1,00 

3 32,9 0,67 19,8 0,80 27,7 0,72 16,7 0,83 1,4 0,99 

4 35,4 0,65 8,5 0,92 29,0 0,71 15,5 0,85 10,2 0,90 

5 40,2 0,60 4,2 0,96 29,4 0,71 11,9 0,88 10,7 0,89 
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Показники прибутковості обраних видів страхування були використані за 

моделлю Г. Марковіца, формалізований вигляд якої представлений формулою (2): 

 

∑ 𝑊𝑖𝑟𝑖 → 𝑚𝑎𝑥 

√∑ ∑(Wa ×  Wb × covab)

𝑁

𝑏=1

𝑁

𝑎=1

≤  σreq 

0 ≤ 𝑊i ≤ 1; 

 

∑ 𝑊𝑖 = 1,       (2) 

 

де wi – частка і–го виду страхування в портфелі страхових послуг; 

ri – прибутковість і–го виду страхування; 

N– кількість видів страхування; 

covab– коефіцієнт коваріації між парами конкретних видів страхування; 

σreq– максимально припустимий ризик портфеля страхових послуг. 

Модель Марковіца має наступні основні припущення [15, с.56]:  

– за доходність об’єктів приймається математичне очікування дохідності;  

– за ризик об’єктів приймається середнє квадратичне відхилення дохідності;  

– вважається, що дані минулих періодів, які використані при розрахунках 

дохідності і ризику, повністю відображають майбутні значення дохідності;  

– ступінь і характер взаємозв’язку між об’єктів виражається коефіцієнтом лінійної 

кореляції.  

Для кожного виду страхування були розраховані окремі показники, які необхідні 

для застосування формалізованої моделі, а саме: середнє значення прибутковості, 

дисперсія і середньоквадратичне відхилення, яке фактично є нормою ризику по кожному 

з видів страхування. 

Для остаточного застосування моделі необхідно отримати значення попарних 

коефіцієнтів коваріації для всіх видів страхових послуг, що було здійснено із 

застосуванням стандартних функцій MS Excel 2010. Отримані результати оформлені у 

матричному вигляді з рішенням матриці коваріації, зазначенням очікуваного доходу, 

дисперсії та значення ризику. Зведена інформація оптимального складу пакетів 

страхових послуг за видами страхових продуктів наведена у табл. 4. 

Пошук оптимального портфеля страхових послуг здійснено із застосуванням 

функції MS Excel 2010 «Пошук рішення» із пакета «Аналіз». Оптимальний страховий 

портфель знаходили з дохідністю більшою, ніж 76,8%, яка відповідає середньому 

рівню дохідності за окремими страховими продуктами, що увійшли до портфеля. При 

цьому були введені обмеження згідно моделі, де значення питомої ваги конкретного 

виду страхування було обмежено не менше, ніж 10%, що дасть можливість включити 

максимальну кількість обраних страхових послуг.  

Застосовувана модель передбачає встановлення певного рівня ризику отримання 

результату, тобто повинно задаватися конкретне значення ризику, під який і буде 

формуватися оптимальний портфель страхових послуг. Саме тому розрахунок було 

здійснено для одного значення ризику, яке обрано на рівні, не більшому за 6%. 
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Таблиця 4 – Зведена інформація щодо оптимального складу пакетів страхових послуг за 

видами страхових продуктів ПрАТ «УПСК» 

 

Пакет страхових продуктів 

Оптимальний склад пакету СП за видами 

страхування 

Рівень 

ризику 

КАСКО СМ ДМС СНВ ТС 

 Пакет СП «Домашні господарства  

з високим рівнем доходу» 
13,99% 10,00% 10,00% 56,01% 10,00% 4,81% 

Очікуваний дохід 8,87% 8,98% 7,04% 47,57% 7,55%  

Пакет СП «Домашні господарства  

з низьким рівнем доходу» 
0,00% 0,00% 10,00% 80,00% 10,00% 5,00% 

Очікуваний дохід 0,00% 0,00% 7,04% 67,94% 7,55%  

Пакет СП «Люди похилого віку  

з високим рівнем доходу» 
0,00% 47,03% 42,97% 0,00% 10,00% 5,84% 

Очікуваний дохід 0,00% 42,21% 30,23% 0,00% 7,55%  

Пакет СП «Люди похилого віку  

з низьким рівнем доходу»,  

Пакет СП «Молоді люди  

з низьким  

рівнем доходу» 

Пакет СП «Молоді сім’ї  

з низьким  

рівнем доходу»,  

Пакет СП «Одинокі громадяни  

з низьким рівнем доходу» 

0,00% 0,00% 33,79% 66,21% 0,00% 1,37% 

Очікуваний дохід 0,00% 0,00% 23,78% 56,22% 0,00%  

Пакет СП «Одинокі громадяни  

з високим рівнем доходу» 

Пакет СП «Молоді сім’ї  

з високим рівнем доходу» 

24,26% 55,74% 10,00% 0,00% 10,00% 5,42% 

Очікуваний дохід 15,38% 50,03% 7,04% 0,00% 7,55%  

Пакет СП «Молоді люди  

з високим рівнем доходу» 
11,74% 0,00% 10,00% 68,26% 10,00% 4,77% 

Очікуваний дохід 7,44% 0,00% 7,04% 57,97% 7,55%  

Примітки. СМ – страхування майна, ДМС – добровільне медичне страхування, 

СНВ – страхування від нещасного випадку, ТС – туристичне страхування. 

 
Таким чином, проведені розрахунки дозволяють не лише більш чітко 

визначати оптимальні частки кожного з видів страхування у загальній структурі 

портфеля, а й визначити пріоритетні напрямки загальної стратегії страхової компанії, 

спрямовані на мінімізацію страхових ризиків, максимізацію прибутковості страхової 

компанії та стабілізацію її загальної фінансової діяльності.  
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Отримані результати, так само, як і використана методика, можуть бути 

застосовані керівництвом страхових компаній для розробки стратегії розвитку 

страхової компанії з метою зниження маркетингових ризиків. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Зниження ризику передбачає зменшення або розмірів можливого збитку, або 

ймовірності настання несприятливих подій; важливу роль при цьому відіграють 

попереджувальні заходи. Ймовірність прояву ендогенних (внутрішніх, власних) ризиків, 

тобто таких, що знаходяться в сфері впливу самої страхової компанії, може бути 

зменшена і навіть повністю виключена в деяких випадках. В роботі серед внутрішніх 

ризиків визначено стратегічний, техніко-технологічний, трудовий, комерційний, 

фінансово-інвестиційний і організаційно-управлінський ризик. Як основні маркетингові 

ризики страхової компанії досліджено збутовий ризик та ризик недоотримання 

прибутку. 

На прикладі і за даними діяльності страхової компанії ПрАТ «УПСК» 

обґрунтовано підхід до формування організаційної структури страхової компанії на 

основі комплексного вирішення проблем страхувальника і орієнтації збуту на групи 

страхувальників з метою зниження збутових ризиків. Для цього визначено групи клієнтів 

з однаковою сукупністю проблем матеріального забезпечення при настанні страхового 

випадку. Це дозволить знизити ризик відмови клієнта від послуг страхової компанії 

завдяки врахуванню специфічних потреб і запитів певної групи страхувальників, 

можливості адаптації пропонованого групі клієнтів страхового набору при зміні 

ринкових запитів, диверсифікації страхового портфеля та надання знижок 

страхувальникам. Підвищення щільності і частоти (регулярності) контакту з клієнтом, 

індивідуалізації контакту страхувальника і страховика також сприяє зниженню збутових 

ризиків, збільшенню довіри до компанії. 

На основі аналізу даних ПрАТ «УПСК» виявлено страхові продукти, з яких 

сформовано пакети страхових послуг у відповідності до очікуваних потреб визначених 

груп страхувальників. Проведена оптимізація страхового портфеля ПрАТ «УПСК» з 

використанням моделі Г. Марковіца дозволила визначити умовно оптимальну структуру 

портфеля, яка забезпечує максимальну прибутковість при заданому рівні ризику. 

Подальших розвідок потребують питання розрахунку оптимального страхового 

портфеля для груп клієнтів-юридичних осіб, питання імплементації підходу до 

формування організаційної структури страхової компанії на основі комплексного 

вирішення проблем страхувальника у діяльності страхової компанії з метою зниження 

маркетингових ризиків. 
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Methods of reducing marketing risks of insurance company. 

The aim of the article. The purpose of the article is identifying sources of risk in the activities 

of the insurance company, finding ways to reduce marketing risks, studying the relationship between 

the organizational structure of the company and the risks of marketing activities, studying the possibility 

of limiting the marketing risk by providing a package of insurance services to groups of insurers. 

The results of the analysis. The paper identifies strategic, technical and technological, labor, 

commercial, financial and investment, and organizational and managerial risk among internal risks. As 

the main marketing risks of the insurance company, the marketing risk and the risk of loss of profit were 

investigated. 

The approach to the formation of the organizational structure of the insurance company is 

justified by the example and according to the activities of the insurance company CJSC UPSK and which 

is based on a comprehensive solution to the problems of the insured and marketing orientation on groups 

of policyholders in order to reduce sales risks. 

For this, groups of customers with the same set of material support's problems in case of an 

insured event occurs are identified. Groups of individual customers are formed by the usual and high 

level of income by: young people; young families; single citizens; aged people; households. Groups of 

corporate clients are defined as large industrial enterprises; medium and small enterprises engaged in 

economic activities; business entities - individuals; self-employed persons (lawyers, notaries, artists). 

Using the example of PJSC «UPSK», it is proposed to calculate the optimal structure of 

insurance product packages for each group of customers. The optimality criteria are considered the level 

of return on the package, no less than the average total income for individual insurance products included 

in the package, and the acceptable level of deviation of the result from the forecast. Individual indicators 

were calculated for each type of insurance that are necessary for applying the formalized model, namely: 

the average value of profitability, variance and standard deviation, which is actually the risk standard 

for each type of insurance. 

This will reduce the risk of a client’s refusal from insurance company services by taking into 

account the specific needs and requirements of a certain group of policyholders, the possibility of 

adapting the insurance package offered to a group of customers when changing market requests, 

diversification of the insurance portfolio and providing discounts to policyholders. Increasing of the 

contact's density and frequency (regularity) with the client, individualizing the contact of the insured 

person and the insurer also helps to reduce sales risks, increase trust in the company. 

Based on an analysis of the data of PJSC «UPSK», insurance products were identified, from 

which packages of insurance services were formed in accordance with the expected needs of certain 

groups of policyholders. The insurance portfolio of PJSC «UPSK» was optimized using the G. 

Markowitz model. It allowed us to determine the conditionally optimal portfolio structure, which 

provides maximum profitability at a given level of risk. 

Conclusions and direction for further research. Questions of calculating the optimal insurance 

portfolio for groups of corporate clients requires further research; issues of implementing an approach 

to the formation of the organizational structure of an insurance company based on a comprehensive 

problem's solution of the insured in the activities of the insurance company in order to reduce marketing 

risks. 

Keywords: marketing risk, service package, structure, insurance portfolio, optimization. 
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MODERN APPROACHES TO MANAGING MOBILE MARKETING IT PROJECTS 
 

The article describes the main problematic issues and modern approaches to managing 

mobile marketing IT projects. The principles and development models of modern web-projects are 

analyzed. A comparative analysis of the features and areas of applicability of flexible IT project 

management methodologies is presented. The critical problems of using flexible methodologies in 

mobile marketing IT projects are highlighted. The logical and structural diagram of the stages of the 

Mobile App Design Timeline is proposed, which contributes to increasing the effectiveness of the 

implementation of IT projects. To assess the applicability of the flexible methodologies of Kanban and 

Scrum, an IT project of mobile marketing was simulated, and recommendations were proposed for 

building a self-organizing team and conducting a continuous retrospective. 

Keywords: mobile marketing, mobile marketing IT project, IT project management,  flexible 

IT project management methodologies, MVP (minimum viable product). 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. The use of certain marketing concepts in enterprises is mainly 

due to the characteristics and trends of the market. In the process of market transformation, the 

marketing approach to it is changing. 

One of the global modern trends in digital marketing is the steady growth of mobile 

traffic, which is associated with both an increase in the number of mobile users, mobile Internet 

connections, mobile communications, and an increase in the speed of data transmission on 

mobile networks. The average annual growth rate of mobile traffic over the next five years will 

be 60-70%. Mobile devices will generate more than 90 percent of traffic in 2020. In 2019, over 

two-thirds of Ukrainians are connected to the Internet, most of them using mobile devices to 

access the Internet [25]. 

Today, mobile marketing is the preferred method of digital marketing ‒ a set of 

promotions, events and campaigns carried out via mobile devices via SMS (Short Message 

Service) to promote goods and services [6, p. 174]. 
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With the transition to the mobile marketing model, the processes of adapting and 

modifying the new functionality of web applications are accelerated, which requires the use of 

effective and adequate technologies for managing mobile marketing IT projects (creation of 

web applications for use with mobile devices). Reducing the timing of such projects, increasing 

the requirements of usability and the need for dynamic improvement of the quality assurance 

functionality requires formalizing the processes of web application development and 

modification based on the application of effective methods of managing mobile marketing IT 

projects. 

Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem and on which the author relies. Research on digital transformation of marketing; 

places of digital marketing in modern conditions of social development; features of digital 

marketing as a modern tool of communication management with consumers; components and 

tools of digital marketing are dedicated to the work of many domestic and foreign scientists: 

Oklander M. [7], Oklander T., Yashkina O. [20], Pedko I. [1], Danilenko M. [6], Gritsenko S. 

[12], Ruban V. [23], Shafalyuk O. [24], Kwilinski A., Trushkina N. [15, ]Kotler F.[14], Kaplan 

A.[13], Jeffrey M. [10], Lengard I. [16], The analysis of the essence, prospects, methods, 

features and tendencies of the development of mobile marketing in the world and in Ukraine 

was carried out in the works of Mazurenko V.P., Matviienko N. [18], Marchuk  О. [17],  

Romanenko O. [21], Yatsyuk D. [27]. The issue of ІТ-project management at the theoretical 

level is considered in the works of Bourque P., Fairley R.E [2], Fatrell R., Donald Schafer F., 

Larman K., Cohn M., Cobb G. [5], developed plenty of standard methodologies for process 

manufacturing software: ISO9001, ISO12207, ISO15504 [23], CMM (Capability Maturity 

Model) [17], MSF (Microsoft Solution Framework), RUP (Rational Unified Process), SCRUM, 

XP (eXtremal Programming), Crystal Clear, ASD (Adaptive Software Development),  Agile 

[4, p. 68-80]. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the 

article is devoted. However all attempts of formalization have failed, uniqueness of mobile 

marketing IT projects highlights the issue of choice of methods, practices and rules of lowering 

project risks. 

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose 

of this study is to analyze the features of mobile marketing IT project management, systematize 

the development models of modern web projects, highlight critical problems of using flexible 

methodologies in mobile marketing IT projects, and develop recommendations for overcoming 

them. 

Statement  of  the  main  material  of  the  research  with  full  justification  of  the 

scientific results obtained. Mobile applications are one of the most successful and promising 

marketing channels to date. According to Gartner, more than 10 billion mobile devices are 

registered in the world in 2019, including 1.7 billion machine-to-machine (M2M) connections. 

The number of mobile users has grown from 4.3 billion in 2012 to 5.3 billion in 2019. The 

current annual growth rate is 2.4%. The average mobile data rate has increased more than 7 

times since 2012 [11]. 

The highest Internet speed in the world is in South Korea, 95.1 mbps, and within a  year 

this figure grew by 120%. In 2019, this country was the first in the world to launch 5G high-

speed Internet. In second place in speed - Qatar (69.1 mbps), in third - Norway (68 mbps). The 

average speed of mobile Internet in the world is 29.5 mbps. Global mobile traffic in 2019 

increased by 30.6% compared to 2017, and in the desktop segment it dipped by 3.3% .  70% of 

searches come from mobile devices, up to 30% of visitors go to sites and leave orders from 

mobile devices, the average user spends at least 87 hours on performing Internet search 

activities [8]. 
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The country with the highest prevalence of smartphones was South Korea - 94% of adults 

use smartphones and 6% use phones. In second place is Israel with smartphone prevalence of 

83%, in third place is Australia with 82%. The United States is in eighth place with 77% [9]. 

Similar global trends are observed in Ukraine. The use of the second and third screens is 

growing, people are using several mobile devices at the same time. In 2019, the number of 

Ukrainians in the network amounted to almost 23 million, or 71% of the population, against 

63% of the population in 2018. 66% of Ukrainian Internet users use mobile devices. 76.2% of 

mobile Internet users access the network via Android, 22.5% through Apple devices [26]. 

Moldova has a relatively high level of Internet penetration. In 2012, Moldova was 

significantly behind in this indicator. She occupied only 37th place in Europe. But in recent 

years, the country has shown accelerated growth. In 2016, the number of people over 6 years 

of age using the Internet was 71%, compared with 63% in 2015. In 2017, the number of mobile 

telephony service users who used 4G mobile Internet via smartphones increased by 45.8%. The 

volume of traffic generated by mobile Internet users via smartphones in 2018 increased by 

64.2%. As a result of such dynamics, the penetration rate of mobile Internet access services per 

100 residents in 2019 increased by 14.3 percentage points and amounted to 82.7% [25]. 

Increasing importance of mobile traffic requires a change in approach to the development 

of modern web-projects with a focus on improving usability based on the principles of 

ergonomics and customer-centricity. The issue of web application development, adapted for 

use with mobile devices, is critical in digital marketing. Mobile versions have a number of 

features that must be considered to ensure high usability. Ergonomics means fitness for use, 

availability of conditions and pre-conditions for easy, enjoyable, non-burdening  use. There are 

several usability models: responsive web design, adaptive design, Mobile First, Mobile Only 

(Table 1). 

 

Table 1 – Models of development of modern web-projects 

 
Type Characteristics Advantages Limitations 

Responsive 

web design 

The site is readable on 

various monitors, does 

not require zooming or 

scaling, there is no need 

for horizontal scrolling 

 

The need to develop 

only one version of the 

design that will 

automatically adapt to 

the screen size of the 

device 

Excessive overload of web page 

traffic (by downloading CSS 

styles and JavaScript files); 

difficulties with image 

adaptation 

Adaptive 

design 

The content is 

automatically adapted to 

the screen of the device 

used by the user. First, 

the developer creates 

content for PC users, and 

only then "trims" for the 

smartphone 

Wide versatility. 

Suitable for almost 

any category of 

websites 

 

Difficulty in adapting an existing 

site; 

significant requirements for the 

choice of server solutions 

 

 

Mobile-first Development of web-

based solutions for 

mobile users, with 

further adjustments to 

those solely for 

workplace users 

 

Laconic design, 

Minimal functionality. 

The connection speed 

of the network is taken 

into account 

 

 

Requires more detailed work on 

the prototyping and development 

phase of the site concept, given 

the need to reduce the amount of 

content. Design is limited, scripts 

are truncated, background 

images are missing, images are 

minimized 

 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 4, № 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

A. Levitskaia, M. Chaikovska. Modern Approaches to Managing Mobile Marketing IT 

projects  
91 

 

Continue tabl 1 
Mobile 

Only. 

mobile users only receive 

content that is prepared for 

their screen and device 

solution 

reducing page load time 

on mobile devices by 

reducing the number of 

resource downloads 

requests 

There are risks associated 

with browser 

incompatibilities, differences 

in operating systems (OS) of 

user devices, restrictions on 

the mobile version only 

 

Improper model selection causes the site to lose a large share of the market. To provide 

the most user-friendly interface and navigation, an adequate choice of technology is required at 

the stage of designing the structure of the web-resource and program code. When choosing a 

technology, consider the limitations of content minimalism requirements, the complexity of the 

project, the type of device screens, mono- or multi-variant versions of web-projects, the type of 

operating system that will be applied. 

Mobile marketing IT project management methodologies can be divided into traditional 

and flexible (iterative). 

Traditional  based on fairly strict planning of the project before launch and minimal 

interventions after. With this approach, each subsequent phase begins after the completion of 

the previous one. The traditional approach correlates with the classic project management 

standard from PMI  PMBoK [22]. 

Agile Agencies are more effective in a rapidly changing business environment. Agile 

methodologies encourage change at all stages. This makes them more competitive in current 

realities. The use of flexible methodologies in the management of IT projects for mobile 

marketing increases the manageability of the project and allows you to get an effective return 

on investment; provide structure flexibility. 

Agile methodologies are based on adaptive development, focusing on people and their 

interaction, rather than on processes and tools. They are characterized by flexibility, 

iterativeness, adaptability. Conducive to breaking into small manageable work packages. 

An iterative and incremental approach to project and product management, focused on 

the dynamic formation of requirements and ensuring their implementation as a result of constant 

interaction within self-organizing working groups consisting of specialists of various profiles. 

A working product is more important than comprehensive documentation; cooperation with the 

customer is more important than agreement on the terms of the contract; readiness for change 

is more important than following the original plan. Suitable for open end projects. 

The share of Agile projects in the total array is steadily increasing (from 9% in 2010 to 

25% in 2019), while traditional approaches are losing popularity, which is particularly 

noticeable in application development [5, p. 115]. Among the methods based on the ideas of 

Agile, the most popular are Scrum and Kanban.  

 Kanban (Toyota, 1953) a development management method that implements the 

principle on time and contributes to an even distribution of workload between employees. The 

product increment is passed forward from stage to stage, and at the end, an element ready for 

delivery is obtained. Accurate calculation of the load on the team, the correct placement of 

constraints and focus on continuous improvement. The main task of Kanban is to reduce the 

amount of “work currently in progress”. In Kanban, estimates of the deadlines for the task are 

optional or none at all. Kanban is a tool for visualizing the process and limiting the execution 

of the simultaneous number of tasks, but it alone is not enough for a successful project. Suitable 

for fairly cohesive teams with good communication. 

Scrum - is the most structured of the Agile family, combines the elements of the classical 

process and the ideas of a flexible approach to project management. Scrum is a set of principles 
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on which the development process is built, which allows to provide a product to a customer in 

hard-fixed and short-term iterations, called sprints. The scrum methodology is aimed at 

interacting with the customer, and despite the fact that the development team decides what tasks 

it will perform during one iteration, there is a leader (scrum master) in this methodology who 

monitors the process. Using this methodology makes it possible to identify and eliminate 

deviations from the desired result at earlier stages of software product development. 

Table 2 shows a comparative analysis of the features and areas of applicability of 

flexible methodologies for managing mobile marketing IT projects. 

 

Table 2 – Analysis of the application of IT project management methods in the company 

 
Method Features Usage in projects 

Micro- 

management 

Problems regarding involving the team in 

the development process; 

internal security threat (project, 

information, staff) 

The number of people in the project 

does not exceed 10. Leadership 

lacks delegation skills or is 

reluctant  to delegate 

Kanban boards Just in time (JIT) principle. 

Helps to identify bottlenecks in the project. 

A visual solution that involves prioritizing. 

Panoramic view of the project. 

Provides business opportunity to be 

reactive to customer needs. It's hard to 

combine testing and development in one 

team 

Task-oriented. 

High volume of tasks. 

The requirements are constantly 

changing. 

Many tasks may be out of date and 

get “demoted” 

 

Scrum Aims for interaction with the customer. 

More communications. The beginning of 

the sprint is accompanied by planning: 

analysis and evaluation of tasks. Weekly 

mandatory stand-ups. After the sprint, a 

retrospective is held. 

As a result, all communications (meetings, 

workshop, sprint retrospective, etc.) take 

about 30% of the time 

Team-oriented. 

Projects with flexible workflow 

algorithm, uncertainties, variable 

requirements, inability to determine 

the time limits of tasks in advance. 

Quick launch of the project with the 

most priority functions 

 

 

 

When using flexible methodologies in mobile marketing IT projects, it is necessary to 

take into account a number of critical problems associated with determining the target market, 

designing, prototyping, organizing teamwork, and choosing the MVP functionality (minimum 

viable product). Underestimating the importance of these issues leads to the fact that only 29 

out of 100 IT mobile marketing projects reach the stage of successful implementation [4, p. 68]. 

Figure 1 shows the logical and structural diagram of the Mobile App Design Timeline 

stages, which helps to increase the effectiveness of the project. 

1. Building an autonomous, self-organizing team in practice. You should not consider 

such a team as completely independent, leadership is still being implemented: goals are set from 

the outside, and the team itself is formed by management. However, the team independently 

determines the path by which the goal will be achieved. The process of becoming a team, let 

alone a mature and self-organizing one, does not go instantly and painlessly. 

2. Decide what functionality will be the MVP (minimum viable product), how to think 

of architecture for future expansion, what technologies to choose, and, in addition, determine 

the time and cost of the project. In order to optimize this process, it is recommended to do the 

design. Designing requires applications with unique, deliberately new functionalities that 

integrate many features and systems that provide ambiguity for possible solutions. 
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Marketing 

Application creation goals 

«for whom is this application?», 

« for what purpose. people will 

 

User scenarios 

The most convenient way to 

solve mobile application tasks 

Full information is needed on 

Promotion 

Develop a post-release product 

promotion strategy 

Planning the volume of future 

 

2. Architecture, structure and interfaces 

Architecture 

Designing a server 

database 

Structure 

Approximation of previous 

steps 

Prototypes of interfaces 

Creating user scenarios 

3. MVT (Minimum viable technology) selection 

Native Hybrid Cross-platform 

4. MVP (Minimum viable product) selection 

Early implementation  

 

Short test time  

 

Close engagement with the 

audience, downloads, interface 

reviews and usability. 

5. Creating a long-term development plan 

Planning the total amount of 

investment required 

A clear understanding of 

resource costs 

Transparent picture, eddy 

control 

Figure 1 –Mobile App Design Timeline 



Marketing and Digital Technologies          Volume 4, No 1, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

94 

 

 

3. Ignoring the principles of building interfaces for Android and requirements for iOS, 

laying the wrong structure of screens. Application of non-native elements. This makes the app 

unintelligible to the user and increases the development time. The lack of clarity of the scripts 

in the TK and their detailing in the design, the difficulty of integrating the mobile application 

with CRM systems and ERP. 

4. Conducting A/B-testing of the apps and the retrospective of the IT project. In practice, 

it often turns out that carrying out a retrospective at the end is difficult: the team does not have 

enough time, many problems are solved already during the iteration 

To evaluate the applicability of Kanban and Scrum, a mobile marketing IT project was 

modeled. Despite the fact that the baseline duration of a project modeled using the Scrum 

methodology is the same as the duration of a project implemented using Kanban, the variance 

in both the duration and cost of a project modeled using the Scrum methodology is much less 

than in Kanban with an obvious gain in product quality. 

Sprint results, a report of the performed work are shown in Fig. 2, Fig. 3. 

 

 
 

Figure 2 – Sprint Results                         Figure 3 – Report of the performed work 

 

Tables 3, Tables 4 show the relation of the common criteria of the two models: Kanban 

and Scrum: 
 

Table 3 – Effectiveness of Scrum and Kanban 

 

Model 
Duration (days) 

Deviation (%) 
Cost ($) 

Base Factual Estimate Factual 

Kanban 40 46 15% 13400 $ 15410 $ 

Scrum 40 35 -12,5% 13400 $ 11725 $ 
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Table 4 – Comparison of Scrum and Kanban by criteria 

 
Criteria Scrum Kanban 

Evaluation of terms + - 

Long-term planning + - 

Roles + - 

Changes after scheduling - + 

Technical task + - 

Quick reaction - + 

Narrow specialization in the team + - 

Daily meetings + + 

The division of tasks into several stages + - 

 

The basis of flexible IT project management methodologies is a retrospective. However, 

there are various approaches to conducting a retrospective, to choosing a model and an 

algorithm for its implementation. According to the cascade model, a retrospective should be 

carried out in the late stages of an IT project. An alternative approach recommended in 

benchmarking is the continuous retrospective of an IT project. The main feature of this 

approach is the departure from a phased model to a spiral one, with daily milestones (“stand-

up” assemblies) [3, p. 57]. 

Continuous retrospective is implemented by the following activities: visualization of the 

problem, development of a business process model for its implementation, analysis of 

alternative options for its operational resolution. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. Mobile marketing is constantly evolving. In a world where people read their 

correspondence, socialize and search for different information through mobile devices, 

businesses need new marketing strategies and tools, new approaches to managing.  Applying 

these flexible approaches will encourage customers using mobile services to visit the site. It 

will contribute to creating applications that provide unique usability content, and among other 

things, digital presence. 

One of the main tasks that directly affect the effectiveness of software development is 

choosing a model for the development process. There is no single optimal choice. The model 

may vary depending on the scale, novelty and criticality of the project, distribution of 

participants, customer requirements. Today, the traditional approach to managing IT projects is 

having considerable difficulties when project requirements can change at almost any stage, as 

it is necessary to respond to the rapidly changing environment. 

These are exactly the challenges inherent to mobile marketing IT projects. Flexible 

methodologies have their own challenges. It is important to perceive them as “challenges” and 

not advantages or disadvantages. Micromanagement and Kanban are good for small business 

website projects that don't take much time to plan. Scrum is suitable for a large project (3 

months in duration) that has full specification and requirements before development begins. 

In this case, the team can easily draw up a detailed development plan and split the whole 

process into a sprint. Implementing Scrum and switching to flexible methodologies takes time 

and effort. Flexible team goes through the stages of formation, conflict, normalization, and 

cooperation. Productive work is only possible at the last stage, at which point the manager needs 

to help and support the team. 

The transition to flexible methodologies involves a dramatic change in the tasks and 

methods of executives' work. The leadership style of the manager should focus on delegation, 
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virtually all authority is transferred to the team, and the task of the manager is to teach them to 

act independently, to organize and support the work process. 

The underlying complexity of using flexible methodologies is that it is not just a change 

in the work process, it is also a change of mindset: working together to achieve a goal that 

determines the direction of further research. 
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Сучасні підходи до управління IT-проектами мобільного маркетингу. 

У статті описані основні проблемні питання та сучасні підходи до управління ІТ-

проектами мобільного маркетингу. Проаналізовано принципи та моделі розвитку сучасних веб-

проектів. Наведено порівняльний аналіз особливостей та сфер застосування гнучких 

методологій управління ІТ-проектами. Висвітлено критичні проблеми використання гнучких 

методологій у ІТ-проектах мобільного маркетингу. Запропоновано логико-структурну схему 

етапів розробок мобільних додатків, що сприяє підвищенню ефективності впровадження ІТ-

проектів. Для оцінки застосування гнучких методологій Kanban та Scrum було модельовано ІТ-

проект мобільного маркетингу та запропоновано рекомендації щодо створення команди, що 

самоорганізовується, та проведення безперервної ретроспективи. 

Ключові слова: мобільний маркетинг, ІТ-проект мобільного маркетингу, управління ІТ-

проектами, гнучкі методики управління ІТ-проектами, MVP (мінімально життєздатний продукт). 
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