ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» (ПУЕТ)

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ
НАУКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ОСВІТИ У ХХІ СТОЛІТТІ

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ
ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік
(м. Полтава, 13–14 квітня 2022 року)

Частина 2

Полтава
ПУЕТ
2022

УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)

А43

Розповсюдження та тиражування без офіційного дозволу Вищого навчального закладу
Укоопспілки
«Полтавський
університет
економіки і торгівлі» заборонено

Редакційна колегія:
О. В. Манжура, д. е. н., доцент, проректор із науково-педагогічної
роботи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ);
О. В. Гасій, к. е. н., доцент, директор Навчально-наукового центру
забезпечення якості вищої освіти ПУЕТ;
А. С. Ткаченко, к. т. н., доцент, директор Навчально-наукового
інституту денної освіти ПУЕТ;
В. В. Сарапин, к. філол. н., доцент, завідувач науково-організаційного
відділу ПУЕТ.

А43

Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості
освіти у ХХІ столітті : тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних
робіт студентів за 2021 рік (м. Полтава, 13–14 квітня 2022 р.). –
Полтава : ПУЕТ, 2022. – Ч. 2. – 322 с. – Текст укр., англ.
мовами.
ISBN 978-966-184-427-7
Збірник містить тези доповідей ХLV Міжнародної наукової студентської
конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2021 рік.
Проблеми, порушені авторами публікацій, вирізняються своєю актуальністю та
новизною наукових підходів. Увагу зосереджено на висвітленні результатів
наукових досліджень у різних галузях науки та якості вищої освіти.
УДК 001:378.014.61"21"(477.53)(082)
Матеріали друкуються в авторській редакції мовами оригіналів.
За виклад, зміст і достовірність матеріалів відповідальні автори.

ISBN 978-966-184-427-7

© Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і
торгівлі», 2022
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ОДЯГУ «TINY STORE»
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Стартапи – це компанії або підприємства, які зосереджені на
одному продукті чи послузі, які засновники хочуть вивести на
ринок. Ці компанії зазвичай не мають повністю розробленої бізнес-моделі і, що більш важливо, не мають достатнього капіталу
для переходу до наступної фази бізнесу. Більшість із цих
компаній спочатку фінансуються їхніми засновниками.
Метою наукової роботи є дослідження та аналіз основних
положень і понять стартап-проєктів як ефективного виду реалізації успішної бізнес-ідеї в умовах сучасності; побудова
маркетингового плану, фінансової складової та маркетингового
інструментарію реалізації стартап-проєкту магазину жіночого
одягу «Tiny Store».
Перший крок у створенні стартапу – це мати чудову ідею. З
цього моменту дослідження ринку є наступним кроком, щоб
визначити, наскільки реалізована ідея і як виглядає поточний
ринок для вашої ідеї. Після дослідження ринку наступний крок –
створення бізнес-плану, який окреслює структуру вашої компанії, цілі, місію, цінності та завдання.
Одним із найважливіших кроків є отримання фінансування.
Після збору фінансування переконайтеся, що ви правильно
оформили юридичну та паперову роботу. Наступним кроком є
створення плану маркетингових комунікацій, щоб залучити
клієнтів, створити клієнтську базу та адаптуватись у міру
зростання вашого бізнесу.
Розпочинаючи новий бізнес, важливо представити себе
потенційним клієнтам або клієнтурі. Ви повинні розповісти
людям, хто ви, що ви робите і що відрізняє вас від усіх інших.
Якщо ви вирішите поставити пріоритет поінформованості про
бренд, ваші цілі – і ваша маркетингова стратегія – можуть
зосередитися на тому, щоб люди впізнали назву вашого бренду,
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логотип чи продукти. Залучайте нових клієнтів. Щоб досягти
цих цілей, вам потрібно розробити маркетингову стратегію,
використовуючи ефективний дизайн, копію та заклики до дії, які
привертають увагу людей і викликають у них бажання взаємодіяти з вашим бізнесом.
Без правильного просування магазину можна забути про
клієнтів, тож для цього потрібно створити грамотний маркетинговий план, який допоможе полегшити просування (табл. 1).
Таблиця 1 – Список каналів для залучення клієнтів
Канал
Таргетована
реклама

Успішність
Висока

Сторінка в
Інстаграм

Середня

Зовнішній
вигляд
магазину

Висока

Зовнішня
реклама

Низька

Маркетплейси

Висока

Тік-ток

Висока

Обґрунтування
Магазин розрахований буде переважно на молодь, яка активно
проводить час у соц. мережах
При добре побудованому способі
просування буде давати великий
потік клієнтів з усієї України
Якщо створити яскраву вивіску та
оформлення магазину, то певний %
покупців буде зацікавлений саме від
цього
Через швидкий розвиток інтернетджерел акцентувати увагу на рекламі по місту стали менше. Але ті ж
самі флаєри матимуть вплив на
потенційних покупців при правильному дизайні
Додатковий простір для розміщення
продукції, можна переводити клієнтів з них на сторінку в інстаграмі і
вже звідти доводити до продажу
Завдяки поширенню такого способу
просування можна отримати великий потік клієнтів, але потрібно
вміти цим займатися та переводити
аудиторію з одного майданчика до
іншого

Імовірність знайти в Україні якісний одяг за низькою ціною
мала, якщо це не секонд-хенд. Тож пропонуємо відкриття магазину одягу від англійських брендів, які будуть у кілька разів
нижче вартості в оригінальних магазинах, простіше кажучи –
– © ПУЕТ –
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сток. Перевагою від звичних для нас стоків будуть прийнятні
ціни, новизна та висока якість товарів. Мета: збільшити кількість клієнтів та закріпити магазин як бренд на ринку Полтави.
Для першочергових методів просування використовуватимуться
тік-ток та інстаграм. Також функціонуватиме сайт, який надасть
змогу швидко замовляти товари.
Для реклами будуть розроблені креативи, які використовуватимуться для таргетованої, банерної реклами та листівок.
Маркетплейси, на яких буде розташовуватися магазин
додатково: «Шафа», сайт, «Пром.юа».
Стартапи – це невеликі компанії, але вони відіграють важливу роль в економічному процесі, оскільки створюють більше
робочих місць, що спонукає до вищої зайнятості, яка означає
покращення економіки. Стартап сприяє економічному розвитку,
збільшуючи інновації та викликаючи конкуренцію. Нові
підприємці приходять з новими ідеями, вкрай необхідними для
постійних інновацій та створення конкуренції.
По суті, все починається з визначення потенційного клієнта
та незадоволеної потреби чи бажання, які ринок ще не задовольнив. В ідеалі клієнт, якого ви визначите, представлятиме
ринок, який відповідає вашим потребам і таланту.
Саме тому розроблений нами стартап-проєкт зі створення жіночого магазину одягу «Tiny Store» є актуальним як для суспільства, так і для економічного розвитку регіону. Запропоновані
результати проєкту готові до реалізації під залучення фінансування.
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Медіа – це досить специфічна категорія бізнесу. Для його
правильної організації та подальшого відання необхідно розуміти кілька основних речей.
Сьогодні бізнес у сфері медіа може існувати за рахунок трьох
джерел доходу:
– реклама;
– винагорода за публікацію статей, яка потрібна замовнику
тематики (політичної, комерційної чи соціальної);
– фінансова підтримка з боку суспільства, держави, меценатів, грантових фондів, компаній чи певних профільних груп.
Найбільш успішні видання та теле/радіо канали розвивають
усі три напрямки і тим самим забезпечують високий постійний
дохід. Уже на старті потрібно знати, на чому бізнес зароблятиме
і чи вистачить цього для покриття його витрат.
По-друге, медіаресурс повинен концентруватися на певних
тематиках. Специфіка бізнесу така, що багато тематики взаємовиключають одне одного. Наприклад, видання, що позиціонує
себе як ділове (бізнес новини, економіка), не може писати про
новини шоубізнесу та розваги – це знижує його авторитетність.
Так само розважальний медіаресурс не повинен перевантажувати читачів/глядачів великою кількістю ділових новин.
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