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СЕКЦІЯ 1 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ  

В СВІТОВОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ  
 

Артеменко Тамара, спеціаліст вищої категорії, 

ВСП «Київський торговельно-економічний  

фаховий коледж ДТЕУ»,  

 м. Київ, Україна 

 

СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ – ЗАПОРУКА УСПІХУ 

ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ 

 

      Туризм – багатокомпонентна і комплексна економічна система, діяльність якої 

розгортається в часі й просторі і залежить від багатьох соціально-економічних, 

юридичних, природно-кліматичних чинників, що впливають як на напрями 

формування туристичних потоків, так і на їх інтенсивність та структурованість. 

Відомо, що  сфера туризму підтримує майже 50 суміжних галузей, один турист 

дає роботу 10 особам, а створення одного робочого місця в туризмі є в 20 разів 

дешевшим, аніж у промисловості.  

       Індустріальний туризм (промисловий туризм) — це дослідження туристами 

територій, будівель та інженерних споруд виробничого або спеціального 

призначення, а також будь-яких закинутих споруд з метою отримання 

психологічного, естетичного або дослідницького задоволення [1]. 

Сьогодні індустрія туризму є одним із секторів світової економіки, що 

розвивається найбільшими темпами. Згідно з даними СОТ, в останні 20 років 

середньорічні темпи приросту валютних надходжень від міжнародного туризму 

складають 14%. Туристична сфера вже в найближче десятиліття вийде на перше 

місце в обсязі світового експорту. Найбільшими країнами-постачальниками 

потоків туристів стануть США, Німеччина, Великобританія, Японія і Китай, а 

обсяг туризму між східними та західними країнами Європи зростатиме, 

здебільшого, в напрямку зі Сходу на Захід. 

        У країнах ЄС в індустрії туризму разом із суміжними секторами національної 

економіки   створено близько 24 млн. робочих місць, що забезпечує зайнятість до 

12% працездатного населення. Кожна країна світу має свій перелік привабливих 

для певних видів туризму об’єктів – як природних, так і створених спеціально для 

цих цілей, і прагне підвищити інтерес потенційних споживачів до придбання 

відповідних туристичних продуктів. В свою чергу, туристичні фірми, прагнучи 

отримати підприємницький прибуток, намагаються розпізнати наявні чи 

приховані потреби туристів, розвиваючи види туризму, змінюючи зміст і 

структуру туристичних продуктів, поліпшуючи якість туристичних послуг та 

підвищуючи їх споживчу цінність.  

Відомо, що розвиток туризму як сфери економічної діяльності залежить від 

розвитку потреб у таких послугах у потенційних клієнтів. Важливо не тільки 

розпізнати існуючі потреби, а й передбачити появу нових, а відтак – оцінити 
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перспективу їх розвитку серед значної кількості споживачів і налагодити  

відповідні процеси швидше за конкурентів. Це неможливо здійснити без 

кваліфікованого маркетингу. Сучасна концепція маркетингу туризму зорієнтована 

не тільки на задоволення потреб споживачів, але й на цілеспрямований вплив на 

їх свідомість та вибір. Тому маркетинг відіграє вирішальну роль у забезпеченні 

ринкової гнучкості туристичних підприємств.  

       Також маркетинг відіграє важливу роль у сегментуванні ринку, оцінювання 

обсягів платоспроможного попиту, позиціюванні нових продуктів і послуг на 

ринку і багато ін. Це дає змогу обґрунтовано диференціювати запити потенційних 

споживачів, зіставити їх з ресурсними потребами і прийняти рішення щодо 

доцільності поглиблення рівня індивідуалізації послуг при формуванні 

туристичних продуктів і виділення оптимальних розмірів туристичних груп для 

популярних туристичних маршрутів. Загалом – це підвищує ефективність 

процесів проектування (розроблення) туристичних продуктів і їх споживання 

туристами у вигляді цілісного комплексу послуг. 

      Сучасному ринку туристичних послуг притаманна динамічність та 

диверсифікація, позначена виникненням нових видів та форм туризму. Одним з 

таких видів є індустріальний туризм, що розвивається на територіях інтенсивного 

промислового освоєння, які на етапі постіндустріального розвитку суспільства 

викликають цікавість і створюють мотивацію до подорожей з метою 

ознайомлення і використання індустріальної спадщини. Саме в 

постіндустріальних країнах цей вид туризму позначений найбільшим розвитком. 

Індустріальний потенціал України створює підґрунтя для розвитку 

індустріального туризму у промислових регіонах, що дозволить їм не лише вийти 

на ринок туристичних послуг, а й поліпшити соціально-економічну ситуацію. 

Однак на даний момент розвиток даного виду туризму гальмує низка чинників, 

зокрема: 

- недостатній розвиток правової бази, проблеми, пов’язані з ліцензуванням 

організацій, що займаються просуванням індустріального туризму; 

- відсутність єдиних методик та стандартів оцінки послуг індустріального 

туризму; 

- відсутність якісної реклами; 

- незацікавленість та непоінформованість місцевої влади та керівництва 

промислових установ в економічній ефективності організації індустріально-

туристичної роботи; 

- низький рівень надання послуг та незадовільний рівень комфорту в 

закладах туристичної індустрії; 

- відсутність спеціалізованих туроператорів, гідів; 

- обмежені можливості швидкого просування українського індустріально-

туристичного продукту на ринок; 

- низькі доходи від діяльності індустріального туризму; 

- недостатній рівень техніки безпеки на промислових підприємствах; 

- слабка поінформованість населення промислових регіонів стосовно 

потенціалу індустріального туризму. 
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      Значний потенціал для розвитку цього виду туризму має Криворіжжя - регіон 

з іміджем гірничо-видобувного та металургійного центру країни, де 

концентрується ціла низка потужних підприємств та унікальних техногенних 

ландшафтів, які при продуманій систематичній роботі щодо забезпечення 

можливості організації туристичної діяльності можуть стати ефективними 

туристичними об’єктами.   

        Кривий Ріг – єдине місто в Європі, де туристи мають змогу зануритись в 

атмосферу діючих промислових підприємств.  Тому було проаналізовано 

потенціал та кроки, що було здійснено на шляху становлення в ньому 

промислового туризму. 

       Складовими ресурсного індустріально-туристичного потенціалу Кривого Рогу 

можна назвати: 

працююча індустрія - у місті функціонує найбільший гірничо-металургійний 

комплекс Європи «АрселорМіттал Кривий Ріг», 4 потужних гірничо-

збагачувальних комбінати, 8 потужних залізорудних шахт, що входять до 

переліку найглибших в Європі, понад 80 фабрично-заводських об’єктів; 

техногенний рельєф -  природні ландшафти міста інтенсивно трансформовані, 

нині на теренах Криворіжжя наявні 11 працюючих кар’єрів, 89 відвалів, 26 

провальних зон, 15 шламосховищ, 27 спелестологічних об’єктів; 

кадровий потенціал - при географічному факультеті Криворізького педагогічного 

інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» діє кафедра фізичної 

географії, краєзнавства та туризму, фахівці якої вже не перший рік переймаються 

проблематикою розвитку індустріального туризму в Кривому Розі, вивченням 

територіальної дислокації об’єктів індустріальної спадщиною, розробкою 

пропозицій щодо створення рекреаційних зон в техногенному середовищі; 

інфраструктура - на Криворіжжі розвинуте залізничне, автомобільне та 

авіасполучення. Для прийому туристів у місті наявна досить потужна індустрія, 

яка представлена 12 закладами для тимчасового перебування (з них 2 готелі 

категорії 4 зірки), 66 туристичними підприємствами, 413 об’єктами громадського 

харчування. Дозвілля туристів забезпечує цирк, Палац молоді і студентів, 3 

кінотеатри, 3 театри, 32 музеї (з яких 11 промислової тематики), 2 виставкові 

зали, 12 розважальних центрів, а також потужна спортивна база. 

Ще з 1 березня 2013 року при Комунальному Підприємстві «Інституту розвитку 

міста Кривого Рогу» почав функціонувати відділ промислового туризму, 

пріоритетним напрямком діяльності якого є сприяння формуванню комплексного 

та неординарного туристичного іміджу міста, виведення місцевого турпродукту 

на внутрішній та міжнародний ринок та систематичного залучення туристів до 

міста. 

      У місті регулярно відбуваються засідання координаційної ради, до складу якої 

входять управлінці, представники промислових підприємств, фахівці туристичної 

сфери, науковці та краєзнавці. Основною місією яких є обговорення як 

стратегічних, так і тактичних завдань розвитку промислового туризму в місті. 

На даний момент діяльність щодо розвитку промислового туризму в місті 

переважно здійснюється за напрямами: 
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аналітична робота: визначення гальмівних чинників ,  вітчизняного та світового 

досвіду розвитку промислового туризму; аналіз суспільної думки щодо 

перспективності становлення промислового туризму в Кривому Розі; тощо;  

наукова робота: розробка екскурсійних маршрутів; підготовка путівників, 

буклетів, брошур з промислово-туристичної тематики; надання рекомендацій 

щодо прийняття нормативно-правових актів, що сприяють розвитку 

промислового туризму; написання науково-популярних статей промислової 

тематики; 

практична робота: проведення екскурсій, співпраця з промисловими 

підприємствами, міжнародними партнерами; регулярно проводити екскурсії для 

школярів, студентів за тематикою «Кривий Ріг - місто руди і металу»; 

промоушен-робота: створення та супровід web-сайту, презентація міста на 

міжнародних туристичних виставках, конференціях та форумах; забезпечення 

просування інформаційних матеріалів у ЗМІ та мережі Інтернет. 

        В той же час слід окреслити низку проблемних моментів, що гальмують 

процес становлення індустріального туризму в місті, а саме: відсутність на 

законодавчому рівні підкріпленого механізму проведення екскурсій на 

підприємства підвищеної небезпеки; нечітко визначений механізм страхування 

туристів; відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів; відсутність або 

неналежний стан закладів малої інфраструктури (вбиральні, дороговказівники); 

наявність смітників поблизу об’єктів промислового туризму. 

        До  війни проводилася плідна робота щодо подолання всіх недоліків. Чітко 

скоординована та консолідована робота представників різних структурних 

підрозділів, яка сприяла поступальному становленню індустріального туризму, 

що, в свою чергу, сприяла: ліквідації негативного стереотипу Криворіжжя як 

індустріального осередку країни з катастрофічним екологічним станом довкілля, і 

навпаки, представлення його як дуже потужного потенційного центру 

індустріального туризму національного та міжнародного рівня; залученню 

додаткових коштів до бюджету регіону; створенню додаткових робочих місць; 

залученню до регіону якомога більшої кількості туристів; розширенню мережі 

закладів туристичної інфраструктури; збільшенню обсягів залучення іноземних 

інвестицій; збереженню, розвитку та популяризації пам’яток індустріальної 

спадщини. 

         Висновки. Індустріальний туризм  є трендом останніх десятирічь. Місто 

Кривий Ріг має унікальну ресурсну базу задля впровадження даного туристичного 

напряму. І хоча навряд чи коли-небудь індустріальний туризм зможе приносити 

місту такі дивіденди, які воно отримує від промислового виробництва, однак 

ключове завдання даного туристичного напряму - покращити імідж даного 

регіону. Основою ж формування туристичного іміджу є просування брендів, 

брендами Кривого Рогу, власне, і є його всесвітньовідомі підприємства, варто 

лише налагодити та відшліфувати механізм взаємодії управлінських структур, 

промислових підприємств та туристичних фірм у процесі створення та реалізації 

туристичного продукту. Це, в свою чергу, дозволить максимально ефективно 

використовувати промисловий потенціал даного міста з туристичною метою. 
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МАРКЕТИНГ В ОСВІТІ: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ 

 

         Маркетинг освіти є систему управління ринковою діяльністю освітнього 

закладу, спрямовану регулювання ринкових процесів та вивчення освітнього 

ринку, що веде до найефективнішому задоволенню потреб: особистості освіти; 

освітньої установи – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – у 

зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні 

сукупного особистісного та інтелектуального потенціалу [1]. 

        Залежно від ступеня залучення освітніх установ до маркетингу можна 

виділити три рівні використання концепції маркетингу: 

• діяльність навчального закладу загалом переорієнтована на маркетинг як 

концепцію ринкового управління, що зумовлює непросто створення служб 

маркетингу, а й зміна всієї філософії управління; 

• у навчальному закладі використовуються окремі види (комплекси 

взаємопов'язаних методів та засобів) маркетингової діяльності (розробка та 

виробництво освітніх продуктів та послуг виходячи з вивчення попиту та 

кон'юнктури ринку та ін), хоча загалом "дух" маркетингу не охопив усі освітні 

заклади; 

• у навчальному закладі лише ізольовано реалізуються окремі елементи 

маркетингу (реклама, стимулювання продажу, ціноутворення з урахуванням 

попиту та ін.). 

        Одна з категорій маркетингу – потреба, може бути розглянута як одна з форм 

інформаційної потреби і передбачає об'єктивний і розуміється людиною стан 

інформаційної асиметрії між необхідними компетенціями. Окрім цього, освітня 

потреба є необхідним засобом професійного зростання. 

        Очевидно, що слухач (споживач послуг) обиратиме ті освітні послуги, які 

принесуть йому найбільше задоволення в рамках співвідношення ціна якість. 

        Сучасна система вітчизняної освіти є просторово-розподіленою системою. 

Для вивчення таких систем використовують геомаркетинг [2], у цьому випадку 

застосовують просторово-розподілені дослідження. 
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         У додатковій професійній освіті найбільше широко застосовують електронні 

освітні послуги, побудовані на основі інформаційних моделей та ресурсів, що 

дозволяє значно підвищити його доступність, ліквідувати соціальні відмінності, 

розширити освітнє простір, власне, стираючи кордону. 

         Маркетинг освітніх послуг як інформаційна технологія є необхідною та 

значущою ланкою у системі управління освітньою організацією. Він 

безпосередньо забезпечує підтримку процесу прийняття рішень та забезпечує 

отримання оцінок, що визначають якість освіти. При цьому якість підготовки 

слухачів має два аспекти: нормативний та ринковий. 

         Одним із важливих факторів маркетингу освітніх послуг установи 

додаткової професійної освіти є маркетингові комунікації (засоби та процеси 

надання споживачеві інформації про пропонованої освітньої послуги), до них 

можна віднести рекламу, бренд організації, громадська думка щодо якості послуг, 

особисті контакти. 

         Необхідно відзначити, що найбільш актуальним сьогодні є створення та 

використання інформаційно-аналітичної системи, основою для функціонування 

якою, має виступати маркетингове дослідження, яке включає ряд послідовних 

етапів: виявлення цільової когорти та її якісних характеристик; визначення 

механізму реакцію маркетинг; виявлення найбільш продуктивного механізму на 

споживача; створення форм та змісту інформаційних маркетингових моделей, 

механізму збору інформації, що надходить каналами зворотний зв'язок. 

          Головне завдання інтерактивного маркетингу створення та підтримка 

певних стандартів обслуговування, що включають якість обслуговування та 

поведінку персоналу, що надає послуги. Продуктом освітнього маркетингу є 

процес надання послуги, процес взаємодії між споживачем та персоналом освіти. 

Причому для успішного здійснення інтерактивного маркетингу необхідно 

розвивати стратегію внутрішнього маркетингу, спрямованого на персонал. 

Мотивація персоналу має бути спрямована на якісні параметри процесу 

обслуговування значущі для споживача. 

         Таким чином, основною перевагою маркетингу є забезпечення високих 

стандартів якості на всіх етапах створення освітньої послуги, а не лише на стадії 

випуску кінцевої продукції. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ  

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ 

 

          Маркетингова діяльність на міжнародній арені є дуже складною, оскільки 

охоплює не тільки просування товарів та послуг на зовнішні ринки, а й інші сфери 

діяльності підприємств, куди входять планування міжнародної активності, 

обґрунтування маркетингової стратегії, дослідження закордонних ринків і 

обрання способу присутності на них, виробництво конкурентоспроможних 

продуктів, пошук та проведення переговорів з партнерами, управління фінансами, 

організація рекламних кампаній. Й крім того обов’язковим є вивчення соціально-

культурних, політико-правових та економічних умов, що склалися в країні, де 

підприємство буде здійснювати свою діяльність. В такому разі може бути різниця 

у каналах збуту та розподілу послуг, методах бронювання та розрахунків у 

законодавчому та юридичному забезпеченні. Все це значно підвищує 

комерційний ризик підприємницької діяльності на міжнародній арені. Тому для 

успішного входження на міжнародний ринок та здійснення ефективної 

міжнародної підприємницької діяльності необхідно використовувати сучасні 

методи, інструменти, технології та підходи міжнародного маркетингу. Це є 

актуальним для вітчизняних підприємств, які працюють на зовнішньому ринку, 

але ще не набули стійких конкурентних позицій. Вони реалізують сировинні та 

промислові матеріали (недорогоцінні метали та вироби з них  -  35%, мінеральні 

продукти – 11%, товари хімічної промисловості – 8%, аграрно-промислову 

продукцію – 25% експортних поставок та частково продукцію машинобудування 

– 14% експортних операцій). Їхньою основною конкурентною перевагою 

залишаються й надалі низькі ціни, а це, як відомо, не забезпечує їм сталої 

першості та унеможливлює успішну конкуренцію із зарубіжними 

підприємствами. При таких умовах, держава має негативне сальдо 

зовнішньоекономічних операцій, а більшість вітчизняних експортоорієнтованих 

підприємств борються за виживання на міжнародному ринку.[1] 

         Низька конкурентоспроможність вітчизняних експортерів обумовлена 

насамперед нерозумінням значенням маркетингу й недооцінювання його ролі у 

виробництві високоякісних товарів та послуг. Адже маркетинг має змогу вивчити 

потреби та тенденції зарубіжних ринків з метою активної адаптації до зовнішніх 

умов та швидкого використання новостворених можливостей. 

         Вагомим чинником низької конкурентоспроможності вітчизняних 

підприємств-експортерів є недостатні фінансові ресурси, застаріле обладнання та 

низька якість технологій виробництва. За таких важливим є налагодження 

взаємовигідної співпраці з зарубіжними компаніями з метою обміну 

технологіями, модернізації виробничого процесу, вдосконалення організаційно-
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управлінської діяльності завдяки створенню різного виду стратегічних союзів, 

альянсів, спільних підприємств. .[2] 

        Запорукою успішного входження підприємства на зовнішній ринок та 

розширення міжнародної діяльності є досягнення поставлених цілей підприємства 

на ньому. 

         Серед якісних цілей підприємства найважливішими є ті, що зумовлюють 

зростання його престижу та укріплюють конкретні позиції на зовнішньому ринку, 

а саме: 

- підвищення рівня поінформованості зарубіжних споживачів про товари та 

послуги підприємства;  

- створення на міжнародній арені позитивного іміджу та доброї репутації 

підприємства як серед клієнтів, так і серед партнерів; 

- створення добре відомого бренду підприємства; 

- активний вплив на формування попиту на цільових ринках; 

- максимізація рівня задоволення споживачів; 

- можливість створити нові робочі місця. 

Кількісними цілями підприємства на міжнародній арені є спрямування на 

досягнення стійких  ринкових позицій та отримання максимальних прибутків в 

умовах жорсткої ринкової конкуренції, вони виражені у відсотках та цифрах. До 

кількісних цілей належать: 

- збільшення частки ринку, що посідає підприємство; 

- збільшення рівня прибутку; 

- нарощування об’ємів продажів; 

- збільшення ступеня участі підприємства в освоєнні нових ринкових 

елементів; 

- зниження витрат на виробництво внаслідок збільшення кількості продажів. 

[3] 

Отже, необхідним, своєчасним та актуальним є вивчення сукупності всіх 

сучасних методів, підходів, інструментів та технологій проведення міжнародної 

маркетингової діяльності, що дозволяють значно модернізувати та оптимізувати 

виробничий, управлінський та організаційний процеси на підприємствах, які 

працюють у зовнішньоекономічній сфері. 
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SMM: HISTORY AND ROLE IN MODERN BUSINESS 

 

Marketing in social networks, or Social media marketing (SMM ) are “methods for 

advertising products, services, or brands using the Internet, by attracting the interest of 

groups of people who discuss  them, make suggestions about them, etc. online” [1]. The 

constant development of this area determines the increasing relevance of its scientific 

research. The purpose of our research is to analyze the process of evolution and features 

of the functioning of SMM in the modern business environment. 

It is difficult to name the exact date of the foundation of this area, but most scientists 

associate it with the date of the appearance of the first Internet site classmate.com in 

1995. It was the first to offer the possibility of working with social networks and was 

followed by SixDegrees.com in 1997. And since 2001, new websites began to use the 

technology called "Circle of friends". The most popular networks today, Facebook 

(2004), Instagram (2010), TikTok (2016), and YouTube (2005), were created in a short 

time [2]. 

Social networks have become an inseparable part of every person's life. Therefore, the 

SMM sphere has become very popular, and nowadays it is in the greatest demand in the 

world market. 

Previously, to promote and popularize a product or service, marketers used bright 

banners, flyers, announcements, and launched advertisements on TV. However, social 

networks practically replaced television, so businesses had to adapt to this new reality. 

Due to this fact, SMM specialists have become the most demanded specialists in the 

marketing sphere. 

One of the main purposes of using social networks for marketing is their 

implementation as a communication tool. They make companies visible to those who 

don't know about them, help attract new customers with interesting and bright content, 

and are the only form of marketing that assists in guiding the consumer at every stage of 

the purchase. The most popular platforms for businesses are Instagram (especially after 

launching Reels) and TikTok because video content is the most relevant in 2022 when it 

helps attract the most customers and get the most interactions with the audience [2]. 

In addition, with the help of business’s social networks, it is easier to gain the trust of 

customers, because it is possible to view reviews, tell about the history of its 

establishment and development, the structure of the team, materials, and add a lot of 

useful information that will help the customer choose the product or service correctly. 

This is the most important aspect in gaining the interest and attention of the consumer. 

On this basis, we conclude that marketing in social networks is an indispensable stage in 

the process of building a modern competitive business. As a result of its tools’ usage, a 

wide range of functions is implemented with relative ease and speed, which contributes 

to better interaction with the audience and, subsequently, higher profit and business 

scaling. 
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СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ БРЕНДИНГУ 

 

Анотація. У робота проаналізовано специфіку функціонування стратегічного 

брендингу як складової частини маркетингу. Проаналізовано особливості 

професійного управління брендингом.  

Ключові слова: бренд, брендинг, стратегічний брендинг, маркетинг, бренд-

менеджмент.  

Keywords: brand, branding, strategic branding, marketing, brand management. 

Постановка питання. Бренд-стратегія визначає майбутнє бренду – чим стане 

продукт, хто буде його споживачем, у якому напрямі бренд розвиватиметься. Не 

менш важливим є і те, як проходитиме комунікація бренду зі споживачем. Тому 

розробка стратегії просування бренду включає планування PR кампанії та 

детальне опрацювання можливих каналів зв'язку з цільовою аудиторією. 

Загальна економічна стабільність, насиченість внутрішнього ринку товарами, 

загострення конкуренції, перспективи розвитку підприємств у системі 

економічних зв’язків, сучасна тенденція відходу суб’єктів господарювання 

України від світових ринків потребують використання концептуально нові 

елементи стратегічного управління розвитком підприємств. Ефективна симета 

управління брендом сприяє створенню та просуванню товарів на ринку, 

покращенню  економічної ситуації, приваблює інвестиції.  

Значний доробок у формуванні засад брендингу внесли такі вчені як Д. Аакер, Д. 

Герман, П. Дойль, Ж. Капферер,  Ф. Котлер, Л. Мамлеєва, Т. Нільсон, В. Тамберг, 

П. Темпорал ті інші. 

Виклад основного матеріалу. У науці та практичній сфері існують різна погляди 

на поняття «бренд», а також різні концепції бренд-менеджменту. Так наприклад, 

П. Темпорал у книзі «Ефективний бренд-менеджмент» відзначає, що бренд-

менеджмент – це сформована система ідей, принципів і методів, яка узагальнює 

практичний досвід і відображає закономірності процесів просування продукції 

[5]. Ж. Капферер вбачає в управлінні брендом розуміння основи бренду та 
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впровадження інновації, а також раціональне зменшення ризиків для клієнта [4]. 

Дослідник слушно відмічає, що «Найперше завдання будь-якого бренду в тому, 

щоб знизити ризик, що сприймається: відчуття споживача повинні бути 

однаковими незалежно від того, коли і де він придбав товар. (Ось чому брендинг 

послуг більш важкий, ніж брендинг матеріалів товарів: мінлива робота людей 

проти стабільності.) Для виробників вина це означає мистецтво купажу, щоб 

гарантовано не обдурити очікування споживачів. Коли покупець виявляє, що 

йому подобається смак конкретного вина, то повторне придбання цього ж вина 

вказує на готовність зменшити ризик і знову знайти той самий смак і те ж 

задоволення» [4, с.64]. 

      Стратегічні рішення у брендингу залежать від численних факторів. Продукти 

компанії, які утілюють бренд, можуть мати різні цільові аудиторії, життєвий цикл, 

різу відомість тощо. М. Ткачук та Є. Скляр відзначають, що «концептуальна 

модель формування стратегії брендингу передбачає складний комплекс заходів і 

має три фази: аналітико-дослідницьку, проектно-організаційну й 

імплементаційну» [4]. Бренд-стратегія –  це стратегічна програма зі створення та 

розвитку ідентичності продукту. Вона визначає цільову аудиторію продукту, 

визначає атрибути бренду, його візуальні особливості, емоційні та фізичні якості, 

особливості ціноутворення, планує канали збуту та комунікації.  

Існують чотири основні правила реалізації бренд-стратегії, які представлені у 

таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Правила реалізації бренд-стратегії 

1. Бренд повинен інформувати про якість і переваги послуги; 

2. Назва бренду має бути легко вимовлятися і запам’ятовуватися, бути 

впізнаваною; 

3. Гарантія «чистоти бренду» для офіційної реєстрації у національному 

або міжнародному реєстрі; 

4. Бренд повинен відрізнятися від інших брендів, представлених на 

ринку. 

 

Джерело: [6]. 

 

       Стратегічний брендинг є найважливішою з частин створення сильного 

бренду. Виокремимо такі елементи стратегічного брендингу: 

1. Цільова аудиторія. . 

2. Унікальність ідентифікаторів бренду. 

3. Продуктова стратегія. 

4. Ціноутворення. 

6. Вибір каналів збуту продукції. 

7. Стратегія розвитку продукту, зокрема вибір методів популяризації товару та 

комунікацій. 
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          Загальна стратегія брендингу, яка може приймати одне із чотирьох 

альтернативних значень: створення нового бренду, розширення існуючого 

бренду, зміцнення позицій існуючої марки, продаж або ліквідація марки [7]. 

Крім управління портфелем брендів необхідно проводити його постійний аудит. 

Аудит бренду проводиться над тим брендом, який існує на ринку тривалий час і 

має певну історію і образ. А значить, необхідно знати в яку сторону він 

змінюється. Мета аудиту – визначення відповідності іміджу та специфіки 

просування бренду, а також аналіз лояльності та поінформованості про нього, як 

на етапі впровадження продукту, так і в процесі його розвитку.  

Висновки. Стратегічний розвиток брендингу передбачає встановлення його 

ідентичності та поступовий розвиток аспектів бренду в реалізації їх у конкретній 

ситуації, що передбачає розуміння цільової аудиторії, створення унікальних 

ідентифікаторів бренду, продуктової стратегії тощо. Також обов’язковим 

елементом стратегічного розвитку бренду має бути його аудит, тобто визначення, 

чи у вірному напрямку рухається бренд, а також порівняння із конкурентними 

брендами. Дослідження середовища бренду та брендингу дозволяє приймати 

системні та обґрунтовані щодо стратегії бренду. 
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ОСНОВНІ ВИДИ ТА ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІЙН 

У XXI СТОЛІТТІ 

 

         Під час військових дій інформаційна війна є стадією соціальної війни, де 

вистроєна певна стратегія, яка обумовлення зростаючою значущістю та цінністю 

певної інформації у всіх сферах суспільного життя. Це політична реальність у 

розмаїтті форм обміну інформацією, реалізації інформаційних і дезінформаційних 

продуктів між самостійними організаціями, суспільством і країнами, які розділені 

державними кордонами. 

         Інформаційна війна включає в себе: 

- збір тактичної  інформації; 

- забезпечення безпеки власних інформаційних ресурсів; 

- поширення пропаганди або дезінформації, щоб демонструвати військо та 

населення ворога;  

- підрив якості інформації супротивника і попередження можливості збору 

інформації супротивником. 

        Насамперед можна сказати що інформаційна війна являється процесом та 

закономірністю у здійсненні інформаційного втручання в інформаційний простір 

самостійних суспільств із використанням технологій та засобів масових 

комунікацій. .[3] 

        Існують такі види інформаційних війн: 

- мережева війна є формою введення конфліктів, учасники яких застосовують 

мережеві форми організації, такі як секти, благодійні об’єднання, спільноти, 

громадські організації, соціальні рухи, які є гнучкими мережевими 

соціальними структурами; 

- психологічна війна є сукупністю різних форм, методів і засобів впливу на 

людину з ціллю зміни в бажаному напрямку її психологічних характеристик 

(думок, поглядів, настроїв, мотивів, стереотипів поведінки, ціннісної 

орієнтованості), а також масових настроїв, групових норм, суспільної 

свідомості; 

- радіоелектронна боротьба являється сукупністю узгоджених за цілями,  

місцем і часом заходів і дій військ зі здобування інформації про 

місцезнаходження військами  зброї противника, їх знищення всіма 

можливими видами радіоелектронної зброї або захоплення; 
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- кібервійна, яка є комп’ютерним протистоянням у мережі Інтернет, яке 

спрямоване на дестабілізацію комп’ютерних систем, і доступу до 

державних установ, фінансових та ділових центрів, створюючи безлад та 

хаос в країні; 

- гібридна війна- це нове поняття у політичному житті планети та означає 

підпорядкування певній території за допомогою інформаційних, 

електронних, кібернетичних операцій в поєднанні з діями збройних сил 

спеціальних служб і інтенсивним економічним тиском. [2] 

Основними засобами інформаційної війни на людину є: 

- особисте спілкування; 

- засоби масової комунікації, а саме інформаційні системи через які можна 

отримати неправдиву інформацію; 

- виховання; 

- освіта (дошкільна, середня, вища); 

- мистецтво; 

- література (художня, спеціальна, суспільно-політична, науково-технічна). 

Взагалі інформаційну війну слід розглядати в двох основних аспектах: 

- у вузькому значенні – стосовно сфери збройної боротьби; 

- у широкому розумінні – як нову форму геополітичного суперництва сторін. 

        Інформаційна війна має на меті завоювання й отримання інформаційної 

переваги над противником під час підготовки та ведення бойових дій. Це 

забезпечує більш повний, достовірний, точний та своєчасний доступ до 

інформації про обстановку і можливість системи управління реалізувати цю 

перевагу під час проведення бойових дій військом. 

       Ефективністю реалізації технологій інформаційного впливу значною мірою 

сприяють особливості інформаційної інфраструктури, а саме: 

- можливість маніпуляції інформацією та управління її сприйняттям; 

- недостатність інформації щодо реальних та потенційних загроз 

національним інтересам і каналів їх реалізації; 

- надзвичайна складність оперативного запобігання інформаційного впливу 

та оцінювання реального і ймовірного збитку; 

- розмитість кордонів, міжконтинентальний характер і, як наслідок, 

неможливість чіткого розмежування внутрішніх та зовнішніх джерел 

загрози для безпеки країни; 

- невизначеність. 

         Отже, на сьогодні збільшення обсягів інформації створює умови  для якісних 

змін у суспільстві, що формує нову модель відносин між громадянами та 

країнами, трансформуючись у поняття «інформаційне суспільство», яке має стати 

головним інтегруючим показником глобалізаційних перетворень. Людство зараз 

знаходиться на перехідному етапі від інформаційного суспільства до диджитал і 

тому виникає нагальна потреба вивчати види інформаційних війн, їх специфіку 

застосування і засоби впливу на психіку людини в рамках здійснення 

інформаційних процесів.[1] 
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Анотація. У роботі наведено аналіз пересічної реклами в ірландському дискурсі. 

Досліджено низку рекламних повідомлень, зокрема брендів Dior, Calvin Klein, 

Currys та Costa. Акцентовано увагу на елементах фірмового стилю брендів та 

проблемно-тематичний вимір рекламних звернень.  
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Relevance. To be honest, advertisements in Ireland pretty differ from the Ukrainian ads. 

Nevertheless, they are very popular and up-to-date. It influences people greatly, because 

of it’s bright colours, famous people, short catchy slogans and relevance. There is such 

quote that people love with their eyes, according to Irish people it’s totally truth. 

Making ads is definitely actual in Ireland, as we can see lots of banners, posters, video- 

and audio ads here. Lots of people suffer from great influence of advertisements, 

because each time they come to shops and buy lots of things, spend most of their money 

after seeing a common ad. But such situations just show us how relevant and influential 

are advertisements in Ireland. 

Presenting the main material. Right now I’ll present the whole detailed information 

about most common ads in Ireland. The most popular advertisements in Ireland are such 

that are represented by famous celebrities and very influential people like actors, 

singers, businessmen, businesswomen, journalists, dancers, models, billionaires and so 

on. 

As you can see in the first picture actress Natalie Portman is advertising of amazing 

perfume “Miss Dior”. Because of such fascinating ad it still remains profitable and 

relevant. This ad has lots of different versions, because every year this ad becomes 
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upgraded and changes a lot, but one thing remains the same- Natalie Portman’s 

promotion [4]. 

 

 
Pic. 1. Natalie Portman in the ad of “Miss Dior” [4] 

 

Number 2 from our list is Calvin Klein advertisement. As you can see, they are 

promoting their latest jeans clothes collection where 5 quite different people are 

included [1]. This ad is not very bright and noticeable, but it’s stylish. Such ads are also 

very spread among Irish society. The audience pays attention to models that are 

representing this collection and evaluating their imageries. Moreover, Calvin Klein is 

such world-famous brand, so everyone will pay attention and visit their official offline 

or online shop to order and buy some new items from jeans collection that is pictured 

here in the advertisement. 

Let’s discuss the advertisement of one of the most popular technical store in Ireland that 

is called Currys. Here we have such bright and pleasing to the eyes ad about lots of 

technical items that everyone can easily get in Currys[3]. The main idea of this poster is 

to explain and to show the audience some advantages of Currys’s technique. This ad 

shows us that items, bought in this store, are very quiet in working. So while using it 

you won’t interrupt or wake your family. Even more- everyone will fall asleep with this 

sound. Interesting idea and very influential for such shop. 
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Pic. 2 Calvin Klein clothes advertisement [1] 

 

 
Pic. 3 Currys advertisement of technique [3] 
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The last advertisement that we are going to consider is ad of coffee shop Costa [5]. This 

coffee shop is also world-known and -respected, because it has a high reputation and 

lots of positive reviews. So, by making such advertisement they were using emotional 

motives in order to promote their coffee to thу customers and all coffee lovers. In the 

advertisement they also added a phrase “Less caffeine. Fewer calories. Deliciously 

smooth taste”. It totally attracts more people, even who are on a diet, even who don’t 

like coffee and even such people who have never tried this drink. I guess that this Costa 

ad contains lots of pleasant and right words that audience want to hear and see. After 

noticing this poster they’ll remember it and will put a check mark in their visit wish list. 

If you look at this ad, you can also see that mostly the name of brand is printed by using 

not so big letters as Conclusion it’s already a well-known company. 

 

 
Pic. 4 Costa advertisement [5] 

 

To sum it up, we can definitely say which advertisements are spread in Ireland. Mostly 

such that contain something pleasant, well-known and positive, such that are high in 

demand nowadays. Of course Ireland has a great variety of different advertisement 

types, but mostly common are posters, photos and banners. If you see the advertisement 

in Ireland- you’ll remember it, because they don’t create such usual ads that are 

unsorted and published. Irish people try to save the authority of their advertisements and 

promotions and nowadays they manage to do it. 



30 
 

 

Used sources 

1) Advertisement Calvin Klein. URL: https://www.calvinklein.ie/  

2) Advertisement Costa. URL: https://www.marketingweek.com/costa-coffee-

adapts-ad-strategy-to-boost-emotional-appeal-of-costa-light-variant/ 

3) Advertisement Currys. URL: https://www.currys.ie/ 

4) Advertisement Dior. URL: https://www.dior.com/en_ie 

https://www.fashiongonerogue.com/natalie-portman-miss-dior-rose-n-roses-

campaign/   

5) Costa Coffee Ireland. URL: https://www.costaireland.ie/ 

6) First Chapter of New Campaign Led by Solange and Her Curated Cast of 

Artists. URL: https://www.fashiontrendsetter.com/v2/2017/12/04/calvin-klein-

underwear-jeans-ad-campaign/  

 

 

Куценко Анастасія рекламістка,  

магістрантка 1 курсу 5з групи, 

спеціальність «Маркетинг», 

факультет торгівлі та маркетингу «ДТЕУ», м. Київ 

Науковий керівник: Шкуров Євген., 

доцент кафедри журналістики та реклами  

«ДТЕУ», м. Київ 

 

ІМАЖИТИВНА РЕКЛАМА ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИХОВАНИХ 

МОТИВІВ У РЕКЛАМІ 

 

Анотація. У роботі досліджується поняття «імажитивна реклама» та сфери її 

використання. Аналізуються типові дискурсивні практики, які використовуються 

в рекламних текстах при позиціонуванні та просуванні парфумерної продукції.  

Розглядаються прийоми створення емоційного образу. 
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Постановка проблеми та актуальність. Кожен об'єкт позиціонування має свої 

особливості, які і визначають специфіку позиціонування і просування продукту.  

Найчастіше це залежить від того, до якої товарної категорії належить 

рекламований продукт.  Але в деяких конкретних ситуаціях складно зробити 

основою інформування реальні споживчі властивості продукту.  

Імажитивна реклама, як відзначає Л. Хавкіна, – «реклама, у якій емоційність 

відіграє головну роль» [10, с.25]. Дослідженням імажитивної реклами торкалися 

А. Саврін, Є. Садченко, М. Терских та інші. Деякі фахівці не визнають термін 

«імажитивна реклама», стверджуючи що будь-яке рекламне повідомлення в 

своєму складі має емоційний компонент, а саме поняття «імажитивна реклама». 

Тому варто чітко визначити відмінності й особливості імажитивної реклами.  
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Виклад основного матеріалу. Будь-яка раціональна реклама базується на 

актуалізації утилітарної цінності продукту, а саме на вигоді, яку отримає 

споживач в процесі практичного використання продукту.  Тому такі товари 

досить легко позиціонувати і просувати, необхідно лише акцентувати увагу на 

конкретних утилітарних властивостях товару.   

        Але також існують особливі товари, про властивості яких не можна нічого 

сказати.  Для таких товарів неможливо сформувати пряму унікальну торгову 

пропозицію.  Тому єдиним варіантом ефективності реклами таких продуктів є 

застосування емоційного впливу на споживача.  Для таких ситуацій і існує 

поняття імажитивної реклами, яка за своєю суттю покликана спокушати 

споживача купити товар.  Для цього імажитивна реклама апелює до уявних 

властивостей об'єкта позиціонування. 

         Найчастіше до імажитивної реклами вдаються, коли досить складно 

забезпечити диференціацію позиціонованого продукту за допомогою 

акцентування уваги на реальній унікальній торговій пропозиції, яка містить 

конкретні технічні характеристики, особливості та відмінності.  До імажитивної 

реклами належить більшість реклами косметики, жіночої білизни і одягу, прикрас 

і деяких інших товарів.   

       Так, акцент в рекламі парфумів робиться на емоційно забарвлених натяках, 

які дозволяють розігратися уяві, і споживач несвідомо у своїй голові вибудовує 

потрібну картинку, чує те, що він бажає почути і навіть може відчути аромат. 

Саме через це ефективність позиціонування і просування товарів парфумерної 

категорії вимірюється силою емоційного впливу імажитивної реклами [9]. 

Імажитивна реклама є важливим аспектом створення бренду. Як зазначає Д. 

Файвішенко, «реалізація ідентифікаційної функції створює умови для 

пріоритетного вибору, формування у свідомості споживача певних асоціацій з 

конкретним виробником; інформаційна – забезпечує передачу відомостей про 

товар даного бренда, донесення споживачеві ключової обіцянки бренда, 

інформації про якість, справедливість співвідношення ціни та якості; емоційна – 

надає імпульс для позитивних асоціацій, створює емоційну основу для 

сприятливого ставлення і сприйняття бренда споживачем» [12]. Імажитивна 

реклама стає інструментом створення емоційного компоненту бренду. Отже, 

імажитивна реклама може бути частоною функціонального прояву ідентичності 

бренду.  

        Емоційний вплив на потенційного покупця диктується різними мотивами: 

сексуальні мотиви і образи, акцентування на романтику відносин, мотиви 

капризу, фантазій, мрій, мотив нарцисизму і інші.  Донесення цих «прихованих» 

відбувається за допомогою певних психологічних прийомів, одним з яких є метод 

навіювання.  Під навіюванням слід розуміти прямий і неаргументований вплив на 

потенційного споживача [2].  Навіювання здійснюється з метою створення таких 

станів або спонукань до певних дій, які будуть впливати не на раціональний 

розум людини, а на його почуття. 

Наприклад, в американській рекламі широко використовується мотив родинних 

цінностей і традицій, який і вселяє потенційному покупцеві відчуття затишку і 

домашньої атмосфери.  Також в імажитивній рекламі часто можна побачити 
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використання методу наслідування.  Наслідування - це не просто прийняття 

зовнішніх рис поведінки іншої людини, але і відтворення індивідом рис і зразків 

спеціально демонстрованої будь-ким поведінки [1].  

        Наслідування відіграє величезну роль в сфері рекламного впливу 

імажитивної реклами на споживача товару, який просувають, особливо в тих 

ситуаціях, коли рекламується те, що є для людини престижним.  Так, реклама 

знаменитого годинника Longine містить наступний мотив бажання престижності: 

у них немає незламних пружин, немає небиткого скла, немає водостійкості, немає 

протиударності, але - це Longine.  Або інша реклама тих же годин: «Коли ви 

показуєте час - ви показуєте не тільки його».  Йдеться, безумовно про престиж 

тієї людини, яка володіє годинами цієї марки. 

Слід зазначити, що хоча імажитивна реклама найчастіше використовується для 

позиціонування продуктів на жіночу аудиторію, все ж існує і «чоловіча» 

імажитивна реклама.  В цьому випадку використовується більше тексту і 

звернення до розуму, а не до емоцій споживача.  Але це зовсім не означає 

нівелювання емоційної складової імажитивної реклами.  Водночас, хоча при 

рекламуванні чоловічого парфуму створюють образи мужності, впевненості в 

собі, авторитетності, але при цьому все одно використовується жіночий образ, 

тільки в цьому випадку жінка «переможена» чоловіком, який використовує 

рекламований аромат.  Тому, можна сказати, що провідним мотивом, який 

обігрується в імажитивній рекламі, є мотив нарцисизму. 

Висновки. Резюмуючи, можна сказати, що головним завданням імажитивної 

реклами є привернення уваги цільової аудиторії, при неможливості апеляції до 

раціональних мотивів.  Тому під час позиціонування та просування продукту за 

допомогою імажитивної реклами використовуються різні психологічні прийоми 

для створення «прихованих» мотивів.  Для цього акцентують і створюють 

емоційний образ, звертаючись до таких факторів, як історія фірми, прихильність 

до товарів фірми відомих людей і інше.  При цьому не можна не відзначити, що 

сьогоднішні умови показують все більшу уніфікацію товарів, тому імажитивну 

рекламу застосовують навіть в цілях зміцнення позицій товару в сферах, де 

створення унікальної торговельної пропозиції, за допомогою акцентування 

утилітарних властивостей, цілком можливо.  Адже сучасний покупець здійснює 

покупки, орієнтуючись на те, які емоції і почуття викликає даний товар, і ці емоції 

стають частиною суб’єктивного сприйняття бренду. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ЧАСУ  

ТА COVID-19 

Проблематика: 

З 2019 року, з початком пандемії COVID-19, глобальний ринок отримав  

обмеження і як в наслідок нові умови ведення бізнесу. Особливо у цих нових 

умовах  виглядає Україна. Наша країна в купу до обмежень карантинного 

характеру додалась військова агресія з боку росії.  

        Як стверджують аналітики  Української Ради Торгових Центрів, воєнні дії 

спровокували відтік населення з країни, девальвацію національної валюти, 

стрімку інфляцію, загальне зниження споживчих настроїв, що призвело до 

зниження середньодобової відвідуваності торгових об’єктів. За підрахунками 
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експертів консалтингової компанії Ukrainian Trade Guild, середньозважений 

показник відвідуваності для великоформатних торговельних центрів столиці на 

жовтень 2022 року становив 325 осіб на 1000 кв. м загальної площі будівлі, тим 

самим знизившись щодо початку року на 35,7%. 

       Згідно з розрахунками аналітиків, відвідуваність регіональних ТРЦ Києва у 3 

кварталі поточного року порівняно з 2021 роком мирного часу значно зменшилася 

на 45% з 407 до 224 осіб на день. Аналогічна ситуація спостерігається і в 

окружних об’єктів — їх трафік скоротився на 30% у порівнянні з довоєнним 

часом з 669 до 468 осіб на день. 

Істотне падіння відвідуваності в порівнянні з мирним часом пояснюється впливом 

багатьох чинників. Насамперед через воєнні дії в Україні відбувається як 

внутрішнє, так і зовнішнє переміщення людей. З огляду на це спостерігається 

зміна портрета споживача, особливо у регіонах, яке пов’язано з тим, що 

забезпечені мешканці виїхали, на місце яких прийшли переселенці з малими 

доходами. Це призводить до невідповідності представлених брендів доходам 

населення. 

        Крім того, все більше українців вимушені скоротити витрати і намагаються 

уникнути відвідування громадських місць та транспорту зі значним скупченням 

людей через можливі повітряні тривоги. Все це призводить до того, що населення 

почало рідше відвідувати торгові об’єкти. Але тим, хто залишився в країні, як і 

раніше, необхідно робити покупки як продуктів першої необхідності, так і інших 

товарів. Незважаючи на скорочення витрат та купівлю меншої кількості товарів, 

українці звертають увагу на вигідніші пропозиції та розпродажі. В той же час 

зростає лояльність до здійснення покупок онлайн, тому частка віддалених 

покупок зросла на 25%. 

Актуальні інструменти вирішення. 

Внаслідок переходу продажів с ретейлових майданчиків до e-commerce. Акцент 

залучення маркетингових інструментів змістився. Наразі є широкий вибір засобів 

просування в мережі Інтернет, від статичної контекстної реклами, банерів, вікон 

що спливають поверх основного контенту до більш дієвих методів впливу.  

За останніми дослідженнями Renderforest і VWO, відео контент отримує більше 

залучення на 70%, і на 31% краще конвертує трафік, ніж текст чи зображення.  

Дослідження проводились методом А/В тестування с залученням власної 

клієнтської бази компаній що проводили тест: Renderforest (Єреван, Вірменія) 

приблизно 100 тис. компаній різного рівня, географія переважно країни бувшого 

радянського союзу; VWO (Делі, Індія) 2500 + брендів у 90+ країн світу. 

        Наразі найбільш дієвими інструментами є Онлайн-відео, контент від 

інфлюєнсерів та реклама в соціальних мережах, в даний час перебувають у центрі 

уваги більшості глобальних Інтернет-маркетологів.  

         Цікаво, що близько 85% людей стверджують, що за допомогою відео їм 

вдається більш ефективно взаємодіяти з брендами. За рівнем залучення в 

соціальних мережах, також лідирує контент у форматі відео. 

         До того ж до 2022 року відео трафік складатиме 82% від всього споживчого 

контенту.  
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       Відео контент набув величезної популярності і продовжує утримувати  

позиції. Meta змагається з ТіkТоk, YouTube починає більше й більше просувати 

свої сервіс коротких відео «Shorts», що впливає на ефективність та вартість 

просування. Другим важливим фактором є комфорт контенту, який споживає 

аудиторія. За даними дослідження агенції Newage, 71% людей в Україні 

дивляться відео контент. А найпопулярніший сайт — YouTube. Окрім того, відео 

залишається пріоритетним форматом також і в рекламі. 

         Influencer Marketing. Бренди все частіше обирають блогерів з невеликою 

кількістю підписників, а не з «мільйонною» аудиторією. Невелика аудиторія – 

більш цільова і підписники цікавляться саме тією тематикою, яку веде блогер.  

Отже і реклама буде більш ефективною. 

          Social Media Marketing (SMM). Другий рік поспіль споживачі по всьому 

світу найбільш сприйнятливі до реклами в TikTok, далі йдуть Amazon, Instagram 

та Google. 

         TikTok має більш високий рейтинг інновацій, але не найвищий рівень 

довіри. Ця соцмережа найбільше підходить для підліткової аудиторії. 

Хоча YouTube, Google і Facebook вважаються менш інноваційними, вони, як і 

раніше, залишаються найбільш надійними платформами соціальних мереж. 

Instagram займає одне з перших місць, залишаючись однаково надійною і 

новаторською платформою. 

         Очікується, що в 2023 році діджитал-формати — TikTok, Influencer 

marketing, український YouTube стануть найбільш ефективними по залученню. 

Ще один рекламний формат з найбільшим рівнем сприйнятливості споживачів – 

це онлайн-ігри та мобільні ігри. Хоча вони залишаються найменш популярними 

форматами реклами, онлайн та мобільні ігри показали найбільше зростання 

показника рекламних витрат у річному обчисленні — на 5%, а за ними була 

реклама в сервісах стрімінгової музики, збільшившись на 3%. 

І на останок хоч і менше, але компанії інвестують в Search Engine Optimization 

(SEO) - комплекс заходів щодо покращення веб-сайту для його ранжування в 

пошукових системах. 
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MARKETING AND PERSONAL BRAND 

 

Everyday life of each person who lives in society is closely related to the market, 

products, and sales. In this prospective the basic concepts of marketing are highly 

relevant for studying. One of the major topics to be investigated in this field is how the 

concepts of marketing and personal brand are related.  

Marketing as a science developed relatively recently. At the same time, the first 

categories that formed the essence of this system, have existed for a long time [3]. Its 

first elements (sales, advertising) appeared in the middle of the 17th century. If the term 

“price” is considered as an element of marketing, its usage takes place from the moment 

of the first exchange.  

Modern marketing combines the achievements of economic theory, psychology, 

sociology, management, as well as its own assets [3]. Their combination makes it 

possible to develop and implement effective management measures the market 

environment of the enterprise and its marketing policy. 

One of the widely used concepts in marketing is brand. According to the Merriam-

Webster dictionary, brand is “a class of goods identified by name as the product of a 

single firm or manufacturer”, or “a characteristic or distinctive kind“, or “a well-known 

and usually highly regarded or marketable name“, or “a public image, reputation, or 

identity conceived of as something to be marketed or promoted“ [1].  

In other words, brand is a set of concepts, which summarize people's ideas about the 

corresponding product, service, company or personality. Widely used in marketing and 

advertising, brand can take the form of a personal name, symbol or graphic image that 

represents an economic object and is clearly associated with it in the minds of 

consumers. 

A personal brand is a set of personality qualities that creates the expected adequate 

response from the target audience and with ease stands out among substitutes or similar 

brands [2]. In fact, almost the entire environment of show business formed from 

personal brands, although strong personal brands are known to us in politics, in 

medicine, in science, and in many other fields.  

The concept of a personal brand in marketing aims to strengthen the position of the 

business which this brand is associated with. First of all, a big difference in such case 

can be seen in the payment for the work of famous and unknown professionals, and, 

accordingly, businesses. The presence of a carrier of a strong personal brand in the 

company contributes to its recognition and greater trust of customers. It is easier for 

owners of a personal brand to stand out among competitors and have a choice among 

attractive projects. In addition, the personal brand of the owner of one business can be 

extended to his new businesses, providing them with an easy start. 
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However, developing a personal brand requires effort and focus. A person who has 

chosen such a path of promotion must constantly remember own reputation and values, 

live in the conditions of publicity, invest time and money. 

It can be concluded that the concepts of marketing and personal branding are 

inextricably linked in modern market conditions. A prominent personal brand can 

achieve in the market more than an unknown company that has been in business for 

many years. 
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МАРКЕТИНГ І ВІЙНА: ВОЛОНТЕРСТВО, БЛАГОДІЙНІСТЬ 

 

        Більшість українських компаній активно залучені до допомоги країні й 

підтримки нашої оборони. І це не може не тішити, бо цю війну зможе виграти не 

тільки армія чи політики, а весь український народ разом, включно з бізнесом. 

        Утім, можемо вже зараз бачити деякі маркетингові перегини та зловживання 

війною. Постери, білборди й рекламу в соцмережах заполонила армійська 

тематика: скуштуй суші-сет «Байрактар», замов білизну «Джавеліна» тощо. У 

професійних колах ця тема вже активно обговорюється, і на це є свої причини. 

        По-перше, використання армійських термінів у маркетингу банально 

розмиває межі між війною - з усім її болем та страхом - і (відносно) мирним 

життям. Через це саме поняття армії, захисту нашої держави втрачає власний 

першорядний сенс. Така тенденція може призвести до неусвідомленого зниження 

зацікавленості у війні, а відповідно, до зменшення обсягів допомоги.  

         Якщо людина хоче допомогти купити байрактар, першою асоціацією в неї 

має бути саме бойовий дрон - а відтак і бажання надіслати гроші волонтерам. 

Споживчі товари, що заходять на цю асоціативну «територію», лише 

послаблюють причинно-наслідковий ланцюжок, коли в людини є певний 

механізм мислення: «Якщо бачу щось про Збройні сили, йду допомагати».  

         По-друге, актуальним стає морально-етичне питання. Лінія розмежування 

між допомогою армії та піаром на цій темі дуже хистка, але вона є, і її варто 

дотримуватися. Байрактари чи хімарси стають «популярними» - а отже, бажаними 

для деяких маркетологів - тільки тому, що їх використовують конкретні люди, 

наші воїни, які щодня ризикують власним життям, отримають поранення, 

втрачають товаришів. І жоден бренд, що позиціонується як «прогресивний» та 

«емпатичний», не може дозволити собі робити з цього маркетингове шоу. 
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       «Добрі справи робляться в тиші» - такий принцип був закладений ще, 

напевно, з часів Радянського Союзу. Вважалося, що займатися благодійництвом й 

волонтерством потрібно так, щоби про це знало якомога менше людей. Бо інакше 

будеш вважатися гордим і хвалькуватим. 

         Утім, за роки незалежності український народ здолав великий шлях у бік 

здорових відносин із благодійною діяльністю. Привезти канапки й чай на Майдан 

у 2013-му, вперше зібрати гроші на бронежилет у 2014-му, задонатити на 

закупівлю ШВЛ під час пандемії Ковіду й віддавати велику частину прибутків 

армії та волонтерам під час війни. Тяжкі часи й масштабні виклики круто 

«прокачали» українців із погляду волонтерства — і сильно змінили суспільну 

думку щодо волонтерської комунікації. 

         Тепер чи не кожний збір супроводжується фотографіями з передової або 

волонтерського центру, безпосередні отримувачі допомоги відкрито розповідають 

про тих, хто і як їм допоміг, а великі громадські організації вже стали справжніми 

майстрами в так званих благодійних комунікаціях. І так має бути. 

          Такий принцип має поширюватися не тільки на людей чи громадські 

організації, але й на звичайні комерційні компанії. І це відбувається. Здається, 

вперше український бізнес по-справжньому масово «відкрився» щодо власної 

благодійницької діяльності у 2020 році під час пандемії коронавірусу. Тоді до 

флешмобу добрих справ доєдналися не тільки корпорації з продуманими КСВ-

стратегіями, а буквально всі - від ритейлерів та IT-стартапів до брендів у сфері 

одягу й розваг. 

        Це не тільки збільшило лояльність до цих брендів з боку споживачів, як 

підтвердили пізніше численні дослідження, але й згуртувало українців і показало 

- з новим викликом борються всі, і всі один одному допомагають.  

Війна - час, безумовно, в рази темніший та складніший, але відкритість і 

залученість відіграють велику роль і тепер. Щоденні фото з новими партіями 

волонтерської допомоги та багатомільйонні збори гуртують народ, піднімають 

бойовий дух і доводять: якщо ми здатні на такі речі, то точно переможемо. 

         А ще - відкритість щодо благодійних внесків заохочує долучатися й інших. 

Цей феномен, наприклад, досліджує професорка Роттердамської школи бізнесу 

Памела Віпкінг. Результати її спостережень і аналізу свідчать, що прозорість 

щодо власного волонтерства чи грошових внесків змінює ставлення до цього 

питання інших людей - відповідно, також залучає їх до благодійництва. 

       Тому найкраще, що кожна компанія може зробити зі своєю благодійною 

діяльністю зараз, - розповісти про процес і результат усім українцям.  

Нарешті, маркетингова діяльність важлива сама по собі. Під час кризи багато 

компаній радикально зменшують свої витрати на маркетинг і будь-які публічні 

прояви. Це цілком природно - особливо в умовах бойових дій, економічної кризи 

й релокацій/евакуацій співробітників. 

        Утім, не має моральних чи етичних перешкод припиняти маркетингові 

активності тим компаніям, які почуваються відносно стабільно у фінансовому 

плані. Звичайно, кожному відповідальному бренду, що вболіває за Україну, 

хочеться витратити кожну копійчину на допомогу армії чи волонтерам. Але сама 

по собі комерційна діяльність - уже неабияка підтримка країні.  
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        На дев’ятому місяці війни вже, напевно, всі вивчили просту істину: у великих 

війнах перемагає той, хто має міцнішу економіку. Якщо кампанія залучить нових  

чи поверне старих клієнтів, то отримаєте більший прибуток, із якого заплатить 

більше податків. У довгостроковій перспективі - це стійка та, що важливо, 

стабільна допомога державі.  

         Водночас треба ще прискіпливіше ставитися до маркетингових кампанії та їх 

ефективності, щоб витрати були гнучкими та приносили результат. А рухатися 

краще короткими спринтами, щоб оперативно реагувати на показники та швидко 

вносити зміни. 

        Зрештою, в контексті війни будь-яка рекламна кампанія чи бренд можуть 

здаватися маленькими та не важливими. Проте не треба недооцінювати власні дії 

- декілька «воєнних» місяців грамотної роботи здатні закарбувати в свідомості 

людей позитивні враження та відчуття на наступні десятиліття миру. 

         Якщо відверто, ніхто не знає, що буде після нашої перемоги. Але якісь 

прогнози, спираючись на динаміку змін, робити можна: 

1. Приплив міжнародних компаній в Україну. Якщо раніше їхні офіси, що 

охоплювали СНД, були в росії, тепер вони ймовірніше будуть в Україні. Це 

великий поштовх для колаборацій: українських брендів з українськими, 

українських брендів з європейськими, американськими, глобальними. В 

майбутньому нас чекає щось типу Nike плюс «Галичина», «Планета Кіно» та 

Marvel, «Перепічка» та McDonald’s. 

2. Розуміння, що бути власником української компанії - велика честь. Раніше ми 

завжди дивилися в бік Західної Європи та США, рівнялися на них. Сьогодні 

Україна - як рок-зірка серед країн. Робити українські продукти - це самодостатня 

цінність. Багато компаній принципово хочуть працювати тільки на український 

ринок - і це змінює маркетинг. Мова, культура й українська ДНК, які раніше 

інколи слабко відображалась у брендах, комунікації, маркетингу, - зараз 

затверджуються.  

3. Розквіт українського контенту: ютуб, тікток, блоги, продакшн, фільми зі 

світовими акторами, реклама. Після перемоги Україна буде місцем, до якого всі 

захочуть приїхати - співпрацювати, допомагати. Треба буде цим сміливо 

користуватись.  

4. Велика органічна чистка медійного простору. Бренди й медійні персони, які не 

проявили позицію та відмовчувалися, більше в Україну не повернуться. А якщо 

спробують, швидко поїдуть - бо їх не приймуть. Ніхто не забуде, що відбувалось в 

часи війни. Це сильно відіб’ється на медійному просторі, креативі, бізнесі - тут не 

зможе існувати той, хто не любить Україну. 

5. Становлення здорової конкуренції. Якийсь час після перемоги будемо шукати 

зраду серед своїх, але за кілька років зрозуміємо, що це неправильна модель. 

Згадаємо, як українці можуть об’єднуватись. От в цій точці почнемо думати про 

те, як по-дорослому конкурувати, як по-дорослому разом захоплювати й 

вибудовувати нові ринки - рекламний, ринок кінопрокату тощо. І перестанемо 

шукати ворогів серед своїх. 

         Повномасштабна війна росії в Україні фундаментально вплинула не тільки 

на компанії всередині країни, а й на всі світові бренди - без виключення. Світ 
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захоплений тим, як хоробро українці відстоюють свою свободу. Ми надихаємо. 

Ми демонструємо, як виглядають справді важливі речі, - і хочеться вірити, що це 

вплине на маркетинг і комунікацію по всьому світу. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

        Переорієнтація виробництва на споживача, його інтереси й переваги 

можлива лише за умов насичення ринку та здорової конкуренції. Тому нині 

підприємствам необхідно налаштовуватись на маркетингову філософію бізнесу, 

на активну економічну й господарську діяльність з чітко сформованими цілями та 

адекватно обраними засобами для досягнення цих цілей. 

        Жодна організація не може існувати заради самої себе, її головне завдання - 

задоволення потреб тих груп населення, для обслуговування яких вона й була 

створена. Ключова роль маркетингу в системі управління підприємством полягає 

в тому, що за його допомогою аналізуються сегменти ринку, пов’язані з 

діяльністю підприємства, розробляється і втілюється тактика його поведінки на 

ринку. 

 Маркетинг - одна з систем управління та організації діяльності з розробки, 

виробництва і збуту товарів (послуг) з метою отримання прибутку через 

задоволення споживача на основі врахування комплексних процесів, що 

відбуваються на ринку. Маркетинг - явище складне, багатопланове, а головне, 

динамічно охоплює величезний спектр самих різних видів людської діяльності. 

Маркетинг - єдина можливість утриматися «на плаву» в бурхливій течії часу. 

Популярним є вислів, який чітко позиціонує маркетинг по відношенню до 

загальних функцій управління: «Фінанси - це гроші вчора, продажі - це гроші 

сьогодні, а маркетинг - це гроші завтра». Таке бачення розкриває роль маркетингу 

у підвищенні результативності діяльності будь-якого підприємства.  
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        В економіці, побудованій на принципах конкурентної боротьби, покупці 

мають можливість вибору між товарами різних компаній. Споживачі бажають 

придбати товари, пропозиції яких мають найвищу цінність. А цінність товару - 

функція сприйняття цінності й ціни пропозиції компанії. Відповідно, для того, 

щоб досягти успіху, компанія повинна запропонувати товар найвищої цінності і 

якості за нижчою ціною, порівняно з конкурентами. Доки компанія не запропонує 

конкурентоспроможну ціну і якість товару, вона не зможе розраховувати на 

отримання прибутку. 

         В основу маркетингу закладені соціально-етичні та моральні норми ділового 

спілкування, міжнародні кодекси і правила добросовісності комерційної 

діяльності, інтереси споживачів і суспільства в цілому. 

Новий підхід до підприємницької діяльності з’явився на початку 60-х років XX 

століття після публікації Т. Левіттом у наукових працях Гарвардської школи 

бізнесу статті «Короткозорість маркетингу», в якій стверджувалося, що найбільш 

надійною гарантією досягнення цілей підприємства є визначення потреб і 

побажань обраних груп споживачів цільових ринків і забезпечення необхідного 

рівня задоволення потреб, ефективнішими, ніж у конкурентів, засобами. 

         Концепція сучасного маркетингу як нова філософія бізнесу відображає 

дотримання підприємством теорії і практики суверенітету споживача: виробляти 

те, що потрібно споживачеві, й отримувати прибуток за рахунок найповнішого 

задоволення його потреб. 

         Виконання цих вимог можливе лише за умови, якщо підприємство досить 

самостійне в господарському відношенні, а управління його започатковано на 

гуманних засадах. 

          Впровадження в практику управління підприємством концепції маркетингу 

дає змогу вирішити комплекс питань: 

• відтворити двосторонні відносини між продавцем і покупцем через вивчення 

ринку, розподіл, просування товару та реклами; 

• розвивати рекламу та інші форми стимулювання збуту; 

• здійснювати координацію всієї роботи з задоволення інтересів споживача як 

головної мети підприємництва. 

         Концепція маркетингу відображає ідею про те, що всі види підприємництва 

спрямовані на задоволення інтересів споживача. 

        «Споживач - це найважливіша персона, що коли-небудь відвідала наш офіс 

чи звернулась до нас поштою. Споживач не заважає нашій роботі, він є її 

головною метою і суттю. Не ми надаємо споживачеві послугу, коли піклуємося 

про нього. Навпаки, це він робить нам послугу, звертаючись у нашу фірму. 

Споживач - це той, з ким не можна сперечатися, над ким не можна глумитися. 

Ніхто ніколи не вигравав від того, що сперечався про щось зі своїм споживачем. 

Споживач - це той, хто приносить нам свої бажання. Наша робота полягає в тому, 

щоб виконати це побажання з прибутком і для нас, і для нього». (Л. Бін, 

американський підприємець). 

        Збільшувати коло своїх споживачів - закон для будь-якого підприємства, яке 

прагне збільшувати свій капітал і бути результативним на ринку. Менеджер, що 

діє за принципами сучасного маркетингу, досягає комерційних цілей, поставлених 
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перед організацією, шляхом найповнішого задоволення потреб через 

гармонізацію відносин між споживачами та виробником з орієнтацією на 

пріоритети споживачів. Суть маркетингу проявляється через його принципи: 

■ Цілеспрямованість і кінцевий практичний результат діяльності підприємства, 

що зводиться до оволодіння наміченою часткою ринку. 

■ Орієнтація підприємства на довгострокові результати ринкової діяльності, що 

передбачає особливу увагу до прогнозних досліджень та розробки на їхній основі 

товарів з принципово новими споживчими властивостями. 

■ Комплексний підхід до досягнення поставлених цілей, оскільки комерційний 

успіх забезпечується тільки всією сукупністю взаємопов’язаних засобів 

маркетингу. 

         Якщо компанія ставить перед собою низку цілей і завдань, що належать до 

фінансової діяльності й дотримання інтересів інших учасників бізнесу, то цього 

недостатньо. Відмінність компанії, орієнтованої на споживачів, від підприємства, 

яке прагне високих фінансових показників, полягає в тому, що менеджмент 

першого розглядає прибуток як результат успішного задоволення потреб 

споживачів. 

         Принципи маркетингу залишаються основою успіху багатьох фірм, але вже в 

майбутньому на них впливатиме жорстке ринкове середовище. 

Стратегічні пріоритети компанії XXI століття полягатимуть у прискоренні 

зворотної реакції на зміни, пристосуванні товарів і послуг до вимог споживачів, 

удосконаленні інформаційних систем і прагненні до більш високих стандартів 

якості. 

         Компанії пристосовуються до ринку, задовольняють його потреби і при 

цьому досягають його стратегічних цілей - конкурентоспроможності, прибутку, 

окупності власного капіталу і т. ін. Ф. Котлер вважає, що такий симбіоз інтересів 

притаманний маркетингу і характеризує його як суспільний процес управління, в 

ході якого окремі особи та групи людей шляхом створення матеріальних 

цінностей отримують те, до чого прагнули. 
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  The political advertising landscape globally experiences particular shifts 

according to the election cycles wherever the political regime gives opportunities for a 

fair political competition. This shift is usually influenced by many different factors, 

beginning with the development of the new communication technologies and 

instruments ending with the peculiarities of local political agenda along with the 

structure of spending. In case of the United States influencing the political advertising 

reality, the American elections have a huge impact on every factor abovementioned.  

   Political marketing in general, and political advertising as a type of marketing 

communications, create a comparatively new concept, blending together political 

science and marketing in its economic essence. Though one can hardly compare the 

political marketing with the marketing as it is, one can assume that political marketing 

uses specific instruments of marketing in political processes. [1]. 

   With the help of the marketing instruments the political marketing can add new 

dimensions to the political competition within the democratic systems by attracting 

attention and support of the voters. These instruments can attract new public interest to 

the political candidates, parties, programs, laws and systematic problems of democracy 

itself. Within the election cycle the instruments of marketing communications create a 

platform to get support for political activity and form the electoral base for the future 

election cycles. Different forms of marketing communications in political processes 

help voters be in touch with their representatives and parties, as well as take part in the 

democratic agenda. This makes political marketing an important tool for any democratic 

system.  

   Though the political marketing creates new opportunities for political competition 

and communications with public, it can be influenced by particular restrictions and 

frameworks of technological, social and administrative kind. For instance, in 2019 

Twitter, Google and Facebook either restricted or changed the rules of providing 

political advertising to the users of social networks. This move was dictated mostly by 

the role of social media and networks in the political competition in the United States, 

according to which the microtargeting could be credited for bringing certain candidates 

closer to power. [2] The Cambridge Analytica scandal and its influence on the election 

race in favour of Donald Trump in 2016 in the USA raised another question of the 

marketing instruments in political processes, including the problem of the new 

technologies in political advertising. [3] The big data, the social media, the 

microtargeting instruments show the ability to manipulate public consciousness and 

influence political processes. But it’s the US elections that have brought to light the 

critical opportunities of the new marketing instruments in political action and the 

restrictions necessary to keep the democratic competition far from manipulations. 
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   The midterm US elections 2022 create another list of new trends which alter the 

political advertising realm in the wake of the new technical, social and financial agenda. 

According to the UVA Center for Politics, the year 2022 shows some peculiar features 

of political advertising in the US. For instance, in almost all cases the political ad 

campaigners in the US Midterm elections 2022 worked with the single candidate rather 

than the party or the group of party representatives. This is true either for showing the 

virtues of a candidate or attacking an opponent. [4] Also according to the AD 

Exchanger report, political advertisers in the 2022 Midterms didn’t spend much on local 

newspapers. When the political advertisers choose to work with the paid media in 2022 

they choose TV, social media and programmatic direct response campaigns. But the 

most prominent feature of the 2022 Midterm ad campaign is the money. According to 

the reports, the 2022 US Midterm elections add significantly to the increases in 

broadcast revenue. BIA Advisory Services estimates that local political advertising 

revenue will generate $8.4 billion, Axios estimates it higher - $8.9 billion. [5]  

   This list of 2022 features of the American political advertising landscape 

represents the shift of the industry: less local printed media; relating on the digital 

channels even more than before, taking the money from the printed editions in favour of 

the digital; though the traditional promotions still hold their positions, the share is 

mostly given to the TV. Considering the 2022 Midterms as highly costly elections, they 

create the trend of raising political advertising budgets at the new heights, especially 

taking into account the future 2024 presidential election cycle in the United States. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

 

         Доцільно зазначити, що трансформаційно-адаптаційні процеси, які 

стосуються функціонування національного бізнесу в умовах війни в країні, 

відбулися значно швидшими темпами, аніж, це відбувалося за умов пандемії. 

          Так, від початку війни в Україні, впродовж трьох місяців 2022 року, темпи 

щодо активності реєстрації нового бізнесу в країні становили 81,00 % та 47,00 %, 

у порівнянні із даними 2020 та 2021 років, відповідно. 

На рис. 1 [1] відображено кількість нового зареєстрованого бізнесу в Україні, в 

розрізі по її областях. 

 

 
Рис. 1. Зареєстрований бізнес в Україні (станом на 24.05.2022) 

 

       З наведених даних видно, що найбільша частка зареєстрованого нового 

бізнесу в країні припала на м. Київ (16,90 %) та Київську обл. (6,30 %), Львівську 

обл. (10,00 %), Дніпропетровську обл. (7,60 %). Значна кількість нового бізнесу 

зосередилася і в таких областях країни як: Львівська (10,00 %), Івано-Франківська 

(4,00 %), Хмельницька (3,80 %), Чернівецька(3,00 %). Дана тенденція, в більшості, 

пов’язана із державною програмою підтримки українського бізнесу – релокацією. 
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Анотація. У статті розглянуто соціологічний вимір реклами як маркетингового та 

соціально-комунікаційного феномену. Проаналізовано рекламу як соціальну та 

креативну практику постіндустрільного світу.  
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Постановка проблеми та актуальність. Реклама стала однією із найвпливовіших 

масово-комунікаційних технологій ХХ та ХХІ століття. В умовах глобалізації, 

урбанізації та ущільнення людських мас, типове для традиційного суспільства 

унормування діяльності та поведінкових актів за рахунок чіткого структурування 

поведінки та традиції, зокрема за рахунок сім’ї та церкви, зменшує свій вплив. 

Класик соціології Дюркгайм, наприклад, характеризував традиційний тип 

організації суспільного життя як механістичний, оскільки життєвий уклад за 

нього був чітко визначений та працював подібно до механізму. Однак, із появою 

та зростанням великих міст знадобилася низка соціальних інструментів, які 

допомагали би організовувати життя великих різнорідних мас. Як відзначав Ф. 

Джефкінс, «потреба в рекламі збільшувалася разом зі зростанням кількості 

населення та розвитком міст з їхніми майстернями та великими крамницями, з 

масовим фабричним виробництвом та розвитком шляхів і залізниць, які можна 

було використовувати для перевезення товарів. Крім того, розвивалися популярні 

газети, де можна було розміщувати рекламу. Завдяки рекламі споживачі 

дізнавалися про велику кількість товарів, що вироблялися далеко від їхніх 

домівок. В індустріальних країнах цей процес оформився приблизно років з 200 

тому» [1]. Реклама стала, перш за все, способом та технікою впливу на споживача, 

засобом мотивації до купівлі, оскільки, як особливий комунікаційний засіб, 

орієнтована на формування та підтримку інтересу споживачів до певного товару, 

послуги або особи. Водночас, реклама є відображенням соціокультурних практик, 

креативним дзеркалом суспільних завдань, цілей та мрій.  

        Рекламу досліджувала чимала низка вчених та практиків, при цьому 

більшість із них розглядали рекламу із врахуванням соціального виміру, зокрема 

Ф. Джефкінс, Ф. Котлер, Д. Огілві, О. Почепцов, Є. Ромат та інші. Проблем 

соціології  реклами, серед інших, торкались А. Антонов, Д. Бурстін, М. Джонс, В. 

Лапіна, Н. Лисиця, Е. Ніксон, В. Паллотта, Т. Сичкарь, А. Согорін, І. Чудовська та 

інші.  

         Виклад основного матеріалу. У сучасній соціології виділяють соціологію 

реклами як окрему галузь, що розглядає рекламу як комплексне  соціальне явище. 

Об'єктом соціології реклами є сама реклама як соціальний феномен, а також 
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соціальні взаємодії, які супроводжують функціонування реклами, процеси 

створення, функціонування та сприйняття реклами. Предмет соціології реклами – 

особливості соціальної взаємодії, обумовленої рекламою, функціонування 

реклами в її соціальному вимірі, зокрема соціальна взаємодія її а́кторів.  

Разом із тим, соціологічне підґрунтя реклами можна розглядати в аспекті різних 

наук: соціальних комунікацій, маркетингу, культурології, мистецтвознавства, 

філології, економіки тощо. Реклама стала феноменом соціального життя, що посів 

чільне місце у функціонуванні сьогочасного суспільства. 

         Під впливом інформатизації та трансформацій індустріального суспільства в 

постіндустріальне, змінюється і реклама. Вона, зокрема, стає інструментом 

інтернет-маркетингу, хоча і традиційні форми реклами, зокрема зовнішня 

реклама, реклама у газетах, на телебаченні тощо залишаються. Предметом 

реклами стають об’єкти віртуального світу: сайти, сторінки у соціальних мережах, 

інтернет-магазини, що працюють дистанційно тощо.  

Цифровізація реклами позначилася на концептах функціонування та формування 

брендів. Бренд традиційно сприймається споживачем як інструмент зменшення 

ризику: покупець, придбавши товар, сподівається знайти благо із добре 

знайомими та підходящими властивостями. За рахунок технологій таргетингу, 

тобто прицільного показування реклами в інтернеті, атрибути бренду можна 

демонструвати адаптивно до вподобань реципієнтів, збільшивши кінцеву цільову 

аудиторію.  

        Інтернет-реклама дозволяє охопити велику кількість споживачів, водночас 

сегментуючи аудиторію. Розподіл користувачів за віком, статтю, інтересами тощо 

спирається на соціологічну в своїй основі візію гетереогенності поведінкових та 

демографічних ознак та практик аудиторії. Деталізація цільової аудиторії, 

розуміння соціальних практик дозволяє мінімізувати витрати та збільшити 

продажі. 

         Важливий елемент формування рекламного креативу – розуміння мотивів 

цільової аудиторії. Так концепція побудови рекламного звернення ROI (за 

першими англ. літерами слів «актуальність», «оригінальність» та «вплив») 

передбачає створення інтригуючої ідею, яка зацікавлює, дивує реципієнта, 

обумовлює емоційний вплив, що неможливо без розуміння психографічних, 

демографічних та поведінкових особливостей.  

          Реклама апелює до раціональних, емоційних, морально-етичних мотивів, на 

яких позначається соціальне середовище. За словами Ф. Джефкінса, «Який саме 

фактор привабить споживача – ціна, якість, новизна, спеціальна пропозиція? Яким 

має бути рекламний матеріал – серйозним чи жартівливим? Чому віддати 

перевагу – тексту чи малюнкам? Не слід хапатися за першу-ліпшу ідею. Коли 

агентство представляє майбутню рекламну кампанію або майбутній рекламний 

матеріал клієнтові, то йому слід обґрунтувати свої пропозиції. Насамперед 

пропозиції агентства повинні повністю відповідати вимогам клієнта» [1]. 

Створення реклами передбачає ситуаційний аналіз, який є вагомими елементом 

рекламного планування, та потребує, зокрема, розуміння соціологічних реалій 

функціонування підприємства та життя покупців.  
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         Водночас, реклама є чинником, що впливає на суспільні цінності. Це 

стосується як комерційної, так і некомерційної реклами, хоча соціальна реклама 

як окремий вид цієї соціально-комунікаційної технології, першою чергою і 

спрямований на трансформацію соціокультурних та поведінковий практик 

суспільства та індивіда.  

         Реклама – соціально-значима та впливова практика, тому її побутування 

чітко регулюється низкою законів, зокрема  Законом України «Про рекламу», 

«Про захист прав споживачів», «Про заходи щодо попередження та зменшення 

вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» 

тощо. Реклама є однією із форм масової культури та вислідом  соціокультурної 

діяльності, тож за її соціологічного дослідження можна зробити висновки про 

норми, цінності та моделі поведінки соціальної групи, у якій реклама функціонує. 

Так американському соціологу Деніелу Бурстіну належить афористична фраза, 

висловлена в цьому контексті: «Розкажіть мені рекламу певної країни,  і я 

розкажу вас усе про цю країну». Соціальна функція реклами позначається також 

на тому, що сама реклама адаптує споживача до реалій соціального та 

культурного середовища, показує, що доречно, що ні, полегшує вибір, організовує 

контекст низки соціальних практик, зокрема споживання. 

         Висновки. Реклама стала соціально-комунікативною технологією, яка 

зумовлює та полегшує функціонування сучасного соціуму, якому властива 

атомізованість та складна соціальна структура взаємодій. Як креативна та 

суспільна практика, реклама формує соціокультурний простір, обумовлює 

суспільну думку та активізує економічні процеси. Під впливом інформаційних 

технологій реклама проникає у вимір комунікації та практик постіндустріального 

суспільства. Реклама розвивається у віртуальному вимірі, адаптується під 

конкретного реципієнта за рахунок пошукової оптимізації, таргетингу, 

ремаркетингу тощо. 
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MODERN SOURCES OF INFORMATION ON MARKETING 

 

The field of marketing is a growing segment of business in the modern economy. Since 

its tools and procedures emerge and loose their importance in real time, it is necessary 

to find sources of information that reflect current trends in the field. It will be relevant 

to study Internet sources (English-speaking ones in particular) which quickly update 

data on the current state of marketing. 

First of all, the standardized sources of information in the field of marketing are general 

(Cambridge, Merriam-Webster, Urban, etc.) and specialized dictionaries (for example, 

Marketing dictionary [1]). If the term is recorded in the dictionary, it means that the 

phenomenon named by it has become established in popular and professional language 

and can be understood among specialists. 

Professional websites in this field are among the most dynamic sources of information 

about marketing. These can be both informational sites and sites of individual 

organizations that provide services in this area (for example, marketing agencies). There 

it can be possible to get information about global and local trends, deepen 
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understanding of certain issues and get new topics for reflection. Such sources include, 

for example, the site Marketing.com [3]. 

Sites about certain aspects of marketing also do not lose their relevance. If a person is 

not interested in general marketing issues, it is worth using highly specialized sources 

that will help to obtain data, for example, about SMM or brand marketing. One of these 

sources is Social media examiner [4]. 

In this context, professional publications should not be forgotten. Unlike the 

aforementioned sources, they are not so quick to cover certain events in the marketing 

environment, but it is difficult to argue with the thoroughness of the research and the 

veracity of the conclusions. Journal of Marketing by American Marketing Association 

[2] is one of such sources. 

One of the sources of information about marketing, which depends both on the state of 

the market and on the needs of the consumer, are specialized marketing conferences. 

These activities can be both scientific and entertaining.  

An excellent source of information about the results of marketing activities are real 

cases, which may be sources for analysis of methods, tools, advantages and mistakes of 

their creators. The activities of companies, brands, and their social networks are now 

available for the general public and, first of all, for interested marketers. 

Modern realities of the development of information technologies contribute to the 

digitalization of practical marketing tools. For example, with the help of specialized 

sites or applications, it is possible to quickly analyze the client's target audience or 

choose topics for posts in a business blog. Such tools include, for example, Google 

Analytics. 

In a broad sense, sources of information on marketing can be any sources that will 

provide data for the analysis of indicators of interest to marketers. 

As can be seen, a noticeable feature of modern sources of information on marketing is 

their dynamism and accessibility to the general public. Interaction with new data 

expands the marketer's capabilities and increases his competitiveness in the labor 

market. 
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КОНСТРУКЦІЯ МАРКЕТИНГУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

 

        Інформаційне суспільство та інноваційні проекти охоплюють соціальну 

сферу у всіх її аспектах, даючи новий напрямок розвитку маркетингових послуг 

як у теперішньому, так і майбутньому. Тобто соціальна сфера дає кінцевий 

продукт невиробничої сфери діяльності людей. До соціальної сфери можна 

віднести і деякі сфери матеріального відтворення. 

         Здійснення маркетингової діяльності засноване на використанні 

різноманітної інформації, необхідної для ухвалення відповідних управлінських 

рішень. 

         Інформація – це засіб спілкування людей, які шляхом її передачі отримують 

відомості про навколишній світ і процеси, що відбуваються в ньому. Сама по собі 

інформація може бути віднесена до категорії абстрактних понять, але низка 

особливостей, зокрема можливість запису, стирання, передачі, наближає її до 

матеріальних об'єктів. Інформація має різні форми подання, найчастіше це 

друкований текст, зміст різних документів, таблиці тощо. 

З кібернетичних позицій поняття «інформація» трактується як міра усунення 

невизначеності про певний факт або явище і подається як сукупність відомостей, 

що виступають об'єктом передачі, зберігання та обробки. Необхідно розрізняти 

поняття «інформація» та «знання». Будь-яке знання – це інформація, але не будь-

яка інформація є знанням. 

        Маркетинг поєднує знання та формує перспективи, що є основою ефективної 

комерційної діяльності. Тобто маркетингова інформація – це відображена 

різноманітність динамічних параметрів ринку. 

        Інформаційною складовою у маркетингу є соціально організований різновид 

дослідження ринку, метою  якого є підвищення ефективності підприємницької 

діяльності. Сутність маркетингової інформаційної діяльності полягає у збиранні 

відомостей про стан ринку, їх аналітико-синтетичній переробці та поданні 

менеджерам та керівникам підприємства у відповідний час та у певній формі. 

Метою маркетингової інформаційної діяльності є передбачення очікуваного 

результату, досягнення якого спрямоване на підприємницьку діяльність. 

        Об'єктом інформаційної діяльності у маркетингу виступає ринок товарів та 

послуг, і, відповідно, споживчий попит. Суб'єктами інформаційної діяльності є 



52 
 

відділи маркетингу, експертні групи, що займаються маркетинговими 

дослідженнями. 

        Прийняття управлінських рішень в маркетингу засновано на процесі 

управління, який є інформаційним процесом. Правильність та цінність 

управлінських рішень у маркетингу значною мірою залежить від інформаційного 

забезпечення процесу управління. 

Інформаційне забезпечення є процес задоволення потреб конкретних 

користувачів в інформації, заснований на застосуванні спеціальних методів та 

засобів її отримання, обробки, накопичення та видачі в зручному для 

використання вигляді. 

        Щоб успішно здійснювати маркетингову діяльність, керівництву підприємств 

необхідно отримувати адекватну інформацію як до, і після прийняття рішень. Це 

ключові аспекти при розробці, реалізації та перегляді маркетингового плану 

фірми або будь-яких його елементів.  

         Ретельно підібрана об'єктивна інформація дає дослідникам-маркетологам 

значні переваги, що дозволяє коректніше визначати ставлення до підприємства 

споживачів та реакцію зовнішнього середовища, точніше оцінювати діяльність, 

координувати стратегію та знижувати фінансовий ризик свого підприємства, 

підвищувати його ефективність, завчасно попереджати про загрози, а також 

підвищувати довіру до реклами, підкріплювати інтуїцію маркетологів та 

отримувати підтримку вироблення рішень. Це вказують на важливість розгляду, 

вивчення та практичного застосування маркетингової інформаційної діяльності. 

Інформація в системі маркетингу підприємства має ключове значення, оскільки 

будь-яка маркетингова діяльність базується на знанні конкретної ситуації, що 

склалася на ринку товарів та послуг. Більшість маркетингових досліджень, і 

заходів має яскраво виражену інформаційну спрямованість, виконання цих 

заходів вимагає початкових знань про об'єкт діяльності, а процес реалізації 

породжує нові дані, необхідні встановлення зворотний зв'язок з об'єктом з метою 

коригування маркетингових програм. 

         Рух інформації в системі організується за допомогою інформаційних потоків 

між маркетинговим середовищем та суб'єктами системи управління підприємства. 

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у системі, між системою та 

зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління, аналізу та 

контролю операцій. Підприємство організує як внутрішні так і зовнішні 

інформаційні потоки, а також вхідні та вихідні інформаційні потоки. 

Вхідні інформаційні потоки представляють комунікації, що здійснюються з 

метою збору маркетингової інформації, а вихідні інформаційні потоки – це 

комунікації, що представляють управлінські рішення, маркетингові інструменти 

та інші комунікації з внутрішніми та зовнішніми аудиторіями. [1] 

         Зовнішня інформація для маркетингової інформаційної системи – це 

інформація, отримана із зовнішніх джерел методами аналізу відомостей про 

поточний стан та тенденції ринку; діяльності конкурентів, збирання та аналізу 

інформації про діяльність контрагентів; інформація, отримана на основі 

проведення маркетингової розвідки та спеціально проведених маркетингових 

досліджень [2, с.10]. 
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     Ефективна маркетингова інформаційна система дозволяє спрямовувати роботу 

підприємств на перспективніших клієнтів дозволяючи диференціювати свій 

продукт. 

         Таким чином, кожен підприємець повинен враховувати, що інформація 

відіграє визначальну роль при проведенні всього комплексу маркетингових 

заходів – у процесі аналізу, планування, здійснення та контролю дієвості будь-

яких маркетингових розробок. Без адекватної інформації підприємство зможе 

функціонувати належним чином. 
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ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

        Інтернет-маркетинг – комплекс дій, спрямованих на просування товарів та 

послуг в інтернеті. Найбільш швидкими темпами у світовій економіці 

розвивається маркетинг мобільних програм. Цей вид маркетингу є складним 

багатоетапним процесом, що потребує комплексного підходу для успішної 

діяльності підприємства. 

        Технології змінюють вибір, а вибір змінює ринок. В світі стрімко з’являються 

нові можливості, а відповідно і поява нової маркетингової парадигми – не 

маркетингу, заснованого на знаннях і досвіді. 

         Трансформація маркетингу відбувається завдяки величезній потужності та 

загального поширенню технологій. Сьогодні технології настільки поширені, що 

практично безглуздо розрізняти технологічні та нетехнологічні підприємства й 

галузі. 

          Визначальною характеристикою цього нового технологічного поштовху є 

можливість програмування. У комп’ютерному чіпі програмування означає 

здатність змінювати команду, щоб один чіп міг виконувати різноманітні задані 

функції та виробляти різноманітні встановлені результати. На підприємствах 

технології програмування трансформують виробничу операцію, дозволяючи одній 

машині виготовляти широкий спектр моделей і продуктів. У більш широкому 

сенсі, програмування – це нова корпоративна здатність виробляти все більше і 

більше різновидів і варіантів для клієнтів – навіть пропонувати кожному 

окремому клієнту можливість розробити та впровадити «програму», яка дасть 

точний продукт, послугу, які є потрібними для кожного споживача. Технологічні 
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перспективи програмування перетворилися на реальність майже необмеженого 

вибору. 

         Альтернативою цьому старому підходу є маркетинг, заснований на знаннях і 

досвіді. Маркетинг, заснований на знаннях, вимагає від компанії оволодіння 

шкалою знань: про технологію, в якій вона конкурує; його конкуренції; своїх 

клієнтів; нових джерел технологій, які можуть змінити його конкурентне 

середовище; а також про власну організацію, можливості, плани та спосіб ведення 

бізнесу. Озброївшись цією майстерністю, компанії можуть використовувати 

маркетинг, що ґрунтується на знаннях, трьома основними способами: інтегрувати 

клієнта в процес проектування, щоб гарантувати продукт, який адаптований не 

лише до потреб і бажань клієнтів, але й до стратегій клієнтів; створення нішевого 

мислення для використання знань компанії про канали та ринки для визначення 

сегментів ринку, якими компанія може володіти; і розвиток інфраструктури 

постачальників, партнерів і користувачів, що допоможе підтримувати репутацію 

та технологічну перевагу компанії. 

         Іншою половиною цієї нової маркетингової парадигми є маркетинг, 

заснований на досвіді, який наголошує на інтерактивності, зв’язку та 

креативності. Завдяки такому підходу компанії проводять час зі своїми клієнтами, 

постійно стежать за своїми конкурентами та розробляють систему аналізу 

зворотного зв’язку, яка перетворює цю інформацію про ринок і конкуренцію на 

важливу інформацію про новий продукт. Водночас ці компанії оцінюють свою 

власну технологію, щоб оцінити свої прибутки, і співпрацюють з іншими 

компаніями для створення взаємовигідних систем і рішень. Ці тісні зустрічі – з 

клієнтами, конкурентами, внутрішніми та зовнішніми технологіями – дають 

компаніям досвід із перших вуст, необхідний для інвестування в розвиток ринку 

та прийняття розумних, прорахованих ризиків. 

         У час вибухового вибору та непередбачуваних змін маркетинг – новий 

маркетинг – це відповідь на вирішення багатьох питань. Маркетинг, який 

знаходить спосіб інтегрувати клієнта в компанію, створювати та підтримувати 

відносини між компанією та клієнтом, є сучасним розумінням нового маркетингу. 

Маркетолог має бути інтегратором, як внутрішньо – синтезуючи технологічні 

можливості з потребами ринку, так і зовні – залучаючи клієнта в компанію як 

учасника розробки та адаптації товарів і послуг. Це фундаментальна зміна ролі та 

мети маркетингу: від маніпулювання клієнтом до справжнього залучення 

споживача; від розповіді та продажу до спілкування та обміну знаннями; від 

функції останнього рядка до чемпіона корпоративної довіри. 

         Виконання ролі інтегратора вимагає від маркетолога довіри. На ринку, який 

характеризується швидкими змінами та потенційно паралізуючим вибором, довіра 

стає основною цінністю компанії. Характер її менеджменту, потужність її 

фінансів, якість її інновацій, привабливість її відгуків клієнтів, можливості її 

альянсів – ось аспекти довіри до компанії. Це заходи, які, у свою чергу, 

безпосередньо впливають на її здатність залучати якісних людей, генерувати нові 

ідеї та формувати якісні стосунки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК МЕТОД 

ПРОСУВАННЯ ТОВАРУ ТА ВПЛИВ НА СПОЖИВАЧА 

 

        Важливість впливу реклами на свідомість споживача важко недооцінити. 

Адже підсвідомо кожна людина піддається впливу реклами, хотіла б вона цього 

чи ні.  Саме тому кмітливі й наполегливі маркетологи активно використовують 

різні механізми психологічного впливу, щоб полонити серця і голови потенційних 

споживачів. Головне завдання реклами - все ж таки вміння спонукати придбати 

той чи інший товар. Оскільки реклама в нашому житті трапляється практично на 

кожному кроці, щоб не попастись на гачок маркетологів люди намагаються її 

уникати. Проте справжні професіонали і тут навчились конкурувати із 

потенційними споживачами і сміливо переступати через певний бар’єр. Відтак 

наразі активно використовують різні прийоми впливу на споживача. По перше, 

так споживач потрапить на гачок котрогось із них. А по друге, так вдасться 

охопити більшу аудиторію людей. Що однаково позитивно вплине на успішну 

реалізацію поставлених цілей та завдань.[1]   

       Одним із прийомів просування товару та впливу на споживача є 

інформування. Його, використовують для того, щоб ознайомити про основні 

характеристики продукту або послуги. Зазвичай даний прийом не покликаний 

спонукати споживача придбати той чи інший товар або послугу, однак його роль 

неоціненна, адже це першочерговий крок до шляху реалізації послуги або товару, 

тому його не варто недооцінювати. Оскільки якісне інформування покликане 

розкрити основні переваги продукту.[2] 

        Якщо ви дійсно хочете продати товар або послугу, тоді вам варто 

використати «інформування» разом із наступним механізмом впливу, а саме 

«переконання». Потенційний покупець хоче знати більше про товар або послугу 

проте ніяк не може зрозуміти чи потрібен він йому? Переконайте його у цьому! 

Для початку використайте основні технічні характеристики, потім запитайте чи 

має покупець щось подібне, далі ще раз нагадайте про те, що саме з цим товаром 

він почуватиметься більш комфортно, оскільки це незамінна річ у його житті. 

Обов’язково потрібно згадати про ціну та якість даного товару або групи товарів 
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(Потрібно надати можливість споживачу порівняти типові товари) і обрати для 

себе найбільш оптимальний. Якщо це не спрацьовує тоді, можна використати 

типовий прийом зі знижками. Відтак покупець впевниться у тому, що по перше 

він придбав потрібний товар, а по друге, зекономив трохи грошей на цій 

покупці.[3] 

        Якщо «сухе переконання» не спрацьовує, тоді можна використати «емоційне 

переконання». Даний механізм впливу на споживача дуже добре підходить для 

емоційно - вразливих категорій, чия психіка легко піддається на емоційні 

прийоми, простіше кажучи хто сприймає не розумом, а серцем. Здебільшого це 

діти, жінки та люди похилого віку. Саме ці категорії активно «клюють» на 

«асоціативні вудочки». Оскільки емоційна картинка викликає хороші спогади 

завдяки чому  покупці купують товар, що нагадує щось хороше. Наприклад 

цукерки «Рафаело» викликають хвилю романтичного настрою отриману на 

першому побаченні, а святково прикрашена машина «Кока-Коли» асоціюється із 

наближенням Нового року і Різдвяних свят. Граючи із нашими емоціями 

маркетологи роблять так, що наш мозок сприймає їх товар як підтвердження 

наших почуттів отриманих під час певних моментів. 

          На сьогоднішній час маркетологи не зважаючи на війну в Україні добре 

виконують свої функції, використовуючи  «патріотичне психологічне 

переконання», щоб змусити споживача придбати товар із відповідною 

патріотичною символікою. Дійсно на що тільки не піде патріот, щоб підтримати 

свою державу, захисників і людей під час війни. Ось чому жовто-блакитна 

символіка майорить нам з усіх вітрин, популяризуючи товари різного 

призначення. Адже купуючи товар із вишитим узором, малюнком верби та 

калини, тризубом чи зображенням сала споживачі підсвідомо думають, що 

купують товар українського виробника, і цим самим підтримують українську 

економіку.[4] 

        Не часто прогресивні маркетологи вдаються і до механізму «психологічного 

пробудження страху» покупців. Відтак люди ніби змушені придбати товар, щоб 

уникнути чи зупинити певну загрозу. Адже всім нам відомо, що загроза захворіти 

вірусом змусила мільярди людей діяти превентивно і хаотично скуповувати 

товари першої необхідності. Дане переконання найкраще спрацьовує і при 

рекламі лікарських засобів. Адже здебільшого люди схильні до самонавіювання. 

Не встигнуть побачити рекламу  проти застудних засобів, як уже спрацьовує 

ефект Плацебо і людина на собі відчуває ознаки головного болю, безсилля чи 

втоми і на всіх швидкостях біжить до аптеки, щоб врятуватись від надуманої 

хвороби. 

          Як бачимо «психологічне пробудження страху» тісним чином пов’язане із 

«навіюванням», коли людина не в змозі критично оцінювати ситуацію і діяти з 

«холодною головою». При цьому важливо зазначити, що цей метод більш впливає 

на недосвідчену молодь, аніж на досвідчене старше покоління. Варто зазначити, 

що інформацію потрібно подавати таким чином щоб споживач не вдавався до 

його перевірки, а спокійно сприймав «сухі факти» про продукт чи послугу. 

А для того щоб змусити покупця придбати товар дуже часто використовується 

механізм «спонукання». Можна сказати, що він є найбільш популярним та дієвим 
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у порівнянні з іншими механізмами впливу. Оскільки викликає незворотне 

реакцію у споживачів. Головні заклики: «Акційна ціна», «Супер знижка», ну 

просто не залишають байдужим будь яку людину. Адже важко втриматись від 

покупки омріяного телефону чи планшету, коли ос-ось закінчяться акційні дні, чи 

мине довгоочікувана «Чорна п’ятниця». Ось так і виходить привернути увагу 

простого споживача.  

          При пропонуванні товару або послуги споживачу, застосовують пояснення 

яке має більш нейтральний варіант «Багато хто (медиків/освітян…і т. д.) обирає», 

тоді ви не випрошуєте придбати ваш товар, а навпаки підтверджуєте, що ваш 

товар користується попитом серед професіоналів і ніби даєте вибір обрати 

споживачу між товаром конкурентів чи вашим товаром, який є досить 

популярним. Можливість вибору дуже гарно спрацьовує із ціною і кількістю, 

запам’ятайте це. Сучасний споживач , зважаючи на кризову ситуацію в державі, 

вдається до аналізу і порівняння подібних товарів. Перш ніж купити він знаходить 

більш вигідний для себе. Тому важливо надавати можливість вибору, хоча іноді 

він є ілюзією. [5] 

          Підсумовуючи, можна зробити висновок, що на сьогодні існує багато 

механізмів впливу на споживача, які є ефективним та дієвим інструментом у 

маркетинговій діяльності. Адже велика різноманітність вподобань споживачів 

вимагає щоденного вдосконалення маркетингових фішок, щоб кожен товар 

знайшов свого покупця, а покупець відповідно знайшов саме свій товар чи 

послугу. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

        Активне функціонування економічної системи нерозривно пов’язане із 

використанням сучасних маркетингових комунікації. Адже існує велика потреба в 

систематизації отримання, обробки та впорядкування отриманої під час 

електронних продажів інформації. Розвинені ринкові відносини на сучасному 

етапі вимагають використання розвинених, новітніх інформаційних технологій. 

Зокрема, для створення якісних та ефективних умов розробки та просування 

реклами.[1] 

         Наразі постає питання поширення рекламної інформації через нетрадиційні 

канали. Відтак взаємодія із споживачем і продавцем переходить на новий 

удосконалений рівень.[2] 

         Завдяки використанню нових можливостей вдається ефективно налагодити 

комунікацію, при цьому рекламна діяльність знаходить позитивні моменти, такі 

як: індивідуалізація пропозицій клієнтам та побудова звуженої цільової аудиторії. 

Це, в свою чергу, підвищує ділову репутацію продавців та приносить додатковий 

прибуток електронній комунікації. [3] 

          Конкурентна боротьба серед маркетингової комунікації завжди була 

актуальною і необхідною для побудови здорових електронних ринкових відносин. 

Важливим показником якості учасників електронного ринку є сформований 

діловий імідж та хороша репутація серед клієнтів. Для цього на сьогодні 

залучають різноманітні креативні маркетингові інструменти. Проте одними із 

найефективніших були і є інтегровані маркетингові комунікації. Перед усім це 

синергетична цілісна система комплексного інформаційно-комунікативного 

впливу, цілями якої є: 

 досягнення комплексних цілей та завдань; 

 ефективне використання усіх можливих каналів та носіїв комунікації; 

 можливість найширшого охоплення цільової аудиторії; 

 забезпечення виходу товарів та послуг на більший ринок. [4] 

          Незважаючи на те, що інтегровані маркетингові комунікації передбачають 

використання декількох маркетингових інструментів, кожен з них окремо, а також 

в поєднанні з іншими покликаний виконати певне функціональне призначення. 

Для реалізації конкретної цілі той чи інший інструмент має своєрідні, характерні 

лише йому, способи реалізації донесення інформації до споживача. Проте всі 

інструменти є невід’ємною частиною єдиної стратегії, тому повинні чітко 

відповідати встановленим потребам, бути скоординованими між собою та діяти 

комплексно, для досягнення якнайкращого результату. 
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На сьогодні більшість підприємств використовують як традиційні,  так і 

нетрадиційні інструменти маркетингових комунікацій. Це дає змогу генерувати 

наявні ресурси для досягнення стратегічних цілей. Завдяки такому вибору 

вдається підвищити ефективність комунікативної діяльності всього підприємства, 

а головне залучити більшу кількість споживачів. [5] 

         Найбільшою популярністю серед нетрадиційних інструментів 

маркетингових комунікацій вже котрий рік підряд займають соціальні мережі. 

Інтернет індустрія розвивається неабиякими темпами, щодня виникають все нові 

й нові соціальні мережі, або удосконалюються вже існуючі. Усе це позитивно 

впливає на розвиток маркетингової сфери. 

          Велика кількість новітніх маркетингових інструментів забезпечує 

стабільність, дозволяє проаналізувати минулий досвід та розробити концепції 

розвитку на майбутнє. Визначимо найпопулярніші.  

         Тизер — реклама товару, без самого товару. Маркетинговий хід, покликаний 

забезпечити інтригу та інтерес до товару. 

         Флешмоб — створення цікавого рекламного проекту, шляхом виконання 

певної однорідної дії багатьма людьми. 

          Buzz-маркетинг — поширення прийомів наслідування моди серед великої 

аудиторії. 

          Партизанський маркетинг — залучення оригінальних підходів до реклами 

продукту за мінімальну кількість коштів. 

           Event-маркетинг — створення емоційної гри для візуалізації проекту, 

шляхом впливу на почуття та емоції споживачів, викликані причетністю до 

реалізації певного проекту. 

           Локальний маркетинг — організація активної пропаганди добровільної 

реклами продукту споживачам та потенційним клієнтам. 

            Life-placement — організація театральної постановки (зазвичай життєвої 

ситуації) для подальшої реклами продукту так би мовити у побутовій ситуації. 

            SMM — комплексне просування реклами про товар у соціальних 

мережах.[4] 

            Наведені вище приклади новітніх маркетингових інструментів входять до 

невичерпного списку сучасних маркетингових комунікацій. Усі вони є 

ефективними у тій чи іншій галузі, чи для реалізації та просування певного виду 

продукту.  Однак, у маркетинговій діяльності не існує якогось однозначно 

правильного ефективного інструменту, адже це така сфера, яка потребує 

комплексного поєднання інструментів комунікації для досягнення якнайкращого 

результату просування. [2] 

           Підбиваючи підсумок, варто зауважити, що саме неформальні інноваційні 

маркетингові інструменти є більш ефективні за традиційні, оскільки розраховані 

на величезне різноманіття соціальних мереж, та мають своєрідні переваги у тій чи 

іншій сфері. До того ж їх великий вибір більшою мірою покликаний задовольняти 

різні смаки та вподобання споживачів, що дозволяє з легкістю здійснювати 

маркетингові кампанії різних рівнів та призначення. Відтак в ході проведення 

дослідження було встановлено, що споживачі більшою мірою прихильні до 
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неформальних каналів поширення маркетингової інформації і така тенденція 

лише набуває своєї популярності. [5] 

          Таким чином, використовуючи надані можливості та поєднання реклами, 

маркетингу, а також зв’язки з громадськістю можна досягти більшого успіху у 

розвитку здорової конкуренції ринку, правильно визначити свою цільову 

аудиторію, прогнозувати поведінку конкурентів, створити ефективну цінову 

політику та заволікти більшу кількість споживачів.  
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IMPACT OF ADVERTISING ON SOCIETY 

 

            Promotional activities planned in research institutes are supposed to draw the 

attention of entrepre-neurs, institutions and individuals to the oered services. The 

implementation of a marketing program usually involves participation in conferences, 

seminars, workshops. Organising and participating in the above-mentioned events gives 

the opportunity to share valuable information, remarks and allows updating and 

preparing new solutions in the scope of research and services that can be oered. Another 

means of promotion is the Internet website, which can contribute to raising interest in 

the presented oer.  Another important element is also the publication of informative 

materials like catalogues, leaets, brochures, publishing advertisements in branch 

magazines, sending out newsletters to entrepreneurs, appearences on radio and tv 

concerning latest projects and initiatives started by units, as well as publi-shing articles 

in scientic publications. Marketing activity gives the opportunity to reach a broader 
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group of recipients with the services oered by the company.  Through advertising it is 

possible to raise the awareness  of the society with regard to the oered services.  

             The cooperation of scientic institutes with entrepre-neurs enables establishing 

new relations, which may result in commercialization of research results and innovative 

products.Another interesting source of information are White Papers. This is a 

combination of a scientic lecture with an advertising brochure. The result is a synthetic 

text written in a comprehensible language bearing certain promotional traits. It includes, 

among others,the description of products, technologies, business processes. One of the 

biggest advantages of White Papers is the fact that they are freee of charge. White 

Papers include a whole series of data concerning solutions applied by the particular 

institution. The main goal of White Papers is raising the credibility of a 

company/institution among its partners and clients and proving that the 

company/institution has good knowledge about the applied solutionsThe activity of the 

research and development sector requires precise targeting adapted to the needs of the 

economy and business. I think that this is a unique sector, as its products and services 

are not advertised in a traditional way, for example through tv commercials. Marketing 

activity in research units  is to a large extent targeted at raising the awareness of the 

oered services among institutions. I think that psychological aspects of inuence of 

advertising on the behaviour of consumers work in a similar way in every area of our 

life. „If at a party a men tells a woman, that she needs a man and that he is the right one, 

then this is marketing. However, if he decides to stand on a chair and oer his love 

services to the gathered people, then this is called advertising. If he tells a woman that 

he is the best lover and that she should immediately follow him to his place, then this is 

called sales. However, If she approaches him and tells him that he is said to be the best 

lover in the world, then what we are dealing here with is public relations. Praise to the 

one who manages to do that!”. The above citation fully reects the multidimensional and 

complex structure of particular marketing activities. Only arranging them in an 

appropriate manner allows us to achieve the desired goal. Nowadays creators of 

advertisements are resorting to ever more sublime methods of manipulating the human 

mind. Some of us think they are resistant to advertising.  

Researcher, Daniel L.Schacter, a professor and the head of the department of 

psychology at Harvard University (1996) came up with similar ndings:„Perhaps you 

think that if you don’t pay much attention to tv commercials, they don’t aect your 

assessment of products. However, one of recently conducted experiments proved that 

people generally prefer products shown in advertisements, they caught a glimpse of just 

a few minutes before, even if they don’t remember at all that they saw them”. In such 

case it seems that the mechanism of functioning of advertising is not as clear as it is 

widely believed. Advertising can exert its inuence on us even on the level of 

subconsciousness. Thus, it really has hidden powers, which can inuence us even when 

we don’t realize it.” [1] 

            Advertising is not a phenomenon typical of just our times. It appeared long 

before it was captured in forms, named and dened.  The origin of the word „reklama” 

can be traced back to Latin, where the verb reclamo means „shout at someone, oppose 

loudly, reverberate”.  It seems that such latin words as divulgo „spread, announce” or 

propago ”propagate, disseminate” are closer to the idea behind the word reclamo. Also 
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the English term advertising,  which means drawing attention to a particular product, 

seems to be semantically more appropriate for the discussed phenomenon. It is hard to 

dene advertising, as it is a constantly developing, dynamic phenomenon determined by 

technological factors. It is spreading to even further spheres of human activity, and thus 

is entering the area of interest of economy, marketing, psychology, cultural studies, 

sociology as well as law or linguistics. The proportions between information and 

persuasion in each message, as well as relations between them and other aspects of 

advertising depend mainly on such factors as: the subject of advertising, its recipient or 

means for delivering it. Generally, the evolution of contemporary advertising is heading 

towards re-duction of the purely informative content referring to the sphere of 

reasonable perception in exchange for esthetic and emotional reception [1]. 

         Advertisements attack our senses every day, they interrupt interesting movies, 

serious programs, billboards spoil beatiful landscape, ads in newspapers draw our 

attention away from articles thanks to sex-appeal. Marketing specialists respond with 

the following arguments to this „commercial noise”. First of all, when they create an 

advertising message, they hope that it will reach the targeted recipients. Second thing is 

that it is thanks to advertising that we pay less for radio, television and the costs of 

newspapers and magazines are lower. 
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МАРКЕТИНГ В ОСВІТІ: МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ 

 

         Маркетинг освіти є систему управління ринковою діяльністю освітнього 

закладу, спрямовану регулювання ринкових процесів та вивчення освітнього 

ринку, що веде до найефективнішому задоволенню потреб: особистості освіти; 

освітньої установи – у розвитку; фірм та інших організацій-замовників – у 

зростанні кадрового потенціалу; суспільства – у розширеному відтворенні 

сукупного особистісного та інтелектуального потенціалу [1]. 

          Залежно від ступеня залучення освітніх установ до маркетингу можна 

виділити три рівні використання концепції маркетингу: 
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• діяльність навчального закладу загалом переорієнтована на маркетинг як 

концепцію ринкового управління, що зумовлює непросто створення служб 

маркетингу, а й зміна всієї філософії управління; 

• у навчальному закладі використовуються окремі види (комплекси 

взаємопов'язаних методів та засобів) маркетингової діяльності (розробка та 

виробництво освітніх продуктів та послуг виходячи з вивчення попиту та 

кон'юнктури ринку тощо), хоча загалом «дух» маркетингу не охопив усі освітні 

заклади; 

• у навчальному закладі лише ізольовано реалізуються окремі елементи 

маркетингу (реклама, стимулювання продажу, ціноутворення з урахуванням 

попиту та ін.). 

         Одна з категорій маркетингу – потреба, може бути розглянута як одна з 

форм інформаційної потреби і передбачає об'єктивний і розуміється людиною 

стан інформаційної асиметрії між необхідними компетенціями. Окрім цього, 

освітня потреба є необхідним засобом професійного зростання. 

         Очевидно, що слухач (споживач послуг) обиратиме ті освітні послуги, які 

принесуть йому найбільше задоволення в рамках співвідношення ціна якість. 

Сучасна система вітчизняної освіти є просторово-розподіленою системою. Для 

вивчення таких систем використовують геомаркетинг [2], у цьому випадку 

застосовують просторово-розподілені дослідження. 

       У додатковій професійній освіті найбільше широко застосовують електронні 

освітні послуги, побудовані на основі інформаційних моделей та ресурсів, що 

дозволяє значно підвищити його доступність, ліквідувати соціальні відмінності, 

розширити освітнє простір, власне, стираючи кордону. 

         Маркетинг освітніх послуг як інформаційна технологія є необхідною та 

значущою ланкою у системі управління освітньою організацією. Він 

безпосередньо забезпечує підтримку процесу прийняття рішень та забезпечує 

отримання оцінок, що визначають якість освіти. При цьому якість підготовки 

слухачів має два аспекти: нормативний та ринковий. 

         Одним із важливих факторів маркетингу освітніх послуг установи 

додаткової професійної освіти є маркетингові комунікації (засоби та процеси 

надання споживачеві інформації про пропонованої освітньої послуги), до них 

можна віднести рекламу, бренд організації, громадська думка щодо якості послуг, 

особисті контакти. 

         Необхідно відзначити, що найбільш актуальним сьогодні є створення та 

використання інформаційно-аналітичної системи, основою для функціонування 

якою, має виступати маркетингове дослідження, яке включає ряд послідовних 

етапів: виявлення цільової когорти та її якісних характеристик; визначення 

механізму реакцію маркетинг; виявлення найбільш продуктивного механізму на 

споживача; створення форм та змісту інформаційних маркетингових моделей, 

механізму збору інформації, що надходить каналами зворотний зв'язок. 

         Головне завдання інтерактивного маркетингу створення та підтримка певних 

стандартів обслуговування, що включають якість обслуговування та поведінку 

персоналу, що надає послуги. Продуктом освітнього маркетингу є процес надання 

послуги, процес взаємодії між споживачем та персоналом освіти. Причому для 
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успішного здійснення інтерактивного маркетингу необхідно розвивати стратегію 

внутрішнього маркетингу, спрямованого на персонал. Мотивація персоналу має 

бути спрямована на якісні параметри процесу обслуговування значущі для 

споживача. 

        Таким чином, основною перевагою маркетингу є забезпечення високих 

стандартів якості на всіх етапах створення освітньої послуги, а не лише на стадії 

випуску кінцевої продукції. 
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Постановка проблеми та актуальність. Рекламна сфера України зазнала впливу 

серйозних кризових факторів останніми роками. Коронавірус призвів до 

турбулентності в рекламній сфері, яка, водночас, позитивно вплинула на розвиток 

інтернет-реклами. Реклама в інтернеті – це та реклама, яка проводиться з 

використанням інтернету, щоб донести певну інформацію візиту на сайт для 

здійснення продажів [3]. Інтернет-реклама може просувати  компанію, бренд, 

певний товар, послугу або ж особу тощо. Інтернет-реклама охоплює велику 

аудиторію, може бети сегментована та адаптована під конкретну ЦА, часто 

інтерактивна, а її функціонування може бути точно виміряне, зокрема показники 

результативності.   
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Інтернет-реклама показала себе витривалою перед обличчям кризових явищ. 

Водночас, станом на грудень 2022 ринок інтернет-реклами в Україні втратив 42% 

через війну. Директор ВРК Максим Лазебник відзначає, що «рекламний медіа 

ринок України у 2022 році загалом втратив близько двох третин свого обсягу у 

гривні, без урахування інфляційних процесів. Як розвиватимуться події на ринку 

реклами 2023 року залежить більшою мірою від ЗСУ та успіхів на полях битв, ніж 

безпосередньо від рекламодавців» [6]. Зростання показників рекламної діяльності 

січня та лютого 2022 року в сфері інтернет-реклами було по 28%, тож як причину 

рекламної кризи слід виділити самі війну Росії проти України.  

Зазначмо, які найпопулярніші види інтернет-реклами наразі присутні в Україні. 

Це, зокрема, контекстна реклама – реклама, яка показується користувачу при 

введенні відповідного слова, під яке налаштована кампанія рекламодавця. 

Медійна (банерна) реклама в Інтернеті – це банери, які розміщенні на інших 

сайтах та при кліці на них, користувач переходить на сайт рекламодавця. 

Основною оплатою такої реклами є оплата за тисячу показів. E-mail розсилка – це 

обмін з постійними клієнтами корисною інформацією, зокрема про акції, знижки, 

новинки товарів тощо. Реклама у соціальних мережах дозволяє легко та наочно не 

лише рекламувати компанію, товар чи послугу, а й показувати його конкурентні 

переваги. Також варто пригадати таргетовану рекламу в соціальних мережах та 

рекламу на YouTube. Ці сучасні типи реклами дають можливість показувати 

рекламне звернення лише для цільової аудиторії, що більш зручно та комфортно 

для користувача. Більш детально про види інтернет реклами ми пишемо в одному 

із попередніх досліджень («Сучасні тенденції розвитку реклами в Інтернеті», 

2022) [3].  

Об’єкт дослідження даного дослідження – українська інтернет-реклама.  

Предмет – тренди та специфіка сприйняття інтернет-реклами в 2022 році.  

Мета – проаналізувати вплив війни та викликаних нею кризових явищ в 

економіці на інтернет-рекламу. 

Багато науковців розглядають різні аспекти функціонування інтернет- реклами, 

зокрема, Н. Іванечко, С. Хрупович, Т. Парамонова, В. Комаров, Ф. Котлер, Ф. 

Шаркова та інші. Вплив війни на рекламне поле досліджували О. Мельникова-

Курганова, О.Мархуленко, К. Федроришина та інші.  

Виклад основного матеріалу. Зараз світовий ринок реклами в Інтернеті швидко 

розвивається, і Інтернет-реклама є не лише ефективним, а й обов’язковим 

інструментом маркетингу. Тому рекламу в Інтернеті використовують не лише для 

продажу товарів або отримання клієнтів на послуги, а й для підвищення 

пізнаваності бренду.  

Після початку повномасштабного вторгнення Росії країна повнітю перейшла на 

рейки захисту від агресора. Багато бізнесів було заморожено, а разом із ними це 

торкнулося й рекламних бюджетів та діяльності рекламних компаній. 

Телебачення переключилося на загальний екстрений телемарафон новин без 

реклами, що вплинуло на цей вид медіареклами. Водночас, прискорився знову, як 

і під час короновірусу, розвиток цифрової реклами та креативних компаній, які 

нею займаються. Запуск подібних проектів потребує менше часу та інвестицій, а 

інтернет-реклама уже цілком знайомий та добре зрозумілий рекламістам та 
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споживачам тренд. Особливістю воєнного періоду інтернет-реклами стало і те, що 

«українська медіаспільнота разом з IAB Ukraine запустили ініціативу “The world 

for Ukraine”, краудсорсингову інформаційну платформу, яка надає актуальну та 

верифіковану інформацію західним партнерам про локальні фонди та ініціативи 

українського рекламного ринку» [10], тобто зарубіжні гравці мали змогу 

підтримати донатами українську реклами та інвестувати в сферу української 

реклами. Вагому роль у функціонуванні української інтернет-реклами посіло 

волонтерство та пов’язані із ним проекти. Всесвітньо відомим стало гасло Be 

Brave Like Ukraine. Розвиток реклами в умовах сьогочасної кризи залишається 

питанням, яке важко передбачити, однак фахівці IAB України запропонували на 

2023, який передбачає, що війна закінчиться у першій половині 2023 [6]. 

 

Таблиця 1.  

Digital реклама в Україні: очікувані дані та прогноз 

 

 
Джерело: Всеукраїнська рекламна коаліція, 2022 [6].  

 

Звернемося тепер до питання сприйняття реклами українцями. Цьому питанню 

присвячено дослідження  «Сприйняття рекламного креативу під час війни», 

проведене Google та Kantar у 2022 році [8]. 

Як ми зазначали в попередньому дослідженні, використовуючи Інтернет-рекламу, 

необхідно враховувати сучасні тенденції розвитку реклами в Мережі, бо не всі 

вид розвиваються рівномірно. Потрібно використовувати ті реклами, які 

спрацюють з високою ймовірністю саме у цій компанії. Для цього важливо 

усвідомлювати тренди реклами та вподобання публіки. Дослідники Google та 

Kantar відзначають, що війна вплинула на психологічну сферу 70% українців [8]. 

Це вплинуло і на сприйняття брендів. Зокрема, українці негативно ставляться до 

брендів, які продовжують працювати в Росії: 71% бойкотують такі компанії й 
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лише 9% не звертають на це уваги та продовжують купувати [8]. Війна впливає і 

на сприйняття тематики реклами. Згідно опитувань, 45% українців вважаєть, що 

реклама має враховувати воєнні реалії, а 17% хотіли би бачити в рекламі звичне  

життя без війни [8]. 

Важливим факторами вибору товару в інтернет-магазині стало те, чи підтримує 

бренд Збройні Сили, чи уникає продавець російських товарів, чи є в магазині 

товари українських виробників тощо[8].  

 

 
Рис. 1 Факторами вибору товарів у інтернеті 

Джерело: Дослідження «Сприйняття рекламного креативу під час війни» від 

Google та Kantar, 2022 [8]. 

 

Війна вплинула на специфіку рекламних образів, подеколи трансформувала її. 

Так, згідно опитувань, 23% респондентів відзначають, що у період війно 

використання національної символіки в комерційних цілях сприймається 

негативно[8]. Також ці респонденти зазначили, що погано реагують на рекламу, 

яка не враховує реалії війни, але також і спекулює на темі війни. Майже половина 

опитаних, 46% сказали, що негативно сприймають використання російської мови. 

Популярності набули низка нових брендів, пов’язаних із війною[8].  

 

 
Рис. 1. Популярність нових брендів воєнного часу. 

Джерело: Дослідження «Сприйняття рекламного креативу під час війни» від 

Google та Kantar, 2022 [8]. 
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Більше 57% опитаних відповідають, що позитивно ставляться до використання 

таких нових образів, пов’язаних із війною, як Патрон, Байрактар, Хімарс, Привид 

Києва, Джавелін тощо. Серед респондентів 41% відповів, що вважає 

використання таких образів позитивним для зробити покупку товарів бренду. 

Гумор у рекламі дратує 26% аудиторії, а 32% опитаних вважає, що подібна 

реклама доречна [8]. Воєнні бренди також часто подаються в гумористичній 

формі, що полегшує сприйняття воєнних дій аудиторією. 

Висновки. На сьогодні спостерігається активний розвиток інтернет-технологій 

реклами, водночас, війна стає чинником, який негативно пливає на усі види 

реклами, зокрема і цифрову. Багато підприємств збільшують рекламну активність 

у мережі, займаються волонтерством у межах соціальної реклами або 

використовують соціальні та моральні мотиви у торговій рекламі. Популярності 

набувають нові образи, пов’язані з війною, зокрема знаковими брендами стали 

пес Патрон, Байрактар, Хімарс, Привид Києва та інші.  
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БІК МАРКЕТИНГУ 

 

         У багатьох галузях, таких як ринок споживчих товарів, роль бренду в 

маркетингу є основоположною. Більшість керівників відділу маркетингу в таких 

галузях навіть не подумають поставити під сумнів важливість значення бренду. 

         Незважаючи на переважання капіталу бренду в маркетингу споживчих 

товарів, використання брендів у маркетингу високотехнологічних продуктів 

донедавна було мінімальним. Занадто часто менеджери з маркетингу, які 

наглядають за комп’ютерами та іншими високотехнологічними продуктами, 

керують своїми товарними лініями або комплексом маркетингових заходів, мало 

звертаючи уваги на розвиток довгострокового впізнавання бренду. Це створює 

проблему, коли більше уваги приділяється характеристикам продукту, ніж 

позиціонуванню його торгової марки.  

          Оскільки маркетинг високотехнологічної продукції є відносно новою та 

складною сферою, споживчі очікування змінюються. У минулому маркетинг 

високих технологій зосереджувався на тому, щоб переконати споживачів у тому, 

що їм варто придбати комп’ютер, щоб заощадити час, керувати даними або 

отримати вигоди для бізнесу. У цьому типі маркетингу наголос робився на 

технічних характеристиках, які можна було б перетворити на вимірні переваги 

для клієнтів, пов’язані з вирішенням конкретних бізнес-проблем (відстеження 

запасів, обробка облікової інформації, планування виробництва, кодування даних, 

доступ і пошук, мережеве керування або керування процесом тощо). 

         Сучасні споживачі високих технологій варіюються від професіоналів, які 

купують свій комп’ютер для власного офісу, до досвідчених корпоративних 

покупців, які обирають систему для інтеграції у свою корпоративну мережу чи 

інформаційну систему управління. Ці споживачі часто мають спільний знаменник. 

Вони, як правило, досвідчені користувачі комп’ютерів, які менше захоплюються 

модними словами про високі технології та які не бачать відмінностей між різними 

технічними характеристиками комп’ютерних продуктів. Натомість вони шукають 

надійності та обслуговування, які часто супроводжують відому торгову марку. 

Важливо розуміти, створюючи маркетингову програму бренду, яка зосереджена 

на матеріальних і нематеріальних аспектах продукту, маркетологи 

високотехнологічних продуктів можуть диференціювати свої пропозиції, щоб 

отримати конкурентну перевагу на ринку. 
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У розвитку бренду та управлінні брендом важливо використовувати реальні 

заходи або розрахунки для оцінки успіху бренду.  

        Є кілька важливих відмінностей між споживчими та комп’ютерними 

продуктами. Наприклад, комп’ютерні продукти відрізняються від багатьох 

споживчих товарів швидкістю життєвого циклу продукту або швидкістю розвитку 

продукту. Ноутбук є одним із прикладів цього темпу. Комп’ютерні продукти 

можуть демонструвати значні відмінності в продуктивності та функціях між 

продуктами, оскільки багато комп’ютерних продуктів все ще перебувають на 

ранніх стадіях впровадження. 

        Ціна є важливим фактором, що впливає на перевагу споживачів щодо 

онлайн-брендів, і, як не дивно, відіграє домінуючу роль у літературі з Інтернет-

маркетингу. Водночас важливим неціновим факторам, які визначають 

індивідуальні вподобання брендів в Інтернеті, приділено мало уваги. Це 

дослідження вивчає неціновий вплив на переваги для онлайн-брендів і 

демонструє, що характер бренду, пропозиції бренду, попередній досвід покупок в 

Інтернеті, знайомство з брендом і оцінка бренду впливають на перевагу бренду в 

Інтернеті.  

        Отже, потенціал технологій нового століття, що супроводжується 

інтеграцією даних із різних джерел та видобуток цих даних з використанням 

складних методів, що дозволяють отримати цінну інформацію, спонукали 

підприємства ретельно дослідити дані технології. Фірми більше не хочуть 

використовувати штучний інтелект, машинне навчання чи блокчейн окремо. 

Сьогодні клієнт очікує, що виконання будь-якої послуги буде легким, інтуїтивно 

зрозумілим, і все можна буде здійснити, не виходячи з дому. Технології нового 

століття можуть дозволити організаціям відповідати і навіть перевершувати ці 

очікування. Майбутнє маркетингу полягає у впровадженні підприємствами різних 

платформ для цілісного розуміння потреб та поведінки клієнтів на різних 

пристроях, у різних продуктах та послугах. 
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WOM-ТЕХНОЛОГІЇ, ЯК СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА 

КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ В МАРКЕТИНГУ 

  

       Безкоштовна реклама, яка створена на основі досвіду клієнтів, і зазвичай це 

те, що виходить за рамки очікувань. Маркетинг WOM - це інтерес споживача до 

продукту чи послуги компанії відображається в їхніх щоденних діалогах.  

        Маркетингом із вуст в уста можна заохочувати за допомогою різних 

рекламних заходів, організованих компаніями, або за допомогою можливостей 

заохочувати комунікацію між споживачами та маркетологами. Маркетинг WOM, 

називають «рекламою з вуст у вуста», що включає інформаційний, вірусний, 

блоговий, емоційний маркетинг і маркетинг у соціальних мережах. 

        Маркетинг WOM є однією з найпотужніших форм реклами. Компанії можуть 

заохочувати маркетинг WOM, перевершуючи очікування щодо продукту, 

забезпечуючи якісне обслуговування клієнтів і надаючи споживачам ексклюзивну 

інформацію. Асоціація маркетингу з вуст в уста (WOMMA) називає найкращі 

маркетингові стратегії з вуст в уста як чесні, надійні, соціальні, повторювані, 

вимірні та шанобливі. Маркетинг WOM включає різні маркетингові методи, такі 

як: шум, блоги та маркетинг у соціальних мережах. Коли відвідувач чудово 

проводить час у ресторані, тому що його очікування були перевершені, а потім 

пише про це у соціальних мережах, або коли хтось отримав чудовий досвід 

використання продукту по новому та розповідає про це всім, кого знає, це 

приклади слів – «ротовий маркетинг». Крім того, маркетинг із вуст в уста не 

зупиняється на першій взаємодії. Це, як правило, призводить до каскаду 

наступних взаємодій. Заохочення з боку компанії може мати одну з кількох форм .     

Найкращий спосіб — дати привід для розмови, наприклад, перевершити 

очікування, або надати інсайдерські навички чи інформацію про даний продукт. 

Інші стратегії включають пропонування споживачам нові способи обміну 

інформацією про продукти та послуги компанії, а також залучення та взаємодію зі 

споживачем, наприклад, через зразкове обслуговування клієнтів. Це особливо 

цінно з обслуговуванням клієнтів на основі соціальних мереж, яке забезпечує 

безперебійне поширення та просування. 

         Маркетинг із вуст в уста включає маркетингові тактики, які використовують 

компанії, щоб спонукати своїх споживачів говорити про рівень їхнього 

задоволення послугами або продуктами компанії. Ці стратегії включають 

програми лояльності до бренду, які винагороджують клієнтів за повторні дії та 

надають їм платформи для надання відгуків користувачам, такі як: розіграші, 

конкурси, спонсоровані впливові особи. 

         Цифровий маркетинг із вуст в уста використовує технології, зокрема 

Інтернет, для полегшення обміну інформацією. Дошки відгуків, сайти соціальних 
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мереж і блоги є популярними цифровими платформами, які споживачі 

використовують, щоб поділитися своїм досвідом, хорошим і поганим, і ці спільні 

відгуки значно впливають на рішення споживачів про покупку. 

       WOM-технології - це повноцінний складник комплексу соціальних 

комунікацій, а отже, ці технології мають інтегровану природу і рівнозначно 

пов'язані з усіма складниками комплексу. Word of mouth (частіше - акронім WOM, 

що у дослівному перекладі означає «з уст до уст») - це спосіб передавання 

інформації в процесі особистого спілкування. Розвивати ідею «сарафанного» 

маркетингу з нуля на вітчизняному ринку - справа доволі трудомістка, до того ж 

поки, що мало хто досконало володіє WOM-технологіями. Тому вважаємо 

актуальною потребу в дослідженні цього явища та вивченні особливостей 

інструментарію такого світового тренду. В останні роки мережеві WOM-

технології набирають великої популярності в системі маркетингу, часто 

використовуються у політичній рекламі. Та все ж досі мало проведено наукових 

досліджень.  

        Інструменти, які  використовують у WOM-технологіях: 

• Заохочення комунікації - створення форумів обговорень з можливістю залишити 

свій відгук на пріоритетних сайтах. 

• Створення інформаційного приводу - надання інформації, якою можна 

обмінюватися. 

• Формування спільнот і об'єднань людей - створення груп користувачів і фан-

клубів. 

• Робота з головними аудиторіями - пошук людей, готових відповідати на 

повідомлення компанії; визначення тих осіб, котрі мають вплив на споживачів 

продукту. 

• Створення програм поширення інформації за рахунок агентів і «послів» - 

надання інструментів лідерам думок та їх стимулювання; добір нових лідерів 

думок, інформування їх щодо переваг продукту, мотивація для поширення цієї 

інформації. 

• Моніторинг споживацької думки - відслідковування oнлайн-середовища та 

обговорень прихильників, противників продукту і думок тих, хто ставиться до 

нього нейтрально. 

• Участь у відкритих обговореннях - створення блогів та інших інструментів для 

обміну інформацією 

• Відкрита участь в обговореннях на форумах, в ЖЖ, блогах. 

• Спільне створення продукту та обмін інформацією - залучення споживачів до 

побудови маркетингової стратегії та креативної роботи; надання споживачам 

можливості прямого доступу до інформації. 

Канали комунікації, що їх використовує WOM, умовно можна поділити на канали 

«живої» та канали цифровізованої комунікації. 

        Тобто канали «живої» комунікації WOM - технології охоплюють усе 

розмаїття форм живого усного спілкування, через яке WOM - агент має 

можливість донести до потенційного споживача маркетинговий месседж бренда. 

Це повідомлення повинне спровокувати ефект «сарафанного радіо»: споживач 
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добровільно поширюватиме отриману інформацію серед своїх знайомих або ж 

присутньої аудиторії. інтернет маркетинг ринок 

          На сучасному етапі розвитку WOM - технологій особливої актуальності 

набувають канали оцифрованої комунікації, що є абсолютно логічною відповіддю 

інформаційного суспільства сьогоденню. До каналів оцифрованої комунікації 

належать ЗМІ (телебачення, радіомовлення, преса), телефонний та мобільний 

зв'язок, інтернет. 

          Найвпливовішим та найглобальнішим каналом WOM - комунікації ХХІ ст. є 

інтернет. Це величезна спільнота людей, готова до сприйняття інформації та 

спілкування - двох головних складників процесу WOM. «У сьогоднішніх умовах 

інформаційного суспільства Всесвітня мережа інтернету набуває дедалі більшої 

популярності. Вважається, що інтернет є не тільки потужним інформаційним 

ресурсом, а й найважливішим засобом міжкультурної комунікації. Щодня тисячі 

людей з усього світу стають новими користувачами Всесвітньої мережі. 

       «WOM - агенти перед початком рекламної кампанії проводять велику 

підготовчу роботу. Вони стають постійними учасниками форумів і блогів: 

діляться з користувачами актуальною інформацією, цікавими новинами, активно 

беруть участь в обговореннях, - і з часом набувають авторитету (а їхній акаунт - 

високого рейтингу), стають «своїми». До їхньої думки починають дослухатися» 

Турбота про покупця - важливий складник ефективності WOM-технологій. Вона 

виступає на передній план, коли комунікація ведеться не WOM-агентом, а від 

імені бренда, брендованого персонажа чи співробітника компанії. 

         Підсумовуючи все вищесказане, варто зазначити, що для WOM-технологій 

характерне використання такого інструментарію: заохочення комунікації, 

створення інформаційного приводу, формування спільнот і об'єднання людей, 

робота з головними аудиторіями, створення програм для поширення інформації за 

рахунок агентів та «послів», моніторинг споживацької думки, участь у відкритих 

обговореннях, спільне створення продукту та обмін інформацією, використання 

реклами для створення «шуму» навколо продукту. Найефективнішим каналом 

комунікації при цьому є поєднання живої та оцифрованої комунікації. 
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КОМУНІКАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 

В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

 

         Комунікації – найважливіша складова діяльності будь-якого суспільства, 

організації, армії, колективу, наукової установи, банку, навчального закладу, 

спортивної федерації, тощо, адже, має суспільну цінність. 

Маркетингові комунікації – це комплекс заходів, що їх використовує фірма для 

інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари або 

послуги [1]. 

          В умовах кризи та війни зросла недовіра населення до фінансових  

інструментів, зокрема депозитів, зросла кількість не платежів, зросла кількість 

боржників, жорстка конкуренція між банками, хронічна нестача грошових 

ресурсів у банках та їхніх клієнтів  [2]. 

           Серед завдань, що зараз постають перед банками є: 

-  залучення клієнтів; 

- розширення сфери збуту своїх послуг; 

- збільшення своєї ринкової долі; 

- зростання прибутку. 

            Головними завданнями маркетингу у банківській сфері в умовах кризи та 

війни є: 

- забезпечення виживання банку; 

- забезпечення рентабельної роботи банку; 

- підвищення ліквідності банків; 

- підтримання іміджу банку, вивчення громадської думки про банк тощо [2]. 

         Успішне функціонування комунікацій неможливе без системи мотивації, яка 

повинна бути цілеспрямованою та ефективною, має гарантувати постійну 

зацікавленість працівника і банку в цілому в підвищенні результативності праці та 

якості послуг. При цьому потреби та інтереси споживачів повинні бути 

визначальними. Таким чином, для успішного функціонування комунікацій між 

банком і споживачами його послуг необхідно знати мотивацію останніх. Успішне 

функціонування процесу мотивації в системі маркетингу передбачає такий самий 

вплив в тому ж напрямі і щодо його зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

Вплив зовнішнього середовища на формування внутрішньої банківської політики 

дуже значний. Виділяють дві зони: середовище прямого впливу і середовище 

опосередкованого впливу. 

Середовище прямого впливу: 

1)   політика центрального банку; 

2)   клієнти-споживачі; 
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3)   стан фінансового ринку; 

4)   політика податкових органів; 

5)   конкуренція.  

Середовище опосередкованого впливу: 

1)   урядові структури (законодавство, політика); 

2)   міжнародні події; 

3)   стан економіки; 

4)   фактори НТП у сфері зв’язку і соціально-культурних телекомунікацій;                                                                                        

5)    війна; 

6)   система вищої освіти і перепідготовки кадрів. 

Зовнішні фактори впливають на вибір банками тих або інших комунікацій. 

Найбільший вплив на процес комунікацій виявляють такі з них: податкова 

система, поведінка споживача. Для формування комунікаційного процесу, окрім 

мотивації організації та обліку впливу факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовищ, необхідно проводити сегментацію, яка дозволяє отримати ряд 

переваг:   

·   одержання прибутку за рахунок спеціалізації; 

· розробка стратегії лідерства по витратах або диференціювання всередині 

сегмента; 

· розробка комплексного обслуговування цільового ринку; 

· створення іміджу міцних зв’язків з конкретною групою клієнтів.  

При проведенні сегментування і виборі цільових ринків необхідно враховувати 

труднощі реалізації цих процесів: 

· несуттєві відмінності вимог цільового сегмента і всього ринку; 

· концентрація зусиль конкурентів у тому ж сегменті. 

В умовах сильної конкурентної позиції для формування відмінного від інших 

іміджу і марки комплекс комунікацій набуває особливого значення, витрати 

зростають. В умовах слабкої конкурентної позиції доцільним буде використання 

некомерційних засобів комунікацій, таких як пабліситі, PR, що створюють 

позитивний імідж і не вимагають значних матеріальних затрат [3]. 

Ефект комунікацій залежить від ряду факторів. Це може бути  авторитетний 

комунікатор, популярний серед даної аудиторії канал, і т.п., що забезпечить 

ефективний зворотний зв’язок, який допомагає своєчасно коригувати недоліки в 

організації процесу комунікацій і розробці програми комунікації [4]. 

Оцінка ефективності комунікацій може носити як кількісний, так і якісний 

характер. У системі маркетингу пріоритетними комунікаціями, що визначають 

успіх ринкової діяльності, є комунікації зі споживачами.  

За таких умов для банку пріоритетною може бути виробнича концепція  

маркетингу, але через інтенсивність банківської конкуренції вона ефективна лише 

на тактичному рівні, а продуктова концепція орієнтується на створення 

високоякісних послуг за досить високими цінами для елітної групи споживачів.  

На зміну вже широко відомим концепціям приходять сервісна і комунікативна 

концепції маркетингу, які є неподільними і, при цьому,  просування сервісу є 

пріоритетним для комунікаційного комплексу [5]. 
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ТАРГЕТОВАНА РЕКЛАМА У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

         Реклама завжди мала велике значення, завдяки їй можна здійснити вплив на 

вибір споживача. Кожного дня ми всі потрапляємо у пастки маркетологів. 

Таргетована реклама – це інструмент, який дозволяє фахівцям показувати свої 

рекламні оголошення чітко визначеній категорії користувачів. Таргет, як ще 

називають таргетовану рекламу, дуже ефективний і порівняно дешевий, тому що 

платити можна тільки за покази реклами та показувати лише людям, які дійсно 

можуть і хочуть зробити покупку.[3] 

        Таргетинг в наші дні став найбільш ефективним методом маркетингу, 

перевершивши навіть рекламу в ЗМІ. Попри те, що рекламу по телевізору або 

радіо помітить куди більша аудиторія, по-справжньому зацікавиться продуктом 

або послугою тільки мала частина людей.  

Головна мета таргетингу – відсіяти нецільову аудиторію і показувати рекламу 

тільки тим людям, які скоріш за все зацікавляться товаром або послугою. 

Щоб таргетинг працював краще, рекламодавцю потрібно знати свою цільову 

аудиторію: вік, стать, уподобання, інтереси та потреби людей. 

Таргет працює за наступним принципом: 

• рекламні сервіси за допомогою власних алгоритмів збирають дані про 

користувачів, включаючи пошукові запити в Інтернеті, перегляди, лайки, 

коментарі, демографічні показники і так далі; 

• із загальної маси людей алгоритми вибирають саме ту частину аудиторії, 

яка повинна зацікавитися конкретним товаром або послугою, і показують їй 

рекламу. [1] 

        Навіщо потрібен таргетинг? Цінність таргетингу полягає в тому, що він 

дозволяє грамотно витрачати рекламний бюджет, отримуючи при цьому 

максимальну віддачу. Також з його допомогою про компанію, її товари і послуги 

дізнається більше потенційних клієнтів. Таргетинг дозволяє збільшити продажі, 

оскільки оголошення показуються тільки зацікавленим користувачам.  

Переваги таргетованої реклами: 
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•  приносить користь споживачеві. Якщо людина тривалий час шукає 

найвигіднішу пропозицію, а потім соцмережа рекомендує йому відповідний 

товар, користувач радіє і з вдячністю приймає рекомендацію; 

•  доступна навіть малому бізнесу. Все завдяки низькому порогу входу. 

Запустити рекламу можна, маючи мінімальний рекламний бюджет, близько  10 

доларів; 

•  швидко запускається. Створення простого рекламного оголошення займає 

близько 20 хвилин. Ще кілька хвилин потрібно на перевірку оголошення 

модераторами; 

•  піддається аналізу. Якщо реклама не приносить потрібного результату, 

можна подивитися, хто дійсно нею зацікавився, і скорегувати свою цільову 

аудиторію;  

•  дозволяє відвести аудиторію конкурента. Таргетинг можна налаштувати на 

клієнтів запропонувавши їм щось більш вигідне, ніж конкуренти; 

•  допомагає персоналізувати оголошення. Таргет можна запускати на 

жителів одного району, на студентів конкретного закладу освіти або на людей, 

захоплених певним хобі. Якщо використовувати цю інформацію в рекламі буде 

набагато легше привабити покупців. 

Недоліки таргету:  

1) особливості модерації оголошень. Дуже часто модератори застосовують 

жорсткий підхід до перевірки креативів та не пропускають оголошення з 

мінімальними відхиленнями від норми;  

2) складність налаштування. Будь-яка помилка може призвести до надмірних 

втрат в бюджеті, що не принесуть результату. Тому варто детально перевіряти 

правильність налаштувань перед запуском оголошень;  

3) втрата інтересу аудиторії. Усі рекламні креативи варто періодично оновлювати 

та розбавляти чимось «свіженьким», адже будь-яка, навіть найоригінальніша 

реклама може «приїстись». [2] 

Як працює таргетинг в маркетингу? Етапи створення таргетованих оголошень: 

• Моніторинг. На цьому етапі необхідно зібрати всю необхідну інформацію 

про потенційних клієнтів. Серед параметрів, на які варто звернути увагу, це вік, 

регіон проживання, інтереси, соціальний статус. Дуже важливо дізнатися, які 

соціальні мережі і сайти використовує ваша аудиторія. 

• Аналіз. Після збору інформації слід перейти до її аналізування. Важливо 

звертати увагу на найдрібніші моменти при налаштуванні рекламної кампанії. 

• Створення реклами. Виходячи з проаналізованих даних, потрібно скласти 

рекламне оголошення, яке зацікавить цільову аудиторію.  

• Розміщення реклами. Виходячи з інформації про те, які сайти і соціальні 

мережі використовує цільова аудиторія, необхідно відібрати відповідні канали 

реклами і розмістити там таргетоване оголошення. 

Наприклад. Якщо ви продаєте недорогу косметику, можна запустити таргет на 

всіх жінок у віці від 16 до, наприклад, 60 років.  

Підвищуємо ціну: ваш бренд - преміальний, а придбати його можна тільки в 

певних містах. Ви задаєте додаткові налаштування, коло цільової аудиторії 

звужується, а вартість реклами підвищується. Якщо вам також важливо 
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«достукатися» до веганів, яким важливий склад продуктів, вартість 1 000 цільових 

дій стане дуже високою. 

Наприклад, ви продаєте постіль у Львові. Ваша цільова аудиторія – жінки віком 

від 27 до 45 років, які мають дітей та роблять покупки у вихідні дні. Реклама саме 

для цієї аудиторії принесе найбільшу користь. Цих жінок можна знайти на сайті 

Facebook. Доцільно використати відразу кілька видів націлювання: геотаргетинг 

за статтю, за віком, за графіком роботи та за інтересами. 

Розвиток методів таргетингу дає можливість виділити цільову аудиторію з усього 

потоку користувачів, заощадити гроші на рекламі і підвищити конверсію, адже 

така реклама працює безпосередньо на зацікавлених користувачів. Комбінуючи 

різні види націлювання можна досягти максимального результату та збільшити 

продажи у кілька разів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОПАГАНДИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

 

        Пропаганда - це поширення політичних, релігійних, філософських, наукових 

або інших поглядів шляхом донесення до народних мас різних аргументів, 

правдивих чи напівправдивих фактів, чуток або відвертої брехні з метою 

маніпуляції громадською свідомістю. [1]  

        Пропаганда буває як абсолютно прямою, так і хитро замаскованою. Може 

переконувати в лоб, а може тихо сіяти сумніви. Пропаганда буває як ситуативна, 

так і розпланована на багато поколінь.  

Методи пропаганди: 

• страх; 

• ярлики; 

• слова поваги; 

• відгуки знаменитостей; 

• приналежність до більшості; 

• систематичність;  

• однобокість;  
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• маніпулятивність;  

• масовість;  

• визначеність цільової аудиторії;  

• формування чіткого поділу на "вони" та "ми";  

  

       Пропаганда часто застосовується у військових цілях, а саме російська 

пропаганда, яка застосовується у війни проти України: 

       Сама інформація сьогодні використовується як зброя. Серед населення росії 

сіється паніка про можливий наступ Америки чи НАТО з боку української 

території, міфічних "бандерівців", які заполонили владу в Україні, та нацистів 

наркоманів, які не дозволяють російськомовним громадянам розмовляти їхньою 

мовою. Також на телебаченні рф ширились розповіді про біологічні лабораторії 

для розроблення особливої зброї проти росіян та інші схожі нісенітниці.  

      У росії продовжують стверджувати, що Україна нібито таємно допомагає 

США розробляти біологічну зброю. У середу, 27 квітня, про це згадав глава Ради 

безпеки РФ Микола Патрушев. Суть звинувачень - США нібито створили у 

всьому світі, зокрема в Україні, мережу секретних лабораторій. У ході війни, яку 

в Росії називають "спецоперацією", нібито отримано докази створення в Україні 

"компонентів біологічної зброї за безпосередньою участю Пентагону". Президент 

України Володимир Зеленський ще у середині березня відкинув ці звинувачення. 

Саме в повідомленнях МО РФ згадувалися дослідження в Україні збудників таких 

захворювань, як чума, сибірка, дифтерія, дизентерія, сальмонельоз та інші. Серед 

звинувачень росії лунають і такі, що Україна допомагала США розробляти 

"етнічну зброю". Про це писав у березні глава Роскосмосу Дмитро Рогозін. Свого 

часу схожі звинувачення звучали в росії на адресу Грузії, де у Тбілісі США 

фінансують дослідницький Центр імені Луґара. 

        В росії навіть заборонили розказувати події які відбуваються в Україні, 

називаючи їх "війною". За це можуть заарештувати без розбору. Телебачення – 

найголовніший спосіб формування "правильної" думки у росіян.  

       Пріоритетною діяльністю кремля стало створення та спроби розповсюдження 

фейків в інфапросторі України. Ще з 2014 року росія почала розповсюджувати 

пропаганду. 

       Головним завданням пропагандистів кремля є введення в оману людей 

шляхом непослідовності подій, що створюватиме в голові народу значний хаос, 

наповнений великою кількістю «різноманітних правд».  

В самому загальному вигляді алгоритм кремлівської брехні можна уявити як 

замкнутий цикл різноманітних, емоційно заряджених та суперечливих 

інформаційних версій, якими безперервно бомбардується аудиторія. [2] 

         Фейкові зображення як форма пропаганди та «розквіт нацизму» в Україні. 

Розповсюдження фейкових зображень образу українців з використанням 

нацистської ідеології та символіки, а також опису відповідних дій керівництва, 

Збройних Сил та громадян країни. 

         Виправдовування вторгнення. Пропагандисти ширили ідею легітимізації 

вторгнення росії до України та намагалися запевнити людей, що росія діє з метою 

самооборони. Цей тренд став популярний через велику кількість мемів, яку, 
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зокрема, спричинив виступ олександра лукашенка щодо виправдання російської 

агресії проти України. Йдеться про: «А я зараз вам покажу … І якби за шість 

годин до операції не було завдано превентивного удару по позиціях. Чотири 

позиції я зараз покажу карту, я приніс. Вони б атакували наші війська … Добре, 

що почали.». 

       «Єдиний народ» та штучність української державності. Основу для цього 

тренду дала стаття путіна, що була опублікована ним у липні 2022 року, «Про 

історичну єдність росіян і українців». Основними тезами тут є: українці – це 

вічна, невіддільна частина «триєдиного руського народу»; українська мова є лише 

діалектом російської мови; Україна – штучна держава, що виникла тільки в ХХ 

столітті завдяки СРСР тощо. 9 листопада 2015 р. під час прес-конференції, 

присвяченій «Дню української писемності та мови» народний депутат від «Партії 

регіонів» В. Колесніченко  заявив, що стараннями націоналістів «українська мова 

перетворилася на звалище суржику, в яке влізло все що завгодно, і тому 

літературної мови ми сьогодні не маємо». 

         Конспірологічні теорії: в усьому винен Захід. Тут йдеться про небезпеку, яку 

Захід та НАТО нібито несуть для росії. Через Україну, прагнуть знищити її. 

Трендом пропаганди в соціальних медіа України стали різні конспірологічні 

теорій: 

• Захід, який є представником «світового уряду», спровокував нацистські 

настрої в Україні та озброїв її для того, щоб взяти під контроль росію; 

• євреї, які є головними антисемітами, прийшли до влади, щоб знищувати 

євреїв; 

• НАТО руками українців намагається оточити росію та військовим шляхом 

захопити владу у світі; 

• генетична зброя проти росіян, що розробляється в американських 

біолабораторіях, створених на території України; 

• пандемія COVID-19, яка була запущена на територію росії українцями; 

• заперечення факту війни та наявності жертв тощо. 

          Конспірологічні теорії або теорії змови кремля полягають у представленні 

війни як змови світової еліти проти російського суспільства. [2] Ці теорії мали 

відображення частіше у коментарях від осіб, що «розібралися в ситуації» та 

бажають нарешті «розкрити очі» українцям, які "наївно" вірять, що росія 

розпочала війну проти України, та не розуміють, що це лише частина «великої 

гри» наших спільних ворогів – Заходу, антисемітів, НАТО тощо. 

Висновок: Пропаганда, на нашу думку, це форма комунікації, спрямована на 

маніпулювання свідомістю конкретних людей з метою формування у них певних 

позицій. В умовах  постійної протидії й боротьбі, пропаганда набирає більшого 

оберту. Сьогодні інформаційний фронт є не менш важливим, аніж військові дії, 

що прекрасно розуміють російські пропагандисти, тому вони кидають потужні 

сили на розкол українського суспільства, намагаючись використати будь-який 

привід, аби розхитати ситуацію в Україні зсередини на свою користь. Тому так 

важливо розуміти, як нами можуть маніпулювати, і вміти вчасно виявляти, коли 

на нас здійснюється пропаганда. [3] 
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НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ SMM ТА 

ТАРГЕТУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ 

 

          В сучасних реаліях, в яких зараз доводиться балансувати на межі фізичних і 

психологічних можливостей і при цьому працювати, щоб підтримувати економіку 

країни, яка знаходиться у стані війни – випробування для кожного без винятку. 

          У даний час багато людей втратили роботу, а ті хто має роботу - 

намагаються звикнути до того, що ціни ростуть щодня і потрібно максимально 

пристосуватись  до змін і намагатись вижити під час постійних обстрілів і 

повітряних тривог. 

          Найтяжче підтримувати в таких умовах підприємницьку діяльність і 

українські підприємці справляються на відмінно. Для того щоб запустити роботу 

після повномасштабного вторгнення всі без винятку підприємці зі свого прибутку 

донатять на ЗСУ, для забезпечення тих, хто захищає спокій і забезпечує 

можливість працювати. 

          Більшість людей перевели свій бізнес у соціальні мережі ще більше ніж за 

час пандемії. І для того, щоб не лише не втратити клієнтів, а ще й збільшити 

притік клієнтів, українські підприємці почали в більші мірі цікавитись 

таргетованим просуванням своїх товарів і послуг за допомогою SMM у 

соціальних мережах. 

          Нещодавно керівник однієї з найбільших соціальних мереж Instagram – 

Адам Моссері сказав, що платформа змінює парадигму, коли користувачі просять 

більше розважального відеоконтенту. Це означає, що дуже важливо, щоб компанії 

почали приймати це зрушення якомога швидше, щоб ефективно продавати на 

платформі в 2022 році. Відео тепер має стати основним компонентом стратегії, 

але просто натиснути на запис і випустити звичайне відео вже недостатньо . Воно 

має бути креативним, інноваційним та розважальним, щоб виділитися в 

сучасному цифровому маркетинговому різноманітті. 

Включаючи більше відеоконтенту у свою стратегію, важливо зазначити, що з 

роками проміжок уваги аудиторії ставав все коротшим. Потреба в швидкому та 

новому контенті стає все більш поширеною, тому маркетингова стратегія 
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Instagram має враховувати це, використовуючи стрічки Instagram та короткі 

розважальні відео. 

         Адам Моссері запевняє, що Reels - це найефективніші органічні та платні 

рекламні оголошення їх клієнтів, особливо ті, які виглядають більш 

органічними/автентичними та не схожі на звичайну рекламу. Однак дуже 

важливо, щоб весь створений відеоконтент представляв цінність для аудиторії та 

був стратегічно пов’язаний із пропозицією. Перегляд випадкових тенденцій без 

узгодження вмісту із загальними маркетинговими цілями нікуди не приведе. 

Рекламні оголошення на платформі Facebook стають дедалі ефективнішою. В 

останний час Facebook зробив фантастичну роботу, щоб зробити деякі продукти, 

що простіші у використанні, набагато ефективнішими. 

         Ймовірно, 2022 рік розпочне нову еру ще коротшого періоду уваги. Щоб 

виграти, треба думати коротко. Потрібне відео, яке легко переглядати, 

високоінформативне та максимально розважальне. Хоча деякі люди можуть 

висміювати розвиток таких функцій, як Reels і таких платформ, як TikTok, вони 

помилються, коротке, освітнє, розважальне відео залишиться. Потрібно 

використовувати у своїх публікаціях Reels та TikTok’s відео. Поєднувати короткі 

відео зі старомодною доброю розповіддю, і це буде успішне поєднання [1]. 

        Якщо врахувати той факт, що сучасні українці знаходяться у стані фонового 

стресу – то такий вид просування як Reеls дає можливість людям відпочивати від 

постійного інформаційного потоку нескінченних новин. І тоді, коли серед 

розважального контенту трапляється 10% інформаційного, то людині легше 

сприйняти потрібну інформацію. Це працює так само, як з дитячою увагою у 

школі. 

          Відколи з'явились короткі відео, які кардинально відрізняються від Story, де 

не актуальний контент «розмовляючої голови», виникла потреба у тому, як 

красиво знімати відео, які привертатимуть увагу до сторінки підприємця. 

Продажі в соціальних мережах вигідні, тому що вони: 

• дозволяють орієнтуватися на аудиторію у вашій ніші та показувати 

продукти чи послуги потрібним людям; 

• підвищують впізнаваність бренду та залучають відвідувачів на вашу 

сторінку та сайт; 

• допомагають розповісти історію та створювати індивідуальний купівельний 

досвід; 

• стимулюють знайомство з продуктом через вашу стрічку, історії та відео; 

• дають більше інформації про вашу компанію/бренд і продукти. 

Інструменти для збільшення конверсій: 

1. Магазин в Інстаграм. 

2. Посилання в біо профілю. 

3. Шопінг-теги. 

4. Гіди в Інстаграм та Tik-Tok. 

5. Покупки в Інстаграм сторіс. 

6. Рілс в Інстаграм та відео в Tik-Tok. 

7. Теги продуктів для всіх користувачів соцмережі. 

8. Прямі ефіри [2]. 
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Найбільші помилки підприємця/маркетолога у воєнний час: 

Помилка №1 Відмовитись від онлайн-маркетингу взагалі 

Найчастіше причина таких думок — провина вцілілого. Як пропонувати клієнтам 

манікюр, коли в країні війна? Запрошувати на ранкову каву після черги 

повітряних тривог? Світ перевернувся, і всі буденні справи наче недоречні. Не на 

часі. 

         Насправді ж саме буденні справи зараз допомагають змиритись з 

навколишньою реальністю, працювати, бути корисним і не впадати в прострацію. 

Є і практична сторона: економіка має працювати. Підтримуючи свій бізнес, ви 

можете платити заробітну плату своїм працівникам, купувати необхідне ( і у 

такий спосіб підтримувати інших підприємців) і допомагати тим, хто цього 

потребує. 

          Звісно, налаштовувати таргетинг на зону активних бойових дій — не дуже 

слушна думка, але в більш тихих містах та містечках люди продовжують жити, 

пити каву, купувати одяг, облаштовувати свої домівки, займатися спортом та 

жити, за можливості, звичним життям. І ваша задача — допомогти їм у цьому. 

Помилка №2 Робити вигляд, що нічого не сталося 

Вести сторінку без будь-яких згадувань про війну — не менший факап, ніж не 

вести її взагалі. А, може, і більший. Ніхто не вимагає від вас драми — у війні є 

місце і гумору, і навіть теплим позитивним ноткам. Головне — не створити 

враження, що вам байдуже [4]. 

Соціальними мережами користується величезна кількість людей, частину з яких 

можна зробити клієнтами інтернет-магазину. Вибір соцмережі для просування 

залежить від особливостей товарів і цільової аудиторії. І не забувайте, що 

соцмережі — це лише один з каналів просування. Наявність власного інтернет-

магазину дозволяє рекламувати товари за допомогою максимальної кількості 

способів [1]. 
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МАРКЕТИНГ В ЕПОХУ DIGITAL-КОМУНІКАЦІЙ 

НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 

          Сьогодні нереально уявити світ без новітніх засобів передачі інформації, 

спроможних забезпечити ефективний інформаційний потік до цільових 

отримувачів. Технічні засоби комунікацій застосовуються практично в усіх 

сферах діяльності, зокрема, це стосується й маркетингової діяльності підприємств 

та фірм. Використання новітніх інформаційних технологій дозволяє не лише 

спростити роботу маркетингових служб, а й  зробити її більш ефективною.  

Поява мережі Інтернет та її подальший розвиток внесли зміни в сучасний погляд 

на засоби реклами та комунікації. Вплив інтернет–технологій на маркетингову 

діяльність підприємства в цілому та реклам зокрема зростає. 

          Швидкими темпами розвиваються усі види маркетингових комунікацій. 

Інтернет став основою для появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу 

– інтернет-маркетингу. За допомогою Інтернет-маркетингу можна підвищити 

обсяг продажів у результаті використання наступних можливостей: поліпшення 

процесу продажів шляхом залучення споживачів у процес розробки нових 

продуктів; кращого вибору цільових споживачів, яким пропонуються бажані 

продукти в необхідний час – для цього, зокрема, вивчається профіль зроблених 

покупок;  використання нових можливостей по економічно виправданому 

досягненню й обслуговуванню дисперсних ринкових споживачів; кращого 

ілюстрування переваг надаваних продуктів; демонстрації споживачам для 

зміцнення їхньої лояльності результатів дослідження їхніх думок.  

         Перспективною формою Інтернет-маркетингу є Інтернет-аукціони. 

Особливістю онлайнових аукціонів у порівнянні із традиційними є їх значно 

більша автоматизованість: всі торги комп’ютер може провести самостійно. 

Ресурси віртуального аукціону значно вище: одночасно один портал може 

обслуговувати величезну кількість торгів, а покупець і продавець взаємодіють 

майже без посередників.  Наразі Інтернет-аукціони проводять для підтримки ЗСУ 

та  допомоги українцям, які залишилися без житла.  

         Відповідно тенденціям, що виникли під час пандемії та воєнного стану, 

дослідники і практики маркетингу вважають, що саме онлайн-комунікації стають 

найбільш актуальними в умовах пандемії COVID-19 та війни.  Серед них 

виділяють пошукову рекламу і благодійні акції.  

         Впровадження цифрового маркетингу дозволяє створити прозору систему 

відносин зі споживачами та миттєво поширювати інформацію на основі 

використання інформатизації та мережевих комунікацій. Розширюються 

можливості сегментації споживачів аж до масової персоніфікації на основі 
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застосування технології великих баз даних, що надає підприємствам можливість 

максимально задовольняти попит існуючих та потенційних споживачів.  

        Серед інших переваг цифрового маркетингу варто відзначити 

інтерактивність, тобто активне залучення споживачів у активну взаємодію з 

брендом підприємства, ліквідацію територіальних обмежень при реалізації 

маркетингових цілей, легкість доступу до Інтернет-ресурсу підприємства, 

можливість оцінювання ефективності маркетингових заходів, управління подіями 

в реальному часі.  

        На відміну від Інтернет-маркетингу, який є складовою цифрового маркетингу 

та використовує один канал розповсюдження – Інтернет (через стаціонарні 

комп’ютери і ноутбуки), цифровий маркетинг використовує значно більшу 

кількість каналів, яка в майбутньому буде тільки зростати. 

          Digital маркетинг сьогодні використовує наступні цифрові канали:  

– мережу Інтернет і пристрої, які надають доступ до неї (комп’ютери, ноутбуки, 

планшети, смартфони);  

– локальні мережі і засоби, що забезпечують доступ до нього;  

– мобільні пристрої, на які посилається повідомлення у вигляді SMS- та MMS-

повідомлень, можливість встановлення брендових додатків, WOW-дзвоників; 

 – цифрове телебачення, яке інтегрується із Інтернет-додатками та дозволяє через 

телевізор увійти на сторінки Fasebook; 

– інтерактивні екрани, POS-термінали, які змінюють зовнішню рекламу і 

розміщуються в місцях скупчення значної аудиторії цільових груп споживачів. 

         Впровадження в маркетинговій діяльності вищезазначених технологій 

дозволяє підприємствам збільшити конверсію, кількість відвідувачів веб-сайту, 

підвищувати імідж як самого підприємства, так і його товарів, та активізувати 

продажі. Цьому сприяють анімації або відеоролики, обмін фотографіями 

(зображеннями), використання соціальних мереж та блогінг.  

        З цією метою використовуються наступні інструменти цифрового 

маркетингу: контекстна реклама, мобільний маркетинг, вірусний маркетинг, 

оптимізація в пошукових системах (SEO) технології масивів даних великих 

обсягів (Big Data), соціал-медіа маркетинг (SMM), оптимізація в соціальних 

мережах (SMO), торги в реальному часі (RTB), ретаргетинг (перенацілення), 

маркетинг в пошукових системах (SEM), розсилки рекламного характеру, 

публікації, рейтинги в мережі Інтернет, веб-аналітику, веб-конференції, події, 

конкурси, спонсорство, стимулювання збуту в мережі Інтернет. 

           Інтенсивний розвиток та використання цифрових інформаційно-

комунікаційних технологій в сучасному глобалізованому інформаційному 

суспільстві обумовив активне запровадження цифрового маркетингу в 

підприємницькій діяльності. Використання підприємствами інструментів і 

методів цифрового маркетингу суттєво впливає на поведінку цільової аудиторії, 

активізує програми лояльності, сприяє посиленню іміджу, досягненню 

запланованих маркетингових цілей, конкурентних позицій підприємств і в цілому 

підвищує ефективність підприємницької діяльності.  

І ці тенденції будуть тільки посилюватися. 
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Анотація. У статті розглянуто специфіку та перспективи маркетингових 

комунікацій в Україні з врахуванням досвіду двох останніх системних криз: 

пандемії коронавірусу та повномасштабної війни Росії проти України.  
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Постановка проблеми та актуальність. Маркетингові комунікації можна 

розуміти як системний процес процес передачі інформації про продукт/компанію 

з метою впливу на її цільову аудиторію та інші аудиторії та отримання відповідей 

про реакцію цієї аудиторії на вплив компанії. Маркетингові комунікації 

передбачають двосторонній процес: і вплив на аудиторію, і рецепція та аналіз  її 

реакції. Ми зосередили увагу на одній із соціально-комунікаційних технологій 

маркетингу, а саме інтернет-рекламі. «Реклама – це безособова платна презентація 

ідей, товарів, послуг, підприємства», як зазначає І. Король [1, с. 21]. Ми 

розглядаємо рекламу в межах єдиної системи маркетингових комунікацій.  

У попередньому дослідженні ми відмічали, що, розглядаючи маркетингові 

комунікації, в основному розрізняють такі інструменти: реклама, брендинг, PR-

діяльність (зв’язки з громадськістю), прямий маркетинг, програми лояльності, 
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стимулювання збуту, спонсорство, персональні продажі. Однак слід зазначити, 

що концепція відомих 4P змінюються [3]. Так, продукт, ціна, місце та просування 

все ще є основою маркетингу, але вони вже не настільки ефективні. Новий підхід 

до ціннісної пропозиції включає 4E: взаємодію, досвід, ексклюзивність та емоції 

[3]. Високі результати продажів принесуть прибуток завдяки реалізації 

оптимальних маркетингових комунікацій, які підходять для залучення 

споживачів. Зважаючи на це, реклама має адаптуватися на емоційні потреби 

аудиторії. Реклама демонструє моделі поведінки, привабливі для цільової 

аудиторії та спрямовані на підтримку суспільно-важливих цінностей.  

Об’єкт дослідження – українська реклама 2020-2022 рр. 

Предмет – тенденції трансформації реклами під час системних криз. 

Мета – встановити реакцію реклами як однієї з провідних маркетингових 

технологій на зміни, викликані пандемією та війною.  

Серед авторів праць щодо теоретичних та практичних аспектів  комплексу 

маркетингу в мережі Інтернет слід виділити як зарубіжних, так і вітчизняних 

учених: Є. Голубкову, О. Зозульова, Ф. Котлера, І. Король, М. Окландера, 

Т. Примака та інших. Дослідженнями реклами займалися Г.Алданькова, 

М. Бутиріна, Н. Грицюта, Н. Ковтун, А. Лященко, Д. Файвішенко, Д. Яцюк та 

інші.  

Виклад основного матеріалу. Не зважаючи на системні кризи, більшість 

компаній продовжили працювати у 2020-2022 рр. Це впливає на специфіку 

маркетингових комунікацій, зокрема, реклама більший йде в інтернет-

середовище. Ми зазначали в одному із попередніх досліджень, написаних під час 

розпалу коронавірус, що «багато компаній оцифрували свої бізнес-процеси. 

Останні оновлення продуктів/брендів публікуються в Інтернеті, у соціальних 

мережах споживачі залишають відгуки, діляться досвідом/враженнями та 

обговорюють бренди. Завдяки Інтернет-ресурсам підприємства можуть 

розробляти або вдосконалювати стратегії, проводити дослідження ринку та аналіз 

конкурентів, досліджувати споживачів (на основі відгуків), навіть передбачати 

тенденції. Враховуючи те, що кількість бізнесів, що переходять в Інтернет, 

збільшується, моніторинг ЗМІ стане неоціненним» [3]. Так, популярним стало 

використання QR-коду, функціонал якого створюють умови для онлайн взаємодії 

між підприємствами та споживачами. QR-коди дозволяють активувати різні 

програми лояльності, зокрема в одному з популярних барів Turquoise Cottage 

(Делі), вони використовуються замість звичайних штампів на вході в заклад [3]. 

Цифрові марки дають право особі на знижку на певний обід, послуги таксі тощо.  

Поширенні маркетингу в інтернет-середовищі викликало розвиток віртуальних 

евентів та рекламних заході, пов’язаних із ними. Так, у 2020 році відбулося 

чимало віртуальних подій, які розширили охоплення брендів, підвищили 

доступність та надали унікальні можливості для побудови відносин із 

споживачами[3]. Виникла тенденція до змішаних подій, які поєднують фізичну 

подію (де присутня обмежена кількість людей) з віртуальним компонентом. Під 

час воєнної кризи, викликаної повномасштабною  війною Росії з Україною, 

тенденція до поєднання віртуальної та фактичної присутності посилилася, 

оскільки багато учасників маркетингових заходів опинилися закордоном.  
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Війна суттєво вплинула на специфіку маркетингу та реклами в Україні. Першою 

чергою, значно скоротилися бюджети на маркетингові комунікації, зокрема на 

рекламу. Відбулося зменшення інвестицій у цю сферу та перегляд цінової 

політики. Детально вплив війни на зміну маркетингових стратегій компаній у 

перше півріччя повномасштабної війни продемонстровано на Рис. 1. відповідно 

до досліджень Всеукраїнської рекламної  коаліції (2022 р). 

 

 
 

Рис. 1 Вплив війни на зміну маркетингових стратегій компаній у 2022 р. 

Джерело: Дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, 2022 р. 

 

Було встановлено, що головним трендом стало 2022 стало збільшення витрат на 

соціальні проекти, підтримку країни та ЗСУ. Організовуються заходи на 

підтримку переселенців та постраждалих від війни, збираються кошти для 

підтримки військових, зокрема закуповується захисне обладнання, автомобілі 

тощо.  

Зростає згуртованість бізнесу, що призводить до виникнення найрізноманітніших 

партнерств та колаборацій: з конкурентами, з українськими митцями, з зірками, з 

фондами та брендами для збору коштів, переказів на ЗСУ та ТРО, для 

забезпечення ринку товарами, для промоції нових продуктів під потреби армії та 

населення тощо. Тренди маркетингових активносте в Україні станом на 2022 р. 

представлено на Рис. 2. Відповідно дослідженням Всеукраїнської рекламної 

коаліції (2022 р). 
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Рис. 2. Тренди маркетингових активносте в Україні станом на 2022 р.  

Джерело: Дослідження Всеукраїнської рекламної коаліції, 2022 р. 

 

Незалежно від популярності цифрових медіа, слід пам’ятати про важливість 

медіа-міксу, включаючи «традиційні» канали. Оскільки бюджети скорочуються 

через непередбачувані події, бренди повинні визначати пріоритетність каналів, 

через які їх конкретна цільова аудиторія отримує інформацію. Зрештою, 

компанії/бренди, які орієнтуються на старше покоління, повинні враховувати, що 

їм важко використовувати соціальні медіа або розважальні потокові сервіси. У 

цьому випадку цей сегмент все одно сприймає радіо, ТБ і друкований контент, 

тому не варто витрачати додаткові гроші на цифровий [3]. Дослідники 

Всеукраїнської рекламної коаліції вказують, що «Інтернет-реклама зазнала 

найменших втрат, її після 24.02.22 використовували 71% опитаних компаній. 

Найбільші втрати – реклама на телебаченні та в кінотеатрах, де кількість 

рекламодавців скоротилась більше, ніж в 3 рази для ТБ, та в 6 разів для 

кінотеатрів. 21% опитаних взагалі не рекламувались після 24.02.22. Падає не 

тільки кількість рекламодавців, а також і частота контактів зі споживачем у 

кожному з каналів» [6]. Отже, маркетингові комунікації слід адаптувати до 

сьогочасних реалій. Зокрема, Інтернет залишається найбільш стабільним та 

дієвим каналом маркетингових та рекламних комунікацій.  

Висновки. Через значний вплив криз на маркетинг та рекламу, діяльність у цих 

сферах трансформується та перебуває у пошуках нових стратегій. Актуальною 

залишається орієнтація на інтернет-комунікації, хоча частота контактів зі 

споживачем зменшується у кожному з каналів. Відбулося значне скорочення 

активності клієнтів, через що частково відбувається переорієнтація на  закордонні 

ринки. Зростає роль соціальної реклами та івентів, увага до суспільно-важливих 

тем, що  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

 

В умовах глобалізації значно зростає роль інформаційних технологій як 

важливого інструменту в підвищенні ефективності управління підприємствами. 

Специфічні особливості створення та реалізації туристичних послуг 

обумовлюють необхідність підвищення рівня забезпечення системи управління 

сучасними інформаційними технологіями (ІТ). 
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       На тлі сьогоденних проблем в Україні відбувається загострення конкуренції 

на міжнародному туристичному ринку, загальносвітової тенденції до посилення 

ролі держав у забезпеченні розвитку туризму, вітчизняний національний 

туристичний продукт стає все менш привабливим та конкурентоспроможним. Як 

наслідок, сфера туризму в державі не спроможна забезпечити повноцінного 

виконання економічних, соціальних і гуманітарних функцій, не сприяє 

збереженню довкілля та культурної спадщини, наповненню бюджетів усіх рівнів, 

створенню робочих місць, збільшенню частки сфери послуг у структурі ВВП. 

         Наявність проблем підтверджується недостатнім рівнем використання 

новітніх інформаційних технологій у туристичній сфері, а саме: низьким рівнем 

розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; відсутністю баз даних 

туристичного профілю в окремих регіонах країни; обмеженістю інформації та 

реклами туристичного продукту на міжрегіональних, національному та 

міжнародному ринках; недосконалістю механізму інформаційного обміну 

суб’єктів господарювання у сфері туризму і зовнішнього середовища за 

допомогою мережі Інтернет; низьким рівнем розвитку віртуальних туристичних 

підприємств і центрів; відсутністю державної електронної системи забезпечення 

суб’єктів туристичної діяльності оперативною інформацією про попит, 

пропозицію, ціни, тарифи. 

        У практичній діяльності туристичних підприємств застосовуються 

різноманітні види інформаційних технологій, а саме: 

- глобальні розподільчі системи; 

- системи бронювання та резервування; 

- електронні інформаційні системи; 

- інформаційні системи менеджменту; 

- мобільні системи зв’язку; 

- послуги глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. 

         У туристичному бізнесі до послуг Інтернет звертаються споживачі (туристи), 

турагентства, туроператори та постачальники послуг. Споживач здійснює в 

мережі пошук інформації про туристичні фірми, країни, окремі послуги. Для 

отримання необхідної інформації, він повинен володіти знаннями щодо способів 

пошуку та пошукових систем, знати адреси туристичних сайтів, вміти 

користуватись системами бронювання. 

          Туроператор в Інтернеті отримує необхідний оперативний зв’язок з 

постачальниками та продавцями послуг, можливість бронювання та продажу 

послуг і підтвердження проведення відповідних операцій. 

          Інформаційно-пошукові системи значно спрощують і прискорюють процес 

формування товарної, цінової та збутової політики туристичних підприємств. 

Тому, удосконалення туристичного продукту як одна із маркетингових функцій 

на рівні підприємств туристичного бізнесу полягає в координації маркетингових 

зусиль усіх складових туристичної інфраструктури. 

           Наступною маркетинговою функцією, яку реалізують у своїй діяльності 

підприємства, є комунікаційна політика. Маркетингові комунікації спрямовані на 

інформування та переконання споживачів, нагадування їм про турпродукт, 
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стимулювання збуту та створення позитивного іміджу підприємства в очах 

громадськості. До їх складу належать: 

- реклама; 

- зв’язки з громадськістю (PR); 

- стимулювання збуту; 

- прямий маркетинг; 

- участь у виставково-ярмаркових заходах; 

- фірмовий стиль (брендинг). 

          Сучасні інформаційні технології застосовуються для реалізації рекламних 

заходів, у першу чергу, через Інтернет-рекламу та її різноманітні методи. До 

засобів реклами в Інтернеті слід віднести: 

- банерну – на комерційних сайтах; 

- контекстну – у пошукових системах; 

- реєстрацію – у пошукових каталогах; 

- оптимізацію веб-сайта для роботи у пошукових системах; 

- рич-медіарекламу; 

- комерційні покази в провідних банерообмінних мережах; 

- організацію системи обміну текстовими посиланнями; 

- рекламу електронною поштою. 

          Для забезпечення економічної ефективності результатів діяльності 

підприємств туристичної індустрії необхідно здійснювати обґрунтування вибору 

певного виду Інтернет-реклами. З цією метою слід застосовувати розроблений 

економіко-математичний інструментарій для формування рекламного бюджету, 

зокрема моделі розподілу обсягу асигнувань на різні засоби реклами в мережі. 

Реалізація маркетингових функцій у туризмі за допомогою інформаційних 

технологій обумовлює розвиток електронного бізнесу в цілому. За результатами 

аналізу теоретичних підходів визначено поняття "електронний бізнес", який являє 

собою економічну діяльність, спрямовану на здійснення основних бізнес-процесів 

із використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій з метою 

отримання вигод. 

         Розвиток сучасного суспільства характеризується поступовим 

перетворенням традиційної економіки у віртуальну, яка дає можливість 

здійснювати економічні операції та налагоджувати ділові стосунки у 

віртуальному просторі і проявляється через розвиток електронного бізнесу, 

створення електронного уряду, організацію та функціонування віртуальних 

організацій (підприємств). За результатами аналізу наукових поглядів щодо 

сутності віртуальних організацій автором визначено поняття "віртуальна 

туристична фірма", яке є інформаційною системою взаємодії між суб’єктами 

туристичної діяльності через Інтернет-технології для створення туристичного 

продукту та його реалізації споживачам. 

         Однак на сучасному етапі розвитку економіки країни існують проблеми, 

пов’язані зі створенням і функціонуванням віртуальних туристичних фірм, а саме: 

- відсутність законодавчо-нормативної системи; 

- зміна сутності комерційних взаємовідносин між учасниками виробничого 

процесу і процесу реалізації продукту (надання послуг); 
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- юридичні, технічні питання (порушення роботи інформаційних систем через: 

вірусні атаки; збій у роботі обладнання; помилки персоналу; електронні крадіжки 

інтелектуальної власності; зловмисні дії персоналу – втрата конфіденційності 

інформації); 

- фінансові можливості споживачів та їх психологічна готовність мати 

взаємовідносини з віртуальною організацією. 

Таким чином, інформаційний і туристичний ринки повинні задовольняти потреби 

всіх категорій споживачів, які бажають отримати туристичну послугу, а держава – 

підтримувати і сприяти розвитку як традиційних туристичних підприємств, що 

орієнтуються на клієнтів, які надають переваги особистому спілкуванню під час 

придбання послуги, так і віртуальних фірм, які можуть задовольнити потреби 

клієнтів, що надають переваги Інтернет-технологіям. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ У БІЗНЕСІ 

 

         Імідж «топового» підприємця, його міцна позиція на ринку, залежить від 

багатьох засобів конкурентної боротьби, і  сучасні маркетингові комунікації  та 

інформаційні технології посідають при цьому центральне місце. Сьогодні 

маркетингові комунікації інтегровані в інтерактивні, а отже, дають змогу не лише 

миттєво отримувати необхідну інформацію, але й вибирати, порівнювати її з 

іншою, таким чином, споживачі стають активними членами комунікативного 

процесу. Мобільні додатки, соціальні мережі, інтернет-магазини, маркетплейси, 
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дають доступ до величезної бази маркетингової інформації про товари, послуги,  

ціни, якість, порівняльні характеристики, акції тощо. 

         Останнім часом, все більше впливу як в Україні, так і по всьому світу 

набирають маркетплейси. Як же вони  працюють та чому їх варто 

використовувати як комунікаційні інструменти? Маркетплейс — це велика 

інтернет-платформа, яка дає можливість іншим продавцям реалізовувати свої 

товари за певну винагороду. Найчастіше маркетплейси вкладають величезні гроші 

в просування свого майданчика, завдяки чому у них багато трафіку, а значить — 

клієнтів і партнерів, які хочуть скористатися його можливостями на свою користь. 

Доведено, що чим ширший асортимент магазину, тим більші його обсяги 

продажу. А маркетплейс — найпростіший шлях до розширення кількості 

товарних категорій без значного збільшення витрат. Більшість таких торгових 

платформ  отримують доходи від торгівлі своїми товарами, плюс комісії з 

продажу інших продавців. Маркетплейси мають приблизно однакову 

організаційну структуру: каталог товарів, форма для реєстрації продавців, 

особисті кабінети продавців і покупців, можливість перегляду статистики продаж, 

можливість вказати доступні способи оплати та доставки, а також форми для 

залишення відгуків і врегулювання суперечок. Необхідно відмітити, що 

маркетплейс –  не лише платформа для продажу товарів. Це може бути  онлайн 

сервіс, де користувачі мають можливість отримати будь-яку професійну 

консультацію, наприклад, маркетплейс професійних онлайн консультацій 

«Howly»; чи «AlphaNovel» - маркетплейс романтичних новел та коміксів (проєкти  

SocialTech).  

Основними перевагами використання можливостей маркетплейсів є: 

- Клієнтська база. Є цілий сегмент споживачів, які роблять покупки лише на 

маркетплейсах. Вони довіряють репутації «великого гравця» і не бачать сенсу в 

«серфінгу» по невеликих інтернет-магазинах, якщо все необхідне можна знайти в 

одному місці. 

- Досвід в продажах. У маркетплейсів вже є відпрацьовані на практиці правила 

щодо якості контенту, спілкування з покупцями, умов доставки та оплати, роботи 

з претензіями тощо. Їм вигідно, щоб всі товари що продаються на платформі були 

представлені в найкращому вигляді, адже від цього залежать їх доходи. 

- Можливості для просування. Великі майданчики можуть собі дозволити 

виділяти величезні рекламні бюджети на контекстну рекламу, таргетовану 

рекламу тощо. Тому нішеві магазини можуть використовувати їхні потужності на 

свою користь. 

Серед недоліків торгівлі на маркетплейсах слід відмітити: 

 Високу конкуренцію. Адже, конкретний товар знаходиться поруч з сотнями  

інших. Це можуть бути навіть ідентичні товари та відрізнятися від конкурентів 

тільки назвою. Саме по цій причині, лише частина потенційних споживачів 

зацікавиться саме вашою пропозицією.  

 Немає розвитку власного бренду. Замість того, щоб розвивати власний 

бренд і  

ставати впізнаваними, продавці оплачують внутрішню рекламу, просуваючи 

таким чином великий майданчик. 
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 Неможливість зібрати власну базу клієнтів. Продавець на маркетплейсі –  

один з багатьох, тому всю лояльність отримує майданчик. На відміну від власного 

інтернет-магазину, де можна робити розсилки по клієнтській базі, а також, 

налаштовувати ремаркетинг на переглянуті товари і покинуті корзини, тим самим 

збільшуючи лояльність клієнтів і отримуючи повторні покупки [4].  

Якщо підприємець вирішує розвивати свій бізнес через власний інтернет-магазин, 

то алгоритм комунікацій буде інший, тому необхідно закцентувати увагу на 

наступних моментах. По-перше, важливо правильно вибрати нішу для інтернет- 

магазину. Можливо скористатися статистикою спеціалізованих сервісів, 

наприклад, Google Trends. На початку бізнесу важко охопити нішу повністю, тому 

важливо визначитися, в якому з її сегментів потрібно працювати — у дешевому, 

середньому чи дорогому. Різні цінові сегменти можуть відрізняються цільовою 

аудиторією  (дорогі вироби найчастіше можуть собі дозволити підприємці або 

люди, які часто подорожують); месседжами в рекламних оголошеннях, які на них 

спрацюють (в дешевому сегменті можна робити акцент на знижки, в дорогому — 

на преміальність і ексклюзивність); часом ухвалення рішення про покупку 

(дешеві пропозиції часто купують імпульсивно, а до дорогих довго 

придивляються). Не менш важливим є створення портрету цільової аудиторії, 

адже це дає можливість робити точніший таргетинг, прописувати ефективніші 

меседжі, зрозуміти тригери для впливу на клієнта, визначити головні канали для 

просування. 

Створення власного бренду — це інвестиція, яка не скоро окупиться, але якщо 

його розвивати, в майбутньому він приноситиме бізнесу результати без надмірних  

зусиль. Добре розвинений бренд мотивує споживача зробити вибір. І це не лише 

логотип чи назва інтернет-магазину, це ті асоціації, які виникають в думках 

покупця, про дану компанію. Щоб підтримувати позитивне враження, потрібно 

бути клієнтоорієнтованими, активно займатися контент-маркетингом: вести блог 

інтернет-магазину, писати статті для ЗМІ, робити інформативні розсилки. Все це 

сприяє залишатися затребуваними серед споживачів. Не менш важливим є 

розміщення інтернет-магазину у соціальних мережах. Це дає можливість зібрати в 

одному місці потенційних споживачів, частіше комунікувати з ними. Соцмережі 

— це додаткова вітрина, яка може значно збільшувати обсяги продажу, запускати 

таргетовану рекламу – спрямовану на цільову аудиторію, яка здатна зацікавити 

нових користувачів. Великою перевагою таргетованої реклами є те, що вона 

показується цільовій аудиторії незалежно від того, шукають люди зараз цей товар 

чи ні.  Майбутні покупці можуть взагалі не знати про товар, але цій групі людей 

він потенційно цікавий. Ефективними маркетинговими комунікаціями є  SEO, 

контекстна реклама в Google, Google Shopping,  Email-маркетинг. 

SEO (Search Engine Optimization), вважається органічною видачею Google – це 

комплекс для  просування сайту, а також для підвищення його позицій у 

пошуковій видачі. Мінуси SEO в тому, що перші результати з'являться лише після 

декількох місяців активної оптимізації, і що це не дешевий сервіс. 

Контекстна реклама в Google - оголошення  вгорі пошукової видачі з позначкою 

«Реклама» -  дозволяють інтернет-магазину потрапити до поля зору користувача 

відразу після того, як він ввів пошуковий запит. Завдяки оголошенням Google 
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Shopping, у пошуковій видачі можна показувати фото  товарів з цінами. Показ 

реклами в Google допомагає залучати користувачів, які безпосередньо зацікавлені 

в продукті.  

За допомогою Email-розсилок можна інформувати клієнтів і підтримувати з ними 

регулярний контакт: надсилати та підтверджувати статус замовлення,  умови 

оплати та доставки; просити про відгуки щодо товару та інтернет-магазину; 

нагадувати про покинуті корзини; розповідати про нові колекції та акційні 

пропозиції; вітати зі святами; дарувати знижки та сертифікати.  

Дуже важливо для підтримки комунікаційних зв’язків зареєструватись у сервісі 

Google «Мій бізнес», це дозволить показувати користувачам карту проїзду до 

місця розташування, фотографії, графік роботи, контактну інформацію, відповіді 

на найпоширеніші питання; відгуки. 

Налагодження звʼязків і постійний контакт зі споживачами, збільшення уваги до 

бренду через інформування користувачів – важлива умова високих продажів 

компанії. Якісна комунікація з аудиторією забезпечує підвищення довіри до 

компанії і її продукту, а більш висока довіра допомагає краще і більше продавати. 
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STORYTELLING AS ONE OF THE MARKETING TECHNIQUES 

 

Marketing offers businesses countless options to succeed. The fact that marketing is 

referred to be a business philosophy is actually justified in this case. Entrepreneurs 

increasingly focus on marketing activity's growth since they become aware of its 

exceptional importance. Marketers can constantly create stories that emotionally 

connect with their audience by making empathy the focal point of their brand's story. 

Empathy is the emotional component that will make the story linger in the minds of 

readers, whether marketers are writing about the employees or telling tales about the 

experiences of the consumers. Our scientific research aims to study the basic concepts 

of the storytelling process in the field of marketing. 
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Storytelling literally means "telling stories." This is the term used in marketing to 

describe a unique strategy for informing the target audience through engaging tales [4]. 

Some of them are based on actual events, while others have been expanded or use 

metaphors and allusions to better convey the core message. Stories help people recall 

and understand information much better [4].  

David Armstrong, the CEO of Armstrong International, is known as the creator of 

narrative in marketing. Armstrong introduced his personal management theory – MBSA 

(Managing by Storying Around). It claims that rather than reading instructions written 

in formal business terminology, individuals would like to hear tales of how others 

handled difficult situations at work, obtained new clients, etc. In such stories they see 

themselves. Armstrong gathered the tales from his subordinates and developed "Work 

instructions" for them, a handbook in a brand-new format [1]. 

Comparing storytelling to formal speeches, reports, or electronic mail, which are often 

used communication methods in businesses, reveals certain advantages. First, it allows 

the expression of tacit knowledge by enabling the articulation of both emotional 

qualities and factual material (that is always difficult to convey). Second, it raises the 

possibility of beneficial knowledge exchange by presenting the wider environment in 

which knowledge develops. Third, it increases the possibility that learning will occur 

and be passed on by establishing information in a narrative structure. Purposeful 

storytelling has the power to accomplish things that more traditional, abstract forms of 

communication, like the ones described above, can not [3]. Anyone can use it and get 

better at utilizing it to quickly reach a large number of people. 

A consumer's ability to experience the right pleasure, which leads to a consumer 

mentally and/or physically enacting a certain archetype and reliving the experience by 

repeatedly recounting a given tale, is frequently made possible by specific brands and 

products. People need assistance in understanding what makes them happy, and this is 

where marketing comes in. The idea that companies' ability to let customers live out 

stories with particular archetypal narratives can lead to happiness is a micro-

complement more comprehensive explanation of the function of marketing in 

supporting customers' conscious pursuit of pleasure. 

It is suitable to reference the article by Holly Cooper, Sharon Schembri, and Dale Miller 

on brand identity narratives in the James Bond films to enhance readers' comprehension 

and storytelling abilities in brand encounters. The proposed analysis of the movie series 

leads to the formation of three distinct and opposing brand narratives connected to the 

brands Bollinger, Aston Martin, and Jaguar. Learning about each of these brand 

storylines thereby promotes a particular archetypal myth about a lover, a hero, or a 

robber, as appropriate [2]. 

On this basis, we conclude that storytelling is a link between the target market and the 

business. Storytelling is the content that inspires, excites and motivates people. 

Therefore, marketers must demonstrate to the audience how any dispute was settled and 

create a plot so that they may share the client's or employee's sense of accomplishment 

and resolve. Empathy enables the establishment of genuine human connections with 

both potential and existing clients.  
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ 

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

  

        В сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій зростає 

популярність Інтернет-мережі. Останні дослідження показують, що використання 

Інтернет-технологій в маркетингу приносить реальний прибуток та суттєву 

економію ресурсів. [1] 

         В умовах глобальної комп’ютеризації роль Інтернет-маркетингу буде 

зростати, що обумовлено зручністю та вигодою як для споживача, так і для 

компанії.  

          Інтернет-маркетинг з’явився на стику маркетингу та інформаційних 

технологій. До 1990 р. використання Інтернету заборонялося регламентом 

Національного наукового фонду США. Після передачі у 1992 р. контролю над 

Інтернетом в приватні руки коло споживачів і постачальників послуг Інтернету 

розширилося. Дослідження аудиторії Інтернету вказують на той факт, що його 

користувачі поступово відмовляються від традиційних джерел отримання 

інформації. У зв’язку з цим світові компанії включають Інтернет маркетинг в 

перелік найефективніших інструментів своєї реклами. [3] 

          Сьогодні Інтернет є одним з найдієвіших каналів збуту. Перевагами 

Інтернет-маркетингу є:  

1) високий ступінь персоналізації (якщо традиційний маркетинг спрямований на 

масового споживача, то в Інтернеті враховується думка кожного);  

2) інтерактивність (клієнти залучаються у бізнес-процеси компанії шляхом участі 

в опитуваннях, формування репутації фірми, залучення нових клієнтів);  
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3) велика кількість інформації, отримання якої є неможливим в оффлайні (в 

Інтернеті можна з високою ймовірністю оцінити ефективність реклами, визначити 

кількість відвідувачів, їхні інтереси, отримати зворотній зв’язок, успішно 

провести конкурентну розвідку).  

Варто зазначити, що проведення маркетингових експериментів (апробація нової 

рекламної кампанії чи товару) в Інтернеті потребує менших витрат засобів і часу, 

ніж в оффлайні. Можна виділити такі основні канали залучення потенційних 

споживачів в Інтернеті:  

1. Пошукова оптимізація – оптимізація сайту з метою отримання високих рангів у 

пошуковій системі за запитами, які відповідають тематиці сайту. Спрямована на 

отриманні трафіку з популярних пошукових систем.  

2. Контекстна реклама – показ рекламних оголошень користувачам, які на даний 

момент зацікавлені ними.  

3. Медійна реклама – показ рекламних банерів на сайтах.  

4. Партнерські програми – пропонують оплату за виконану дію на сайті 

рекламодавця.  

5. Контент-маркетинг – залучення користувачів за рахунок публікації корисного 

контенту.  

6. Е-mail-маркетинг – корисні розсилки на електронну пошту користувачам, які 

добровільно на це погодилися.  

7. Відеореклама і мобільна реклама - використовується компаніями як тестовий 

канал, але поступово набирає оберти.  

8. SMM (social media marketing) – процес залучення трафіку чи уваги до бренду 

(продукту) через соціальні платформи.  

Відбувається формування лояльної аудиторії в соціальних мережах за рахунок 

публікації корисної інформації та спілкування з потенційними споживачами. [2] 

Таким чином, в сучасних умовах Інтернет відкриває широкі можливості перед 

підприємствами в напрямку підтримки довгострокових відносин зі споживачами.  

Отже, кожне вітчизняне підприємство, яка планує довго і успішно працювати і 

достойно конкурувати з іншими компаніями, повинно активно застосовувати у 

своїй діяльності сучасні засоби Інтернет-маркетингу та включати його в перелік 

інструментів своєї реклами. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

 

        На сьогоднішній день у нашому житті все більшого значення набувають 

сучасні технології, у тому числі й мережа Інтернет. Розвиток маркетингу завжди 

крокує зі споживачами, тому більшість компаній усвідомлює значення Інтернет-

технологій для свого бізнесу. 

       Великий відбиток на темпи розвитку маркетингу в мережі Інтернет накладає і 

все більшого поширення мобільних додатків, а водночас і способів просування за 

їх допомогою. 

        Сьогодні не можна говорити про успішну маркетингову діяльність 

підприємства, якщо вони не застосовують у своїй роботі інструменти Інтернет-

маркетингу. 

         Просування товарів та послуг через Інтернет на сьогоднішній день набуває 

все більшого поширення. Багато маркетингових агентств, що пропонують свої 

послуги в мережі, закликають компанії мало не повністю відмовитися від 

традиційних інструментів просування та повністю просувати свої продукти та 

послуги через Інтернет. Ці агентства яскраво розповідають про переваги Інтернет-

маркетингу, забуваючи згадати про ті недоліки, які йому притаманні, що лише 

правильне поєднання інструментів дозволить фірмі розвиватися успішно та йти в 

ногу з часом. 

         В умовах глобалізації світової економіки ці питання набувають особливої 

актуальності, оскільки багато компаній як принципи своєї діяльності обрали 

постулати соціально-етичного маркетингу і намагаються втілювати їх у життя. Це 

щонайменше сприяє створенню позитивного корпоративного іміджу цих 

організацій в очах громадськості, але головне – компанії враховують вимоги 

збереження та зміцнення добробуту споживача та суспільства загалом. Подібна 

корпоративна етична політика ведення справ пропонує широкий спектр 

інструкцій, яким повинен дотримуватись кожен член організації та який охоплює 

дистриб'юторські взаємини, стандарти реклами, обслуговування клієнтів, 

ціноутворення, розробку продукту та загальні етичні норми та принципи. 

Маркетинг як наука пройшов через низку етапів розвитку, у яких знаходять своє 

відображення еволюції його концепцій. Вирізняють такі концепції маркетингу: 

виробнича, товарна, концепція традиційного маркетингу, збуту, концепція 

соціально-етичного маркетингу та маркетингу взаємодії [1]. Кожна з 

вищезгаданих концепцій акцентує маркетингову діяльність на певному її аспекті. 

Зміна акцентів залежить від змін зовнішнього та внутрішнього середовища 

компанії. 

         Концепція маркетингу заснована на філософії, згідно з якою маркетингова 

діяльність сприймається не тільки як спроби компаній формувати ринку для 

підприємства. Основна увага зосереджується на процесі створення цінностей, 

задоволенні реальних потреб ринку, вирішенні проблем споживачів, поєднуючи 
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задоволення клієнта з отриманням доходу. Багато відомих світових компаній 

дотримуються у своїй діяльності саме цієї концепції. 

          Серед науковців існують різні огляди, щодо розуміння Інтернет-маркетинг, 

одні вважають, що – це ніщо інше, як застосування вже звичних інструментів 

маркетингу в мережі Інтернет. Інші ж говорять про те, що Інтернет-маркетинг 

слід розглядати як окрему категорію, яка має свою специфіку та особливості. 

Передумовами появи та розвитку теорії маркетингу взаємовідносин є деякі якісні 

зміни, які мають місце у реальній практиці бізнесу, а саме відзначається стрімке 

розширення сфери послуг; зміни в галузі управління якістю; зростання складності 

взаємовідносин; розвиток інформаційних технологій. 

        Основна ідея маркетингу взаємовідносин у тому, що об'єктом управління 

стає сукупне рішення, а відносини -комунікації з покупцем та інші учасниками 

процесу купівлі-продажу. Маркетинг взаємовідносин розглядає комунікації як 

будь-які взаємовідносини компанії зі своїми партнерами, що сприяють 

одержанню прибутку. Відносини як результат ефективної взаємодії стають 

продуктом, в якому інтегровані інтелектуальний та інформаційний ресурси, що є 

головними факторами безперервності ринкових відносин. 

        Інтернет-маркетинг відкриває великі можливості щодо досліджень, адже за 

допомогою мережі Інтернет можна швидко поширити інформацію про 

проведення дослідження, охопити велику кількість споживачів. Також для 

клієнтів зручним є те, що брати участь у дослідженні можна у зручний для них 

час, у зручному місці, у комфортній обстановці. Анонімність та відсутність 

особистого впливу інтерв'юера може сприяти більшій чесності при відповідях 

респондентів. При цьому існує небезпека, що при дослідженні в мережі Інтернет 

компанія зможе дізнатися думку тільки активних користувачів або користувачів, 

які не мають жодного відношення до їхньої продукції чи послуг – думка інших 

залишиться невідомою. 

         При інших типах маркетингових досліджень, наприклад, при проведенні 

фокус-груп також існує низка переваг. Тут також позитивною стороною є те, що 

географічне місцезнаходження учасників фокус-групи не має значення, а також 

немає тимчасових обмежень. 

         Для Інтернет-маркетингу основними критеріями ефективності є кількість 

відвідувань Інтернет-сторінки, кількість переходів через рекламне оголошення, 

кількість покупок через мережу, кількість учасників опитування, кількість 

користувачів мобільного додатка тощо. 

         Інтернет-маркетинг має й ряд переваг, у тому числі – оперативність 

поширення маркетингового повідомлення, широке охоплення аудиторії та 

відсутність географічних кордонів [2]. Також зниження витрат за маркетинг і 

порівняно зрозумілий розрахунок ефективності маркетингових інструментів. 

          Підсумовуючи, можна зазначити, що Інтернет-маркетинг має значний ряд 

переваг, але використовувати лише Інтернет-інструменти у своїй маркетинговій 

діяльності компанія не може. Важливо знайти правильне поєднання традиційного 

маркетингу та маркетингу в мережі Інтернет. Часто застосування тієї чи іншої 

виду маркетингу залежить від ситуації чи продукції, яку реалізує компанія, і 

навіть від розмірів та рівня популярності учасника ринку. 
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BASIC CONCEPTS OF SOCIAL MEDIA MARKETING 

 

Social networks hold a substantial portion of user influence. It facilitates 

communication between users, allowing them to keep in touch. Each year, more people 

browse social media platforms, and technology development is progressing. The Covid-

19 pandemic has made additional adjustments, so large and small businesses are looking 

for different ways to connect with customers, what causes the relevance of social media 

marketing. It has developed into an essential part of a successful business in addition to 

being a helpful tool for brand marketing. 

Our scientific research aims to study the basic concepts of social media marketing, 

considering that nowadays every marketer needs to be well-versed in this area. 

First, it is essential to give definitions of social media and social media marketing 

before moving on to the subject. 

Social media are «forms of electronic communication (such as websites for social 

networking and microblogging) through which users create online communities to share 

information, ideas, personal messages, and other content (such as videos)» [2]. 

Social media marketing – «methods for advertising products, services, or brands using 

the internet, by attracting the interest of groups of people who discuss them, make 

suggestions about them, etc. online» [1].  

Facebook and Instagram are considered the most popular social media platforms for 

marketing. It is beneficial for a business to use them to drive brand awareness and boost 

sales. Thus, being knowledgeable in this area and familiar with the fundamental terms 

such as direct message, feed, follower, traffic, trend, hashtag, avatar, banner ads, viral, 

etc. is crucial. 

Direct message (on a social network) – «a message that can be read only by one or more 

named recipients» [4].    

Feed – «an Internet service in which updates from electronic information sources (such 

as blogs/social media accounts) are presented in a continuous stream» [2].  

Follower (on social media) is «someone who chooses to see messages and pictures 

posted by another person» [4].  

Traffic – «the activity of data and messages passing through an online communication 

system or the number of visits to a particular website» [1].   
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Trend – «if something such as a topic or name is trending, a lot of people are discussing 

or mentioning it on social media» [4].  

Hashtag is used on social media for describing «the general subject of a Tweet or other 

post (= message)» [1].   

Avatar is «a graphical image that represents a person, as on the Internet» [4].  

Banner ads – «an advertisement that appears across the top of a page on the Internet» 

[1].  

Viral – «quickly and widely spread or popularized especially by means of social media» 

[2].  

In order to stand out from the crowd and build an audience of informed followers, a 

business needs to have a good media strategy – «a plan for advertising a product or 

service that includes newspapers, magazines, television, radio, and the Internet» [1]. 

Social media metrics help business to assess how well it is accomplishing goals in the 

social space and provide insight into where to modify its campaign. So it is essential to 

know some of them: 

Reach – «the number of people that a company is able to advertise or sell a product or 

service to» [1]. 

Impression – «an occasion when a particular advertisement is seen by someone on the 

Internet» [3]. 

Click-through rate – «a measurement of the number of people looking at an item or a 

page on the internet who then follow a link to another page or website» [1]. 

Conversation rate – «the number of sales in relation to the number of sales visits, phone 

calls, etc.» [3]. 

Cost-per-click – «the amount of money that you have to pay the owner of a website 

each time someone visits it and clicks on your advertisement» [3]. 

Share of voice – «the degree to which people see a company’s advertisements, etc. in a 

particular market, compared to those of competitors» [1]. 

It can be concluded that brands become more well-known when they are present on 

social media, and comprehensive business promotion is impossible without social media 

marketing. Consequently, it will be relevant as long as social network statistics 

demonstrate consistent growth in terms of audience size, reach, and other indices. 

Therefore, a foundational understanding of SMM is crucial in order to better understand 

customers and inform them about the brand and products, that is highly profitable for 

the company.  
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МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ: КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ 

 

         На даний момент все більше підприємств прагнуть перейти до інноваційного 

розвитку. Це обумовлено насамперед підвищенням конкурентоспроможності 

організації. Орієнтуючись на потреби клієнтів, виробники намагаються 

запропонувати замовнику більш якісні та вдосконалені товари, які мають ціннісні 

характеристики та мають попит у потенційних клієнтів. 

Маркетингові інновації в науковій економічній літературі видаються як створення 

та надання товарів або послуг, які пропонують споживачам вигоди, які 

сприймаються покупцями як нові або більш досконалі, при цьому розрізняють 

винаходи та інновації. 

         Інновацією може бути технологічна зміна, нова діяльність, використання 

нових матеріалів під час виробництва товару, нова торгова марка. Сприйняття 

об'єкта як інноваційного залежить від сприйняття його кожним із учасників сфери 

обміну. 

         Розвиток ринкових відносин призводить до значного посилення конкуренції. 

Більшість сучасних підприємств щодня стикаються із проблемою виживання на 

ринку. Ця ситуація змушується підприємства здійснювати пошук нових форм 

просування свого товару (послуг), які будуть ефективнішими. 

         Інтернет-маркетинг – це сучасний етап розвитку маркетингу, який 

передбачає використання традиційних інструментів комплексу маркетингу, що 

реалізуються за допомогою мережі Інтернет, так і інноваційних інструментів, що 

застосовуються в інтерактивному форматі. Використання інтернет-технологій в 

інноваційному маркетингу дозволяє прискорити, здешевити та якісніше здійснити 

всі маркетингові процеси. 

          Маркетинг інновацій – це маркетингова діяльність зі створення та 

просування товарів, послуг, проектів тощо, які мають істотно нові властивості 

(стійкі конкурентні переваги) [1]. Об'єктом у маркетингу інновацій виступає сама 

інновація, що виступає як товар чи послуга. Метою маркетингу інновацій є 

маркетингове супроводження інновації на ринку. 

           Прорив цифрової техніки та інтернет-комунікацій дозволяє відкривати 

організаціям великі ринкові перспективи та можливості. 

Інтернет-маркетинг є одним із основних елементів електронної комерції. У різних 

джерелах можна зустріти поняття on-line – маркетинг. Глобалізація одна із 

основних елементів сучасної економічної системи. Технології (у тому числі 

інформаційні та комунікаційні) допомагають підприємцям долати час та відстань, 

що є рушійною силою процесу глобалізації. В умовах, що склалися традиційні 

моделі наказу і фактори мотивації споживачів піддаються трансформації, а разом 

з цим відбувається зміна системи економічних відносин учасників ринку. 
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         На думку американських експертів, основними причинами невдалих 

продажів сучасних інноваційних продуктів на ринку є: невідповідність вимогам, 

що висуваються споживачами до товарів-новинок – 32%, недосконалість 

інновацій у технологічному плані – 23%, висока ціна – 14%, вади у збутовій 

діяльності – 13 %, Пізніше початок продажу товарів-новинок-10%, політика 

конкурентів на ринку - 8% [2] 

          Як головну мету сучасного інтернет-маркетингу можна визначити 

залучення якнайбільшої кількості потенційних покупців (споживачів послуг) на 

свій інтернет-ресурс. Даний інтернет ресурс служить своєрідним рекламним 

майданчиком, який стимулює просування товарів на ринку. 

          Інтернет дозволяє суттєво змінити тимчасові та просторові масштаби 

ведення бізнесу. В останні роки саме він служить тим глобальним засобом 

комунікації, який не має тимчасових і просторових обмежень. При цьому вартість 

не залежить, де знаходиться керівник або автор проекту. 

Внаслідок того, що комунікативні властивості мережі Інтернет досить високі, 

з'являється можливість скорочення часу на пошуки покупців, партнерів, 

постачальників тощо. 

            Ще однією перевагою Інтернет-маркетингу є можливість роботи в 

цілодобовому режимі. Висока гнучкість системи дозволяє постійно вносити 

корективи до проекту інтернет-маркетингу без високих витрат – тимчасових та 

фінансових. 

            При цьому вартість проекту інтернет-маркетингу буде значно нижчою за 

всі альтернативні інструменти. 

            Таким чином, зростання продажів в інтернет-маркетингу будується на 

залученні відвідувачів, підвищенні ефективності сайту та взаєминах з клієнтами. 

Але замало просто залучити відвідувачів, потрібно зробити з них лояльних 

клієнтів. Усі ці моменти має враховувати організація, що використовує у своїй 

практиці інтернет-маркетинг. 
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ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАФІКУ НА WEB-САЙТ 

 

         Успіх цифрових маркетингових кампаній залежить від якості активів (web-

сайт, контент, тощо), цифрових інструментів, трафіку, вимірювання. Активи 

мають бути видимими для забезпечення цільового трафіку на цифровий ресурс та 

його збільшення [1, с. 52]. Для відстежування і вимірювання в режимі реального 

часу, як проходять рекламні кампанії з метою підвищення їх ефективності, на 

кожну сторінку сайту необхідно додавати код програми web-аналітики. 

          Аналітика поведінки користувачів на web-сайті підприємства, серед іншого, 

дозволяє виявити найбільш ефективні джерела та відповідні канали цільового 

трафіку як онлайн, так й офлайн. Останнє стає можливим завдяки застосуванню 

такої технології, як Call-tracking. На сьогодні каналів трафіку у цифровому 

середовищі значна кількість, серед яких виділимо такі основні канали [1-3]: 

         Direct (type in) – прямий захід на сайт за його URL-адресою (доменним 

ім’ям) через web-переглядач (браузер). Даний канал не є прямим каналом 

інтернет-просування, оскільки через нього неможливо збільшити кількість 

трафіку. При цьому канал забезпечує високий рівень конверсії, оскільки люди, які 

вводять напряму адресу сайту, зацікавлені саме у ньому. Для підвищення уваги 

потенційних споживачів до сайту із застосуванням прямих заходів 

використовуються офлайн засоби маркетингових комунікацій: зовнішня реклама, 

POS-матеріали, телевізійна реклама, тощо. Ще одним чинником, який впливає на 

зменшення використання даного каналу, є покращення роботи алгоритмів 

пошукових систем, в яких назву сайту (або підприємства/бренду), як брендовий 

пошуковий запит, достатньо ввести у пошуковий рядок і відразу отримати 

покликання на даний сайт в результатах видачі пошукової системи. 

         Пошуковий маркетинг (SEM, Search Engine Marketing) включає пошукову 

оптимізацію (SEO, Search Engines Optimization) та рекламу в пошукових системах 

(SEA, Search Engines Advertising). Використання пошукового маркетингу 

базується на тому, що люди у пошукових системах шукають інформацію про 

конкретні товари, послуги, бренди, сайти, тощо за конкретними пошуковими 

запитами. Відповідно підприємства, які пропонують саме те, що шукають люди, 

просуваючи власний сайт за допомогою пошукового маркетингу, працюють з 

цільовою аудиторією, яка готова здійснити покупку прямо зараз. Це і є суттєвою 

перевагою даного інструменту. З цього ж випливають і недоліки: велика 

конкуренція, постійні зміни в алгоритмах пошукових систем та в принципах 

ранжування пошукової видачі. Якщо говорити окремо про пошукову оптимізацію 

(SEO) – даний канал просування є повільним, при цьому він є умовно 

безкоштовним. Основним завданням підприємства в органічному просуванні 

сайту є здійснити всі основні налаштування для пошукової оптимізації та 

слідкувати за якістю контенту (оплата послуг програміста, SEO-фахівця, 
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дизайнера, копірайтера), за видачу в результатах пошуку плата з підприємства 

пошуковими системами не стягується. До переваг також відноситься 

довготривалий ефект застосування даного інструменту. Переваги і недоліки 

контекстної реклами (SEA) представлені нижче. 

         Маркетинг в соціальних медіа (Social Media Marketing) включає оптимізацію 

соціальних мереж (Social Media Optimization) та рекламу в соціальних мережах 

(Social Media Advertising). Загалом маркетинг в соціальних медіа – це довга 

історія вибудовування відносин бренду з клієнтами, попит не є актуалізованим, 

що відноситься до недоліку. При цьому перевагою даного каналу є те, що в 

соціальних мережах легко знайти цільову аудиторію. Люди дізнаються про 

компанію, зацікавлюються, підписуються на сторінки бренду, слідкують за 

новинами, залучаються в обговорення, тощо. Якщо не відразу, тоді з часом 

потенційні клієнти – учасники ком’юніті в соціальних мережах стають клієнтами 

бренду. Таким чином, саме через залучення цільової аудиторії у комунікацію, 

підприємства формують свою лояльну аудиторію і вирощують захисників і 

промоутерів бренду. 

           WOM (Word of mouth) – сарафанне радіо, включає соціальну інженерію 

(SE, Social Engineering) та вірусний маркетинг (Viral Marketing). Соціальна 

інженерія передбачає використання цифрових технологій для збору інформації 

про споживачів з метою прогнозування цифрової поведінки та здійснення 

індивідуалізованих адресних пропозицій. Перевагою даного інструменту є 

можливості впливу на поведінку людей та вибір на користь продукту бренду, 

недоліком – небезпека кібератак на дані як споживачів, так і підприємства. 

Особливістю вірусного маркетингу є стрімке поширення новин бренду між 

клієнтами та їх друзями, родичами, тощо. Перевагою даного каналу є низька 

вартість одного контакту, а недоліком – неможливість використовувати постійно 

та складність відтворення, оскільки не можливо точно передбачити, буде новина 

або рекламна кампанія вірусною чи ні. 

           Реклама в Інтернеті (Ads) включає пошукову (контекстну) рекламу (SEA), 

таргетовану рекламу в соціальних мережах (SMA), банерну рекламу, 

відеорекламу, тощо, у вигляді зображень (image), контексту (context), посилань 

(links). Реклама в мережі використовується з метою продажів. Перевагою є висока 

ефективність за рахунок вдало створеного рекламного креативу та правильних 

налаштувань на цільову аудиторію, що гарантує швидкий результат та збільшення 

продажів. Недоліком є висока вартість розміщення, внаслідок великої 

конкуренції, та короткостроковий ефект. 

Кожне підприємство, залежно від типу та завдань web-сайту, фінансових 

можливостей самостійно обирає канали для залучення трафіку. При цьому 

важливо дотримуватися принципу омніканальності для збереження цільових 

користувачів. 
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Постановка проблеми та актуальність.  Процес журналістської діяльності полягає 

у зборі, обробці, зберіганні та періодичному розповсюдженні актуальної 

суспільно-значимої інформації. Адже це одне із найважливіших соціальних явищ 

сучасного життя.  

Однією із найважливіших функцій журналіста це забезпечення безперебійної 

взаємодії між особистістю, групою людей та суспільства в цілому. Окрім цього 

основним принципом журналіста це праця для сьогодення та об’єктивність у 

викладенні інформації. 

Журналіст – це людина, яка окреслює реальність. Він розповідає тільки про те, що 

сталось сьогодні і зараз. Намагаючись вивчити реальну дійсність та донести 

людям правду, журналіст проходить через низку випробувань. Адже 

журналістика є  четвертою владою у сучасному світі. Тому журналістів часто 

ненавидять, провокують судами та переслідуваннями. Не завжди інформація, яку 

висвітлюють журналісти, задовольняє вищих осіб. Хоч вона і є суспільно 

значущою. В такому випадку основна функція журналіста, якою є взаємодія між 

людиною та суспільством, може бути придушена.  

Об’єкт – законодавчі акти та етичні кодекси, присвячені обов’язкам та правам 

журналіста в Україні. 

Предмет – визначити основні етико-нормативні координати журналістської 

правці в Україні. 

Мета – дослідити засади професійної праці журналіста.  
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Журналістика як вид діяльності- одне із найважливіших соціальних явищ 

сучасного життя, вид масово- інформаційної діяльності, яка забезпечує 

безперебійну взаємодію між особистістю, групою людей та суспільства в цілому, 

а також між різноманітними суспільними сферами і поколіннями. Основним 

обов’язком журналістики є інформування суспільства. Головним обов’язком 

журналіста у свою чергу є служіння  сучасності. Головна якість журналіста- це 

чесність як у своїх словах так і у статтях. У всі часи людина мала потребу і буде 

потребувати отримання інформації, і, звичайно ж, це буде залишатися основною 

функцією журналістики. Як і сьогодні, так і в будь-який час новини є скрізь, вони 

є невіддільною складовою нашого життя. Їх збір та фільтрування, створення 

цікавого контенту, правильна подача рекламних текстів потребує клопіткої 

роботи журналістів. Для цієї професії дуже важливо перевіряти правдивість 

знайденої інформації, бо саме завдяки тому, про що пишуть журналісти, деякі 

люди формулюють своє ставлення до певних подій, ситуацій та осіб. 

Для підтвердження своїх думок хочу навести фрагмент із книги одного відомого 

українського науковця- Володимира Здороговела- доктора філологічних наук та 

заслуженого журналіста України: «Журналіст має право писати лише про те, що 

добре знає. Він нічого не мусить сприймати на віру, з чужих слів без перевірки, 

мусить дотримуватися золотого правила: по змозі, побачити подію власними 

очима. А оскільки це не завжди можливо, потрібно знаходити людей, які були 

учасниками відповідних подій, Грунтовно вивчати документи, радитись із 

фахівцями. Інакше не уникнути помилок, неточностей і плутанини, чим дуже 

грішать сучасні ЗМІ»[6]. 

Виклад основного матеріалу. Інформація журналіста повинна бути актуальною та 

оперативною, відповідати певним нормам. Для більшого розуміння хочу навести 

приклад письменництва. Письменник – це людина, яка може писати в «стіл» з 

надією отримати оцінку нащадків. Він обслуговує вічність на відміну від 

журналіста. Журналіст збирає, обробляє та передає тільки ту інформацію, яка є 

свіжою та головне – суспільно значущою.  

Головні вимоги щодо оформлення журналістської інформації можна 

прослідкувати у законі України «Про інформацію» [1] та у законі України про 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» [2]. У своїй 

професійній діяльності журналіст базується на Кодексі етики українського 

журналіста – документі, що визначає основні морально-етичні орієнтири, яких 

журналіст має дотримуватися при виконанні своїх професійних обов’язків. 

Кодекс ухвалений 24 квітня 2004 року на з’їзді журналістів – підписантів 

документу, а в останній редакції зі змінами – 4 жовтня 2013 року на з’їзді 

підписантів Кодексу. Він містить у собі 19 основних статтей щодо прав та 

обов’язків, які має журналіст, такі як:  

«1.Свобода слова та висловлювань є невід’ємною складовою діяльності 

журналіста. 

2. Служіння інтересам влади чи засновників, а не суспільства, є порушенням 

етики журналіста. 

3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. При цьому не 

виключається його право на журналістське розслідування, пов'язане з тими або 
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іншими подіями і фактами, якщо суспільна значущість інформації, яка збирається 

і поширюється журналістом є вищою, ніж приватні інтереси особи.». Детальніше 

з іншими кодексами етики можна ознайомитись на головному сайті Національної 

спілки українських журналістів.[4]. 

Об’єктивність – найважливіший принцип журналіста. Отримавши освіту, а згодом 

і дозвіл на свою працю як професіонала журналіст бере на себе відповідальність 

формувати думку людей. Адже журналістика є одним із найважливіших знарядь 

розвитку людської цивілізації. Без журналістики не було б суспільства. А тому 

журналіст має велику довіру серед людей. Не всі можуть перевіряти правдивість 

новин в різних джерелах, але доступ до новинних телеканалів є майже у 

кожного1. Тому головною місією журналіста є об’єктивність та правдивість із 

мінімальним викладенням власної точки зору. Журналіст лише передає почуте, 

він немає права розголошувати власне бачення проблеми. В цьому йому можуть 

допомогти експерти та свідки.  

Ознайомившись із основними функціями журналіста перейдемо до його 

обов’язків та прав. Здійснюючи свою діяльність на засадах професійної 

самостійності, журналіст використовує права та виконує обов’язки, передбачені 

Законом України “Про інформацію” [1] та Законом України “Про друковані 

засоби масової інформації (пресу) [2] в Україні”.  

Європейська медійна спілка так описує основні права журналіста: 

«— на вільне одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання 

інформації; 

— на вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних 

фондів; обмеження цього доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та 

особливими умовами їх схоронності, що визначаються чинним законодавством 

України; 

— звертатися до спеціалістів при перевірці одержаних інформаційних матеріалів; 

— поширювати підготовлені ним повідомлення і матеріали за власним підписом, 

під умовним ім’ям (псевдонімом) або без підпису (анонімно); 

— відмовлятися від публікації матеріалу за власним підписом, якщо його зміст 

після редакційної правки суперечить особистим переконанням автора; 

— на збереження таємниці авторства та джерел інформації, за винятком випадків, 

коли ці таємниці обнародуються на вимогу суду» [9]. 

Також не слід забувати, що журналіст має право вільно відвідувати державні 

органи, установи та організації, органи місцевого самоврядування, а також 

підприємства. Посадові особи цих установ не мають права чинити опір 

журналістській діяльності та мають приймати журналістів. В разі надання 

посвідчення журналіста чи іншого документа, що затверджений редакцією, має 

право перебувати в місцях аварій, стихійних лих, мітингах і демонстраціях та 

територіях, де оголошений надзвичайний стан. На конференціях чи інших 

масових заходах журналіст може відкрито здійснювати записи за допомогою 

будь-яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом. Також 

маю наголосити, журналіст має право не розкривати своїх джерел інформації 

окрім випадків, передбачених законодавством України. 
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Окрім прав журналіст має не менш важливі обов’язки, які є основою його праці. 

Вони є як у створенні матеріалу так і інших дорученнях, які журналіст отримує 

під час роботи. В першу чергу вони включають у себе збір, фільтрування та 

відтворення інформації. Правильна подача матеріалу є основним обов’язком. Під 

час опрацювання матеріалу журналіст має бути вкрай обережним, він має 

дослідити тему наскільки глибоко, настільки це можливо. Та головне доносити 

інформацію зрозумілими словами для аудиторії, простою мовою. Матеріал 

повинен відповідати дійсності. Якщо це не так, і він уже опублікований- 

обов’язок журналіста зробити все можливе аби вправити поширену інформацію. 

Також у пошуку інформації журналіст має дотримуватись тільки законних 

способів знаходження. «Використання негласних прийомів збирання новин 

допускається лише тоді, коли це необхідно для забезпечення достовірності або 

точності матеріалу. Такі прийоми можуть бути виправдані лише у разі, коли 

іншими способами зібрати інформацію неможливо.» У процесі створення 

матеріалу фахівець має задовольняти прохання осіб, які надають інформацію, 

щодо їх авторства або збереження таємниці авторства. Також журналіста ніхто не 

може примушувати писати те, що суперечить його власним принципам та закону. 

Це стосується також редакції: відмова від доручення редактора на підставах 

порушення закону є цілком виправданим. В такому разі він може звернутись зі 

скаргою до суду. Не слід забувати про головну функцію журналіста- 

об’єктивність. Доносити реальну дійсність без авторських думок(окрім 

експертів)у повноті викладення матеріалу. Він не має права на власну думку, 

якщо вона викладена у матеріалі, не може вказувати сторонніх засуджень та 

упереджень, не може містити інформаційних матеріалів у комерційних цілях, такі 

як рекламні відомості про реквізити виробника продукції чи послуг. 

Деякі Теорії обов’язків журналістської діяльності представлені Європейською 

медійною спілкою: 

«— дотримуватися програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з 

редакцією якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, 

керуватися положеннями статуту редакції; 

— представлятися та пред’являти редакційне посвідчення чи інший документ, що 

підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією 

друкованого засобу масової інформації; 

— виконувати обов’язки учасника інформаційних відносин» [9]. 

Журналіст несе відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення 

своїх прав і невиконання обов’язків. Отже, законом також передбачена низка 

відповідальності, яку журналіст несе в разі розповсюдження неправдивої 

інформації- порушення своїх обов’язків. Це питання кримінальної 

відповідальності за поширення дезінформації. За таких умов, коли поширення 

були систематичними, на поширювача накладається  штраф 5-10 тис. н.м.д.г. (85-

170 тис. грн у 2020 році) або виправні роботи від 1 до 2 років [статтею 26 

зазначеного Закону ( 2782-12 ).] 

Особу буде засуджено до позбавлення волі від 2 до 5 років в разі, якщо такі дії 

були вчинені з використанням ботів, або спеціально організованої системи 
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(групи) облікових записів або користувачів інформаційних послуг або засобів 

умисного фальшування (підробки) джерел інформації [7]. 

Окрім цього не слід забувати, що є кримінальна відповідальність за дії, скоєні 

проти журналістів. У Верховній Раді України 17 грудня було зареєстровано 

законопроєкт №6443 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо 

вдосконалення захисту журналістської діяльності. Його розробив Інститут 

масової інформації на основі багаторічного практичного досвіду з моніторингу 

правопорушень проти журналістської діяльності та особливостей у їхньому 

розслідуванні. Це є доволі важливою темою, адже насильство проти журналістів 

дуже часто прослідковуються. Однак маємо зауважити, що держава повинна 

звертати увагу не лише на те, який фізичний біль отримав журналіст, а на сам 

факт насильства, яка б не була висока ступінь ушкоджень. Саме заради цього ІМІ 

запропонував змінити частину другу статті 345-1 Кримінального кодексу України, 

передбачивши кримінальну відповідальність за насильство загалом, за 

застосування фізичної сили, навіть якщо це не призвело до навіть мінімальної 

шкоди здоров’ю [8]. 

Проаналізувавши існуючі кримінальні порушення проти журналістської 

діяльності хочу навести приклад справи, що була розглянута судом у 2017 році: 

«Три особи, матеріали двох з яких були виділені в окреме провадження, 

домовилися вчинити напад і заподіяння тілесних ушкоджень журналістці та 

почали розробляти план. За ним вони планували втрьох напасти на журналістку. 

Під час реалізації свого злочинного наміру, діючи за попередньою змовою групою 

осіб, обвинувачений дав знак співучаснику, який, пройшовши за журналісткою 

біля будинку умисно завдав один удар рукою їй у голову, чим спричинив останній 

тілесні ушкодження, які належать до категорії легких тілесних ушкоджень і 

спричинили короткочасний розлад здоров'я. Від удару журналістка втратила 

свідомість та впала. Третій учасник, побачивши, що злочинні дії стали помітні 

стороннім особам, сигналізував іншим учасникам групи та самостійно залишив 

місце скоєння злочину. Після цього обвинувачений передав співучаснику 

винагороду за вчинені діяння.» 

У висновку – нападники діяли за матеріальну винагороду. Завдавши журналістці 

тілесних ушкоджень засуджені не описували конкретний мотив, хоча це є 

обов'язковим елементом, адже момент умислу полягає в бажанні винної особи 

вчинити діяння проти професійної діяльності журналіста. 

Органом досудового розслідування зібрано достатні та належні докази, які 

підтверджують винуватість засудженого. Тому на підставі ст. 70 КК України було 

визначено міру покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки.  

Тому журналіст має бути вкрай обачний під час виконання своєї роботи для того, 

аби не стати жертвою таких злочинів. 

З цією та іншими справами проти журналістів детальніше можна ознайомитись на 

сайті [8]. 

Окрім цього неодноразово були випадки, коли для зупинення роботи журналістів 

їх утримували, захоплювали та блокували пресування. Яскравим прикладом цього 

була команда журналістів проекту «Ревізор» [11]. Їх дуже часто блокували, тим 

самим позбавляючи їх волі, хоча вони у свою чергу діяли згідно закону. Тому ІМІ 
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також пропонує внести зміни до статті 349-1 Кримінального кодексу України, 

передбачивши суворішу кримінальну відповідальність за незаконне позбавлення 

волі журналіста. Ця норма також може захистити журналістів від неправомірного 

ув’язнення силовими структурами з метою приховати суспільно важливу 

інформацію.  

Висновки. Отже, підсумовуючи всю інформацію хочу додати, що журналістська 

праця є одною із найголовніших для суспільства. Вся їхня праця фіксується на 

служінні людству- забезпечення безперебійної взаємодії між особистістю, групою 

людей та суспільства в цілому. Для хорошого виконання своїх функцій, кожен 

журналіст ставши спеціалістом отримує свої права та обов’язки, яких він 

зобов’язаний дотримуватись. Адже тільки в такому разі його робота буде 

максимально якісною та достовірною, що є одним із головних факторів 

викладення журналістської роботи. Також хочу наголосити та доповнити про 

приклади порушень особистих прав журналістів, які вказані вище: журналістська 

діяльність є одночасно важливою та в деяких моментах небезпечною. Тому 

важливість дотримування своїх прав та обов’язків у виконанні роботи повинна 

бути на першому місці. Окрім цього ми дуже часто помічаємо агресію, 

переслідування та інші напади скоєні проти журналістів. Для того, щоб  не стати 

жертвою цього ми повинні чітко розуміти свої права, які прописані у 

законодавстві та етичних статутах- ми повинні вміти захистити себе під час 

виконання обов’язків.  
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ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГУ 

 

     При використанні контент-маркетингу оцінити ефективність окремих заходів 

складніше, ніж під час рекламних кампаній в пошукових системах чи соціальних 

мережах. Причиною цього є те, що контент-маркетинг впливає на лояльність 

читачів поступово, а підвищення лояльності часто не відображається в миттєвих 

діях. Має місце певний мінливий часовий лаг між публікацією контенту для 

підвищення лояльності і дією (наприклад покупкою). Ще складніше оцінити 

якість контенту окремо від зовнішнього впливу, адже кількість користувачів на 

цифрових платформах безперервно змінюється залежно від дня, часу доби, а 

також випадкових чинників.  

      Складність вимірювання ефективності спричиняє сприйняття цього 

інструменту як другорядного в порівнянні з рекламними кампаніями чи  

SEO-просуванням. Саме тому необхідно розробити комплексну систему 

оцінювання ефективності створюваного контенту для того, щоб коректно 

відображати вплив контент-маркетингу на результати діяльності підприємства. 

Система оцінки якості контенту має бути підпорядкована  основним цілям 

контент-маркетингу. Цілями підприємства щодо оцінювання контент-маркетингу 

можуть бути: збільшення кількості підписників та/або переглядів; високий рівень 

залученості підписників; збільшення кількості потенційних покупців; 

підвищення, пришвидшення конверсії або зниження її вартості на кожному з 

етапів воронки продажів; зростання лояльності клієнтів; зниження витрат на 

передпродажну чи післяпродажну підтримку клієнтів. Після цього 

конкретизується завдання такої оцінки, наприклад:  дослідження вподобань 

цільової аудиторії та їх змін у часі; коригування контент-плану; розрахунку ROI 

для контент-маркетингу тощо. 
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Всі методи вимірювання ефективності контент-маркетингу можемо розділити на 

прямі методи, за допомогою яких отримуємо точні дані, які не залежать від 

суб’єктивної оцінки маркетолога, а також непрямі методи, суть яких полягає в 

інтерпретації якісних показників.  

       До прямих методів можна віднести вимірювання кількісних показників 

взаємодії аудиторії з опублікованим контентом. Для визначених цілей контент-

маркетингу необхідно виділити значущі показники для вимірювання ефективності 

контенту, серед великої кількості існуючих альтернатив. Якщо метою є високий 

рівень залученості підписників, то вимірюється кількість коментарів, оцінок, 

поширень, а також середній час на сайті/сторінці. Якщо метою є підвищення 

лояльності, то значущими показниками є коефіцієнт виходу, коефіцієнт 

утримання та відсоток переглядів сайту/публікації підписників від загального 

охоплення аудиторії [2].  

        Альтернативним способом є розподіл показників не за цілями контент-

маркетингу, а за типами контенту. Так, для статті чи посту в блозі вимірюється 

середній час на сторінці, показник відмов чи кількість переглядів, для контенту в 

соціальних мережах вимірюються коефіцієнти поширення та схвалення, а для 

відео контенту – середній час перегляду. 

       Серед непрямих способів оцінки якості контенту можуть стати відгуки 

(оцінки, поради чи побажання) від підписників або клієнтів. Також до непрямих 

методів можна віднести відстеження згадок компанії в соціальних мережах. 

Таким чином можна отримати відвертий, добровільний зворотній зв’язок, який 

дозволить зрозуміти проблеми аудиторії, отримати чесні враження клієнтів від 

досвіду взаємодії з компанією, а також зібрати ідеї для поліпшення системи 

контент-маркетингу підприємства. Прикладом таких згадок можуть бути поради 

відео або статей від компанії користувачами на сторонніх сайтах або форумах [1].  

Вимірювання якості має бути постійним та організованим відповідно до 

конкретної системи правил. Періодичність відстеження може бути зафіксована 

календарно або прив’язаною до моменту публікації контенту. Ефективність 

окремих публікацій може вимірюватись поетапно (за першу годину, добу, 

тиждень) або один раз на стадії спаду життєвого циклу публікації [3]. 

         Всі відстежувані показники мають бути виокремлені в окремий список з 

поясненнями щодо джерела їх пошуку та порядку їх інтерпритації. Це необхідно 

для зменшення впливу подвійних трактувань, суб’єктивних оцінок окремих 

працівників відділу маркетингу. Також для збору даних можуть 

використовуватись автоматизовані системи відстеження (наприклад Google 

Analytics).  

Висновки. Описана система вимірювання ефективності контент-маркетингу 

потребує подальшого дослідження науковцями та практиками для вирішення 

проблем оцінки якості контенту, пов’язаних із часовим лагом між заходами 

контент-маркетингу та конверсією користувачів. Систематизації та розвитку 

потребують і непрямі методи вимірювання ефективності заходів контент-

маркетингу, зокрема метод моніторингу соціальних мереж та метод зведених 

оцінок. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕКЛАМИ: 

ПРОВІДНИЙ ЧИННИК МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

        Інтенсивний розвиток економіки і засобів масової інформації в XX -ХХІ ст. 

сприяли активному розвитку рекламної практики. Рекламний вплив став 

невід'ємним фактором перебігу психічної активності сучасної людини, він формує 

потреби, систему цінностей, самосприйняття, поведінку. 

        У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорожчою річчю. 

Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або ж навпаки – щоб надати її 

суспільству. Одним зі способів такого надання інформації є реклама. Причому 

реклама не у вузькому сенсі, як інформація про певний виріб, а у найширшому 

значенні цього поняття – як засіб інформування, переконання, впливу і 

маніпуляції. Рекламні технології дуже швидко розвиваються, породжуючи своєю 

появою нові психологічні явища, нові соціально-психологічні проблеми, у той же 

час змінюється і людина, що вимагає пошуку нових інструментів впливу на її 

споживчу поведінку. У зв'язку з цим дослідження в області психології реклами є 

надзвичайно актуальними та вимагають подальших розробок [3]. 

         За свою тривалу історію реклама якісно еволюціонувала. Як зазначає Р. 

Мокшанцев: «Реклама пройшла шлях від інформування до умовляння, від 

умовляння – до вироблення умовного рефлексу, від вироблення рефлексу – до 

підсвідомого навіювання, від підсвідомого навіювання – до проектування 

символічного зображення». Реклама стає величезним засобом психологічного 
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впливу на управління поведінкою і світоглядом людей, в основі якого лежить 

використання соціально-психологічних законів функціонування, що призвело до 

всебічного її вивчення не лише економістами, а й соціологами, психологами, 

педагогами [5]. 

         Теоретичні, методологічні та окремі практичні аспекти психології реклами 

як галузі психологічної науки в цілому досліджували вітчизняні та зарубіжні 

вчені, а саме: Ф. Барден, Й. Бергер, Л. Геращенко, П. Грейвз, Р. Дулі, П. Гурєвич, 

В. Зазикін, О. Лєбєдєв-Любімов, М. Ліндстром, Р. Мокшанцев, Е. Плессі, В. 

Шуванов та інші [1, 2, 3. 5]. 

          За думкою дослідників, саме знання психології споживача дають 

можливість досягнути основних цілей реклами, які полягають в наступному: 

утримання уваги потенційного покупця; представлення покупцю вигоди для 

нього від придбання товару; надання покупцю можливості для додаткового 

вивчення товару; формування у споживача певного рівня знань про товар; 

створення привабливого образу фірми-виробника;  формування потреби в даному 

товарі; формування позитивної думку про товар; спонука потенційного покупця 

до придбання саме рекламованого товару; стимулювання збут товару [4]. 

         Сутність психології реклами полягає у впливі на споживача, 

використовуючи при цьому всі відомі психологічні феномени та закономірності. 

Згідно психології реклами – будь-яка реклама повинна служити джерелом 

позитивних емоцій, бути виконаною радості, виблискувати посмішками, 

приносити емоційне розкріпачення. Для реалізації цих завдань в психології 

реклами вироблений багатий арсенал прийомів і засобів. Використання на 

практиці цих знань та методів психології дозволяє створювати раціональні й 

емоційні рекламні образи завдяки використанню механізмів впливу на вищі 

пізнавальні процеси та емоційно-вольову сферу [2]. 

          Реклама – це інформація, поширювана в будь-якій формі за допомогою 

будь-яких правомірних або неправомірних засобів про фірму, бренд, товар, 

послугу і т.д. Головна мета реклами полягає не в тому, щоб розважати глядача, а в 

тому, щоб продавати йому товар.  

К. Прохоренко розкриває зміст елементів психологічного впливу реклами таким 

чином:  

увага – рекламні  повідомлення привертають увагу людини лише за певних умов, 

наявність гумору чи шокуючих ситуацій, незвичність сюжету та його 

оригінальність;  

інтерес – може бути викликаним привабливістю самого об'єкта чи значимістю 

об'єкта для досягнення певних цілей, також ефективна реклама має бути 

генератором позитивних емоцій;  

мотив – це спонукання людини до активності, пов'язане з намаганням 

задовольнити певні потреби; 

дія – це цілеспрямована свідома активність, чим сильнішим є бажання людини 

придбати, тим більше вірогідність того, що вона буде діяти, спрямує свою 

активність на задоволення потреби через здійснення покупки [1, с. 57]. 

Жорстка реклама розрахована на короткочасний, але могутній ефект, м'яка ж, 

навпаки, на тривале створення іміджу продукту: емоційна жорстка стимулююча 
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реклама без зворотного зв'язку нав’язує агресивні і сексуальні образи, що діють на 

несвідомому рівні; раціональна м'яка /чи порівняльна реклама без зворотного 

зв'язку впливає шляхом тривалого переконання в перевазі товару; раціональна 

жорстка реклама, інформує, зі зворотним зв'язком.  

За видами сприйняття  науковці притримуються наступної класифікації рекламної 

продукції: візуальна реклама, друкована реклама, транзитна реклама, 

радіореклама, телереклама, Інтернет-реклама [2, 5]. 

            Вміння невимушено підштовхнути людину до потрібного результату, ось 

те, що відрізняє хорошого рекламіста від неперевершеного: реклама створює, 

підтримує, поглиблює імідж пропонованого товару (послуги); поліпшує імідж 

давно створеного товару; змушує покупця купувати товар у період спадання 

попиту; зацікавлює покупця, який належить до ще неохопленого сегмента ринку; 

спростовує те, що може стати причиною упередженого або неприхильного 

ставлення до товару чи послуги, сприяє тому, щоб у майбутнього споживача 

з’явилося бажання придбати цей товар.  

Отже, вміння застосовувати психологічні чинники впливу рекламного продукту 

надає можливість сучасному маркетологу створити умови для свідомого та 

обдуманого сприйняття покупцем рекламного звернення, а відтак і для 

автоматичного здійснення покупки, забезпечення не одноразового, а сталого 

процесу купівлі.  
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         Керівники вищої ланки, що не витримали службових перевантажень і 

скотилися до психопатологічної поведінки, здатні швидко зруйнувати колектив і 

знищити бізнес компанії. 

                                                  Рой Лубіт 

Управління емоціями – це відповідь на зростаючий рівень стресу і 

мультизадачності, які супроводжують людину упродовж життя. Особливо це 

стосується керівників, що відповідають за великі колективи. 

Один із провідних світових експертів емоційного інтелекту Деніел Гоулман 

проаналізував відмінні риси найуспішніших топ-менеджерів великих 

американських корпорацій. 

Він виявив, що найбільшого успіху досягають ті керівники, які в критичний 

момент здатні взяти себе в руки й не піддатися гніву, паніці, апатії та гідно вийти 

зі складної ситуації. Це і є компетенції емоційного інтелекту. 

         Якщо керівник здатний утриматися від емоційного спалаху в кризовій 

ситуації, він зберігає відносини з співробітниками, отримує їх повагу. Стає 

емоційним лідером і авторитетом. 

        Чим вищий щабель займає людина на кар'єрних сходах, тим більш важливою 

для нього є наявність емоційного інтелекту і менш важливою — технічних 

навичок. 

         Топ-менеджери в маркетинговій діяльності під час своєї роботи стикаються з 

сотнями різних проблем. Одна ситуація може зажадати від керівника гнучкості й 

чутливості. Інша — терпіння й твердості. Третя – обережності, а четверта – 

рішучих і ризикованих вчинків. 

         Наприклад, керівник, який проявив співчуття до сімейної проблеми свого 

співробітника, допоміг знайти заміну й відпустив його додому, тим самим формує 

довірчі відносини і створює атмосферу підтримки в колективі. 

         Ставлення з розумінням до проблеми клієнта, який пропустив платіж через 

непередбачені обставини, в подальшому впливає на його лояльність, а також 

довготривалі стосунки, які вигідні для бізнесу. Адже залучити нового клієнта 

коштує набагато дорожче, ніж утримати старого. 

         Щоб успішно справлятися з важкими ситуаціями, керівнику потрібно вміти 

зберігати спокій, підтримувати оптимізм і мати раціональний погляд на ситуацію. 

А як це можливо, якщо, наприклад, клієнт залишився незадоволений вашою 

роботою? Або під загрозою зриву відповідальний проект? Або коли команда 

провалює дедлайни? Вийти з цих ситуацій гідно допоможе розвинений емоційний 

інтелект. 
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Клімат у колективі безпосередньо залежить від керівника. Сильна, стресостійка, 

продумана, відкрита, відповідальна людина – саме так можна описати керівника з 

стійким емоційним інтелектом. 

Емоційний інтелект – це здатність контролювати свої власні і чужі почуття й 

емоції, розрізняти їх і використовувати цю інформацію, щоб керувати своїм 

мисленням і діями. Складовими цієї здатності людини є: інтуїція (здатність 

розуміти те, що відбувається миттєво і поза свідомого контролю, не вдаючись до 

усвідомленим умовиводів і міркування.), емпатія (розуміння відносин, почуттів, 

психічних станів іншої особи в формі співпереживання), комунікативні навики 

(здатність людини взаємодіяти з іншими людьми, адекватно інтерпретуючи 

отримувану інформацію, а також правильно її передаючи), самосвідомість 

(усвідомленням особою самої себе), самоконтроль (здатність контролювати свої 

емоції, думки і поведінку) і мотивація (процес стимулювання працівників до 

здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей 

підприємства). 

Професор Говард Гарднер у своїй книзі стверджує, що лише 15% життєвого 

успіху особи залежить від інтелекту, і 85% – від емоційного інтелекту [1]. 

Високий рівень емоційного інтелекту визначає, наскільки добре ви можете 

застосовувати ваш IQ у житті, відносинах, кар’єрі. Емоції доповнюють людський 

розум, тому що вони є джерелом інформації, яка дозволяє людині робити точні 

спостереження й мудрі судження про оточуючих людей, їх мотивацію, точку зору 

та цінності. Сьогодні, в умовах глобальної конкуренції питання розумного й 

успішного менеджменту стає актуальною темою. Від нього залежить 

конкурентоздатність бізнесу, розвиток нових технологій, економіки, науки й 

інших галузей людської діяльності. Для керівника маркетингової діяльності 

необхідним є високий рівень емоційного інтелекту, адже саме від нього залежить 

організація роботи й розвиток  стосунків у команді, комфортний «клімат» у 

колективі. 

Основні переваги розвинутого емоційного інтелекту [3]: 

- посилює розвиток IQ здібностей; 

- дозволяє ідентифікувати та сублімувати руйнівні емоційні імпульси; 

- дає можливість керувати власними емоціями та настроєм; 

- дозволяє ефективно керувати  стосунками з іншими і соціальними 

ситуаціями; 

- підвищує здатність виявляти кращі риси в інших, позитивно впливаючи на 

їх мотивацію, моральний дух і відданість; 

- дозволяє приймати правильні рішення, навіть під тиском або у дуже 

напруженому емоційному середовищі. 

Тривалий час менеджери розглядали емоції на роботі як шум, який перешкоджає 

раціональному функціонуванню організації. Проте сьогодні керівників наймають 

за їх інтелектуальний та діловий досвід, а звільняють за відсутність розвиненого 

емоційного інтелекту, тому що вони не можуть контролювати емоції й 

співпрацювати з іншими людьми [2]. Саме ця проблема може стримувати 

розвиток команд і цілих маркетингових компаній, які обирають не авторитарний, 

а демократично-ліберальний стиль управління. У таких компаніях комунікативні 
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навички і здатність до децентралізації (уміння ставити себе на місце інших 

людей) є необхідними для досягнення успіху. 

Нас завжди вчили, що емоції, які ми відчуваємо і проявляємо, необхідно 

контролювати і допускати тільки в певних умовах і в певний час. Це найбільш 

важливо в робочих ситуаціях, особливо в діяльності керівників. Вважається 

абсолютно непрофесійним виявляти емоції на робочому місці, і багато хто з нас 

вірить, що найзначніші наші помилки та розчарування пов’язані з тими 

ситуаціями, коли ми дозволяли емоціям нами оволодіти. 

Емоційний інтелект є головною складовою у досягненні максимального відчуття 

щастя та успішної самореалізації. Він не передається спадково, не вивчається 

традиційними програмами навчання. Його можна підвищити тільки методом 

комунікації з оточуючими. Тільки за допомогою зворотного спілкування з 

колегами формується емоційний інтелект. 

Таким чином, керівник із високим емоційним інтелектом має багато переваг над 

формальним лідером. Тим, хто звик до директивного стилю управління, такий 

підхід може здатися надмірно ускладненим. 

Дійсно, це вимагає більше уваги до своєї особистості й налагодження стосунків із 

колективом. Однак, як показує досвід багатьох успішних компаній, саме такий 

стиль управління допомагає максимально розкритися кожному співробітнику. 

А в довгостроковій перспективі такі колективи й компанії мають велику 

креативність, працездатність і стійкість перед зовнішніми кризами. 

Маркетингові компанії на чолі з емоційними лідерами стають чимось більшим, 

ніж просто місцем, де заробляють гроші. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ ЗМІН ПІД ЧАС ВІЙНИ 

 

         Починаючи з ранку 24 лютого, з початку повномасштабного вторгнення рф 

на територію України, ми всі живемо у страшних реаліях – реаліях, де люди не 

бачать війну у кіно чи відеоіграх, не читають про неї книги чи слухають від 

прабабусь і прадідів страшні історії про давні часи, а бачать її власними очима, за 

власним вікном. Чують звуки вибухів, які лунають в декількох кілометрах від 
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власної оселі… Кожного дня, кожен із нас прокидається з думкою «Коли це все 

закінчиться? Коли закінчиться це кровопролиття? Коли ми побачимо / почуємо 

«хороші новини».  

        Наразі, усі ми живемо новинами: оновлюємо сторінки в соціальних мережах, 

не вимикаємо радіо та телебачення, відкриваємо мільйони сторінок у браузері, 

щоб віднайти новину, яку почув від знайомого чи близької людини. Але, мабуть, 

лише одиниці замислюються над тим, чи та стаття, чи відео, чи новина, яку почув 

від іншої людини є дійсно правдою, несе достовірну інформацію, яка є реальною. 

Кожен громадянин нашої держави має розуміти, що окрім кровопролитної війни, 

яку ми зараз маємо, паралельно йде ще інформаційна війна, метою якої є 

виведення громадян України зі стану «рівноваги», стану «холодного розуму», 

шляхом маніпулювання фактами, оприлюднення неправдивої інформації та 

нагнітання панічних думок. Саме через це потрібно вміти розрізняти якісну і 

правдиву інформацію від фейків, перевіряти рекламовану продукцію й 

відповідально ставитися до наповнення інформаційного контенту, який 

поширюється [3]. 

         Проблематикою інформаційно психологічних впливів та їх практичного 

використання займались провідні вітчизняні вчені та науковці: В. Говоруха, В. 

Домарєв, О. Литвиненко, В. Остроухов, В. Петрик, Г. Перепелиця, Г. Почепцов, 

О. Старіш, В. Толубко та інші [1, 2, 3, 4]. 

         Інформаційно-психологічна зброя може бути спрямована на придушення, 

знищення, дезорганізацію та дезорієнтацію  об’єктів впливу. Ця зброя спроможна 

порушити психічне здоров’я, спонукати до спонтанних дій, спричинити тимчасові 

чи незворотні зміни і самознищення, підкорити свідомість (та підсвідомість) 

особистості і спрямувати її в необхідному для суб’єкту впливу напрямі. І головне, 

ці зміни та дії проходять досить латентно для об’єкту, на який вони скеровані [5].  

Об’єктом інформаційно-психологічних впливів є перш за все людська свідомість. 

Тому засоби впливу будуються на основі психології та соціальної інженерії. 

Розвиток цих наук підсилюється застосуванням інформаційних технологій у сфері 

комунікацій, які надають можливість охоплювати чисельну аудиторію. 

Інформаційно-психологічні впливи можуть проявлятися не одразу, а через деякий 

час. Практика міжнародних конфліктів 1990-х років показала, що домінування 

досягається не шляхом повної перемоги над ворогом, а шляхом його повної 

деморалізації та / або контролю над його інформаційним простором [4]. 

         Інформацію на дану тему і розгляд її більш детально можна знайти у 

розгорнутому вигляді лише в українських джерелах, від українських авторів. Це 

пов’язано з тим, що Україна краще всіх дізналась що таке інформаційно-

психологічний вплив під час дій 2014 року і до теперішніх днів. Тому наші 

психологи та дослідники змогли детально вивчити та пізнати всі тонкощі цієї 

теми. 

          Спираючись на урядові та наукові джерела, ми підкреслюємо, що 

основними напрямами та способами маніпулятивних психо-інформаційних 

технологій рф відносно України були й використовуються зараз: 

– постійні спроби пониження міжнародного іміджу України з метою послаблення 

її геополітичного значення; 
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– відповідне дозування та спотворення інформації з метою дестабілізації ситуації 

в державі та впровадження власної політики «керованого хаосу»; 

– формування стереотипу меншовартості та вторинності українців, а також 

відповідно – спроби руйнування почуття нації та народу; 

– насильницьке впровадження на окупованих територіях російської мови, 

культури та традицій [2, 4]. 

Це підтверджується тенденційними висвітленнями у російських ЗМІ подій в 

Україні та відкритим пропагуванням своїх імперських амбіцій, зневажливою 

характеристикою нашої Батьківщини у висловах вищого керівництва росії, так, зі 

слів президента рф в. путіна: «...Україна – це навіть не держава! Що таке Україна? 

Частина її території – це Східна Європа, а частина, ще й значна, подарована нами» 

[5]. 

Враховуючи те, що зараз у нас іде війна без правил, наш ворог може бути готовий 

до найжорстокішого психологічного тиску за допомогою неправдивою 

інформації. І через це, кожен із нас повинен знати, як вберегти себе від неї.  

Задля цього потрібно слідувати декільком основним правилам:  

- Не потрібно довіряти невідомим сайтам: якщо у ного відсутня репутація, або 

помилки в тексті, велика кількість реклами, багато «яскравих оголошень», то це 

свідчить про те, що ресурс не є надійним і може містити недостовірну 

інформацію. 

- Шукайте цю ж новину в інших виданнях. Коли ви знайшли якусь новину, 

намагайтесь знайти її ще на декількох сайтах. Якщо ж такої інформації більше 

немає на інших ресурсах – велика ймовірність того, що вона не є правдивою.  

- Не створюйте інформаційного шуму. Якщо ви не впевненні в достовірності 

інформації – ні в якому разі не потрібно поширювати її в соціальних мережах та 

розповідати всьому оточенню.  

- Перевіряйте новини у закордонних ЗМІ. Якщо всі інші країни заперечують 

певну інформацію, то висока ймовірність того, що інформація, яку надають вам – 

брехня.  

- Читайте далі заголовка. В самій статі може геть близько не бути того, що є в 

заголовку, тому слід читати усе.  

- Перевіряйте автора новини, оскільки зараз з’являється велика кількість 

фейкових профілів відомих людей у соціальних мережах.  

- Уникайте заголовків типу: «Неймовірна новина!!», «Сенсація», «Жах» й схожих, 

оскільки такі заголовки роблять саме для того, щоб привернути увагу. 

Звертайте увагу на дату публікацію. У Google можна за кошти просувати сайти на 

вищі позиції. Там може бути інформація різної давності, і дуже часто на це люди 

не звертають увагу [1, 2, 3]. 

Отже, розуміючи можливість руйнівного впливу ворожого інформаційного 

контенту на наш психо-емоційний стан, ми повинні дуже прискіпливо ставитися 

до вибору інформаційних джерел. 

Це розуміння допоможе кожному з нас вміти захистити себе від панічних станів 

та тривоги, зберегти спокій й сили заради боротьби з агресором. 
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РЕКЛАМА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВПЛИВУ 

НА ПСИХОЛОГІЮ СПОЖИВАЧА 
 

       За весь час існування реклама мала великий вплив на свідомість людини. 

Завдяки інформації, яку надає нам реклама, ми обираємо, що саме купувати, куди 

піти і як себе поводити.  Жоден з елементів комплексу маркетингових 

комунікацій не має таких можливостей психологічного впливу на споживача як 

реклама, що обумовлює її особливу роль в утриманні наявних і освоєнні нових 

ринків – цільових аудиторій. Сучасна реклама спрямовуються на зміну поведінки 

споживачів з метою здійснення ними покупки товарів, що пропонуються, і таким 

чином отримання підприємством прибутків, забезпечення конкурентних переваг і 

стійких позицій на ринку. Вона пронизує різні сфери суспільного життя. На тлі 

посилення конкурентної боротьби між виробниками посилюється професійність 

впливу на цільові аудиторії. 

        Психологічні методи більше століття стали невід’ємною частиною 

рекламного процесу, постійно вдосконалюючись для ефективнішого впливу на 

пам'ять, мотиви, увагу, свідомість споживача. Оскільки рекламодавці зацікавлені 

у можливості регулювання попиту за допомогою впливу на підсвідомість людини, 

є потреба у розробленні механізмів використання інструментарію психологічного 

впливу реклами на споживача.  

Психологи вивчають людину як споживача з метою розробити все більше 

прийомів психологічного впливу та контролю над людиною. Проблема психології 

реклами на даний час є актуальною, тому що вона має елементи етичного 

характеру. Будь-який вплив може змінити свідомість людини і нести певну 

перешкоду волі вибору. Враховуючи це, можна вважати, що коли товар чи 

послуга не відповідають інформації, яка надається про них в рекламі, то до 
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впливів необхідно ставитися як до обману, який повинен заборонятися. У 

випадку, коли реклама достовірна і рекламовані товари чи послуги дійсно 

необхідні людині, то її здатність впливати на прийняття рішення про покупку та 

мотивацію про вибір має бути невід'ємним правом реклами і не повинно 

засуджуватися суспільством [1]. Кожна людина по-різному сприймає інформацію, 

тому в загальному виділяють такі її психологічні стани: 1) людина, яка знає і 

може пояснити те, що з нею відбувається; 2) людина має  певні відчуття,  але не 

може  пояснити  їх  причину;           

3) людина не знає про свій стан і про причини його виникнення. 

Реклама, в основному, просуває не товари, вона продає ілюзії, задоволення від 

покупки, символи престижу. Технології впливу на споживача не обмежуються 

лише такими формами, є багато інших прийомів, які вагомо впливають на процес 

прийняття рішень щодо здійснення покупки. Одним з таких методів вважають 

навіювання, тобто прямий і неаргументований вплив однієї людини на іншу або 

на групу людей. Доволі розповсюдженим є метод створення умов для 

наслідування. Він спрацьовує коли реклама для людини є престижним явищем і 

товар купується нею з метою бути схожим на популярну, авторитетну особу, 

відтворюючи риси її спеціально демонстрованої поведінки [2]. Близьким до 

методу наслідування вважається метод зараження, який полягає у несвідомій 

схильності до певного психічного стану, індивід не зазнає навмисного тиску, а 

несвідомо засвоює зразки поведінки інших людей. Дія методу зараження 

найчастіше проявляється в умовах випадкових, незапланованих покупок і черг. В 

сучасній рекламі широко застосовується метод переконання, що базується на 

перебільшеннях, порівнянні достоїнств товару з недоліками товарів конкурентів, 

на демонстрації товару в дії. Засобом психологічного впливу вважають також 

імідж. В рекламі імідж є основним засобом маніпулювання свідомістю 

споживачів, де маловідомий товар може перетворитися на символ престижу. 

Використання спеціальних прийомів, які володіють сильною привабливою дією, 

називають «механізмом ореолу». Реклама, що базується на такому механізмі, 

може бути досить ефективною, але існує і ряд негативних моментів. При появі 

«образів-паразитів» вся увага споживача зосереджена не на товарі, а на його 

«ореолі». До «механізму ореолу» можна віднести використання в рекламі образів 

відомих осіб, прийом заснований не тільки на створенні привабливого «ореолу», 

але і на психологічному механізмі «ідентифікації». Ідентифікацією називають 

процес, коли споживач в думках уявляє себе на місці рекламного персонажа і при 

цьому хоче бути схожим на нього [3]. 

Ефективність реклами залежить від її психологічного впливу на споживача. 

Елементами психологічного впливу реклами є:  

1. Увага. Досвід рекламної діяльності переконує, що увага людини витрачається 

на рекламні повідомлення тільки за певних умов, до яких належать: наявність 

персонажів у рекламі; парадоксальність, гумор, який викликає позитивні емоції; 

ситуація, що спричиняє шок (негативні емоції також мають сильний ефект 

привабливості й можуть привертати увагу); незвичність, оригінальність сюжету; 

надмірне підкреслення якостей, якими наділений товар та його образ у рекламі.  
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2. Інтерес до реклами може бути безпосереднім, який спричинений привабливістю 

об'єкта, та опосередкованим, що виступає засобом досягнення певних цілей. 

Важливою характеристикою інтересу є емоційна комфортність: якщо 

привернення уваги викликає позитивні емоції, обов'язково виникає інтерес. Отже, 

реклама має бути генератором позитивних емоцій.  

3. Мотив є відтворюючим потребу переживанням, трансформованим в думку про 

можливість щось придбати. Сильне бажання спричиняє емоційне забарвлення і 

усвідомленість потреби, адже чим вища усвідомленість, тим сильніше бажання.  

4. Дія. Чим сильніше бажання людини щось придбати, тим більше вона прагне 

зробити дію, спрямовану на задоволення потреби, тобто здійснити покупку [4]. 

Одним із найбільш доступних і бажаних для споживача видів реклами сьогодні є 

зовнішня реклама. Цей засіб поширення інформації має в своєму розпорядженні 

такі новинки, як світлові плакати на зупинках міського транспорту, світлові панно 

із рухомим рядком, які встановлюються на дахах високих будинків, або стрічки з 

тканини, що коливаються під вітром. Цікавий винахід – рекламний щит, який 

складається з планок, що обертаються. Таким чином, на одному щиті можна 

розмістити кілька рекламних плакатів. 

        Практика показує, що основним критерієм психологічної ефективності 

реклами сьогодні є, в першу чергу, думка рекламодавця (замовника), автора 

розробки (креативного директора) чи авторського колективу. Інтуїтивно чи на 

основі отриманого досвіду розробники вирішують, які образотворчі засоби 

допоможуть створити привабливу рекламу. Але останнє слово, зазвичай, залишає 

за собою замовник, аргументуючи побажання власними перевагами, попереднім 

позитивним досвідом, симпатіями, настроєм [5]. 

         Реклама є необхідним елементом ринку. ЇЇ основною функцією є 

інформування споживачів про товар та його властивості. В процесі створення 

сучасної реклами використовуються і тісно переплітаються різні методи 

психологічного впливу, характер яких може бути як позитивним, так і 

негативним. Психологічно грамотна позитивна реклама не руйнує психіку і навіть 

сприяє формуванню позитивного мислення у споживача. Позитивна реклама – це 

не та реклама, яка відкидає знання психології споживача, відмовляється від 

управління його поведінкою. Це реклама, яка відноситься до споживача з повагою 

і дотримується своїх інтересів не за рахунок психічного здоров’я потенційного 

споживача. Позитивна реклама – це неодмінно психологічно грамотна реклама, 

яка привертає увагу споживача, зберігає його, формує його поведінку, показуючи 

переваги товару, унікальність, необхідність в товарі за допомогою знань основ 

психології і елементарних відомостей про психологію особистості. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ 

 

В сучасному світі бренд – це умова існування товару в цілому. Бренд – це фактор 

убезпечення прихильності споживача. Бренд стає важливим для свого власника як 

дорогий актив компанії, та й для споживача, як фактор, що дозволяє 

ідентифікувати товар. Тому процес створення та управління брендами стає 

пріоритетним направленням сьогодення. 

         Вже не секрет ні для кого, що без застосування психологічних знань та 

технологій, без врахування економічних, політичних, соціально-психологічних 

факторів існування, від яких залежить поведінка споживачів, просування бренду 

неможливо. Ефективна маркетингова програма обов'язково включає такий 

елемент маркетингу, як методи просування товару [1]. 

          На сьогодення не існує чіткого визначення бренду. Бренд – це ім'я (назва) 

об'єкта збуту (фірми, товару, послуги, ідеї, особистості і т.д.), особливостями 

якого є широка позитивна популярність і глибока вкоріненість у масовій 

свідомості. Наявність бренду означає, що навіть при приблизно рівних споживчих 

і інших властивостях товар будуть більше купувати, зросте кількість 

прихильників, а за політика голосуватиме більше виборців. Термін «бренд» 

походить від лат. brend – клеймо, тавро. З давніх часів клейма (бренду) 

удостоювався лише високоякісний товар. Товар з клеймом виділявся серед 

аналогічних, набуваючи індивідуальність. Бренд додає родовому продукту (тобто 

продукту без бренду) додаткову цінність. [5]. 

         Дослідники виділяють наступні ключові характеристики бренду: бренд 

призначений для ідентифікації товару; бренд містить сукупність раціональних і 

емоційних переваг для споживачів; через бренд реалізується додана вартість 

продукту. 

          Огляд наукових джерел дозволяє зробити висновок про те, що 

психологічний аспект категорії «бренд» ґрунтується на наступних компонентах: 

емоційний (почуття, настрої) і оцінний – припускає , що люди відчувають з 

приводу об'єкта ті чи інші емоції і, як наслідок, формують оцінку даного об'єкта 

(оціночний компонент); раціональний (когнітивний) – знання людей про той чи 

інший факт, подію, явище дійсності (знання про бренд); вольовий (поведінковий) 

– відображає готовність людей діяти тим чи іншим чином згідно з емоціями, які 
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вони відчувають з приводу об'єкта і його оцінки, а також власне дії, які є вибором 

[4]. 

Бренд як психологічна категорія має кілька форм свого прояву через: 

- Комплекс асоціацій, які складають внутрішню карту сприйняття конкретного 

продукту, що має асоціативний зв'язок з категорією якості, лідерства. 

- Комплекс очікувань – бренд, це популяризований продукт, яка формує у 

споживача сукупність очікувань щодо майбутнього споживання. 

- Комплекс репутацій - бренд це торгова марка, забезпечена цілим комплексом 

репутацій, як на споживчому рівні, так і на партнерському, соціальному і 

навіть державному. 

- Комплекс вражень - враження про товар, ярлик, який подумки наклеюється на 

товар. Вперше з'явившись на ринку, пропозиція вже має деякий психологічний 

імпульс (перше враження), який може бути як позитивним, так і негативним 

[2]. 

Отже, психологічний аспект бренду ґрунтується на вивченні сприйняття 

марочних продуктів, зокрема, комунікативної сторони процесу просування 

бренду і особливостей сприйняття знаково-символічної реальності на 

індивідуальному рівні. 

Психологічна наука виділяє наступні ознаки ефективного бренду: суспільне 

визнання і поділ цінностей бренду; асиміляція бренду – покупець починає 

асоціювати пропозицію з собою, вбудовувати брендову атрибутику в площину 

самосприйняття, за допомогою символьних послань бренду; емоційна домінанта 

вибору – при виборі продукту основним стимулюючим фактором виступає 

цілісний образ, а не функціональні характеристики; емоційний зв'язок бренду з 

споживачем робить взаємини насиченими, стійкими і оригінальними [3]. 

Люди не купують те, що їм потрібно, до тих пір, поки їх в цьому не переконають. 

Таким чином, справжній успіх ніколи не приходить до фірм, які не прикладають 

сил до просування своїх товарів та послуг. Для впізнання, зацікавлення та 

вподобання бренду необхідно знати й постійно вдосконалювати знання основних 

психологічних методів просування бренду на ринок.  

Через велику конкуренцію багато торгових марок занепадають так і не дійшовши 

до визнання. Завдяки правильно визначеній стратегії з урахуванням  

психологічним механізмів бренд досягне успіху. 
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ПРИЙОМИ  ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА СПОЖИВАЧА  

У РЕКЛАМІ 

 

         Насамперед необхідно зазначити, що реклама – це один із основних 

елементів вигоди та ефективних засобів розвитку не лише окремих суб’єктів 

підприємницької діяльності, але й галузей країни в цілому. За допомогою реклами 

суб’єкти підприємництва розширюють свої ринки збуту, збільшують обсяги 

продажів та власні прибутки. Для того, щоб споживач побачивши рекламований 

продукт, захотів його придбати, реклама повинна містити наступні прийоми 

психологічного впливу: інформування, переконання, навіювання і спонукання. 

ІНФОРМУВАННЯ 

Представляє собою дані про продукт, які споживачеві необхідно знати. У цій 

інформації, як правило, не міститься ніяких спонукальних або маніпуляційних 

прийомів, а тільки певні дані. Метою цього прийому є ознайомлення споживача з 

продуктом, його характеристиками і перевагами. Але інформування в чистому 

вигляді дуже рідко зустрічається в рекламі, так як самостійно воно не здатне 

спонукати споживача до миттєвої дії і тоді на допомогу приходить ще один 

прийом, який грає, мабуть, найважливішу роль у всьому рекламному 

повідомленні. 

ПЕРЕКОНАННЯ 

Саме за допомогою різних методів переконання реклама здатна впливати на 

споживача на різних рівнях, використовуючи при цьому різноманітні методи. 

Серед цих методів можна виділити наступні: 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

Незважаючи на те, що цей метод і спрямований на надання необхідної інформації 

про продукт, деякі психологічні прийоми в ньому все ж використовуються. Так, 

наприклад, дуже часто заздалегідь вказується якась ціна товару або послуги, яка 

свідомо завищена. Ця ціна є так званим обманним якорем, до якого прив’язується 

споживач ще до ознайомлення безпосередньо з товаром. Коли ж товар 

випускається на ринок – ціна вказується нижче раніше згаданої, що призводить до 

того, що споживачі починають вірити в те, що вони виграють, купуючи даний 

товар. Насправді ж, за ціною, вказаною в першу чергу, ніхто не збирався 

продавати товар, але побачивши спершу високу ціну, а потім нібито знижену, 
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споживач залишається переконаний в тому, що це дуже вигідна і розумна 

покупка. 

ЕМОЦІЙНИЙ 

Це один з найчастіше використовуваних методів психологічного впливу, який 

спрямований на те, щоб викликати у споживача певні емоції при перегляді 

реклами. Для цього використовуються знайомі і звичні символи, які викликають 

потрібні виробникові асоціації. Наприклад, Coca-Cola та її реклама «Свято 

наближається» вже багато років фірмовий вантажний автомобіль у споживачів 

асоціюється з новорічними святами. Емоційна складова рекламних повідомлень 

покликана викликати у споживача спогади про щось приємне і зв’язати ці спогади 

зі своєю продукцією. Оперуючи такими поняттями як дружба, любов, сім’я, 

рекламісти керують нашими емоціями, перетворюючи свій товар на доказ наших 

почуттів до інших людей. Наприклад, рекламне посилання «Купіть своїм 

близьким щось – покажіть, як сильно ви їх любите». Таким чином за допомогою 

реклами продукт інтегрується в наше життя, виробляючи незначну підміну в 

необхідному асоціативному ряді. 

ПРОБУДЖЕННЯ СТРАХІВ 

Цей метод розрахований на те, щоб створити в умах споживачів якусь загрозу 

того, що може трапитися, якщо вони не будуть використовувати запропонований 

товар. Пробудження страхів є дуже ефективним засобом при рекламі медичних 

препаратів або при виході нового продукту на ринок, де присутня велика кількість 

конкурентів. Всі ми пам’ятаємо рекламу прального порошку Ariel і що буває якщо 

прати речі звичайним порошком. Жувальна гумка Orbit в своїх відеороликах 

також демонструє наслідки того, що трапляється, якщо після їжі, не 

використовувати пару подушечок Orbit. Але найбільше даний метод впливає на 

почуття відповідальності за дітей. Будь-які батьки хочуть, щоб їх дитина була 

здорова і успішна, тому виробники продукції для дітей в своїй рекламі часто 

використовують завуальований заклик, який вказує на те, що рекламований 

продукт так чи інакше відноситься до безпеки, здоров’я або успішного розвитку 

дитини. 

НАВІЮВАННЯ 

Потім йде навіювання або як ще називають цей процес сугестія. На відміну від 

переконання, навіювання не вимагає критичного сприйняття інформації, навпаки 

досить поверхневого ознайомлення і засвоєння отриманих даних. Якщо 

переконання звернено до логіки і розуму людини, то навіювання спрямоване на 

готовність споживача довірливо, без будь-якої перевірки, сприйняти 

запропоновану інформацію. Сугестія – це тонкий процес впливу на психіку 

людини, результат якого багато в чому залежить від особистісних характеристик 

самої людини: життєвий досвід, рівень знань, компетентність. Чим нижче ці 

показники, тим вище сугестивність. 

Так молоді люди сильніше піддаються навіюванню, ніж люди старшого віку. 

СПОНУКАННЯ  

І останнє – спонукання. Його метою є негайна реакція споживачів на рекламу, 

бажання придбати товар або скористатися послугою. Для цього в рекламних 

повідомленнях використовують такі заклики «Телефонуйте прямо зараз», 
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«Приходьте в наш магазин і ви дізнаєтеся про наші акції та знижки». Таким 

чином, спонукання направлене на те, щоб закликати споживача від сприйняття до 

дії, тому спонукання практично завжди виглядає як короткий слоган або девіз 

компанії, в якому захований цей заклик. Так як кінцева мета реклами – це все-

таки покупка, тому в своєму повідомленні рекламодавець повинен чітко 

повідомити яку саме дію має здійснити споживач – купити, подзвонити, 

зареєструватися і т.д. 

На мою думку, позитивна реклама повинна включати наступні характеристики: 

достовірну інформацію про рекламований товар; виконання даних в рекламі 

обіцянь; відсутність різного роду негативних впливів на підсвідомість споживача; 

формування у споживача позитивного емоційного ставлення як до самої реклами, 

так і до товару; психологічно грамотно розроблену концепцію, зміст, сюжет 

реклами; після перегляду реклами людина повинна відчувати впевненість в собі, 

внутрішній спокій, оптимізм, відчуття внутрішньої гармонії.  

Дослідження, аналіз, експертна оцінка методів психологічного впливу і 

можливостей їх використання в рекламі передбачає рішення ряду актуальних 

проблем: наукових, технологічних, етичних, законодавчих та ін. Їх рішення 

визначає характер психологічних рекомендацій по збуту товарів, розробці 

рекламних звернень і організації рекламних заходів.   
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Анотація. У статті проаналізовано особливості функціонування карта шляху 
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Постановка проблеми та актуальність. Карта шляху споживача допомагає 

зрозуміти, що бажає клієнт та які враження він отримав під час проццесу купівлі. 

Customer Journey Map – це інструмент маркетингу та product-менеджменту, який 

аналізує взаємодію споживача з продуктом компанії, визначає уподобання на 

кожному етапі контакту. CJM дозволяє виділити слабкі місця та проаналізувати, 

яким чином варто поліпшити товар, якість обслуговування тощо, аби принести 

максимальну користь клієнту й компанії.  

Мапа шляху споживача спрямована, першою чергою, на дослідження поведінки 

цільової аудиторії, вона «необхідна для розробки воронки продажів, розуміння 

споживацької поведінки клієнтів та факторів, які впливають на їх рішення» [1]. 

Карта шляху споживача є візуальним інструментом, який може включати різні 

елементи візуальної комунікації: піктограми, текст, діаграми, інфографіку, фото 

тощо.  

На CJM візуалізуються дії клієнта, його думки, емоції, можливі проблеми. У карті 

можна відобразити питання, які вирішує клієнт, події, які йому доведеться 

пережити, скажімо, поїздку до магазину або поштового відділення після 

замовлення на сайті. Карта дозволяє проаналізувати проблеми вибору товару, 

складність із  замовленням або отриманням доставки. 

Карта шляху споживача (Customer Journey Map, CJM) досліджували Ш. Вест, І. 

Гребеннікова, А. Парасик, Г. Рамірез, М. Розенбаум, В. Столл та інші. 

Дослідження торкаються, переважно, створення карти, візуалізації етапів 

споживацької поведінки, способів підвищення лояльності клієнтів та шляхів 

використання CJM для зменшення ризиків ведення бізнесу.  

Виклад основного матеріалу. CJM заснована на розумінні користувацького 

досвіду та цільової аудиторії. При її створенні, перш за все, необхідно 

сегментувати аудиторію та виокремити конкретні ЦА. Як ми відзначали в 

попередній роботі, «створення Customer Journey Map потребує командної 

співпраці. Перед початком такого нелегкого процесу збирається декілька 

спеціалістів, аби все зробити й відобразити детально, об’єктивно й естетично. 

Серед спеціалістів можна виділити безпосередньо маркетолога (побудова мапи за 

маркетинговими каналами комунікації), проектувальника, веб-дизайнера, 

аналітика, product-менеджера, СХ-спеціаліста (Customer eХperience) у сегменті е-

commerce» [1], водночас, і окремий спеціаліст, озброєний знаннями із маркетингу 

та споживацької поведінки може розробити CJM власноруч. 

Виокремлення груп споживачів може спиратися на потенційні прояв інтересу 

споживача, стадії прийняття рішень і критерії вибору покупки (ціна, зовнішній 

вигляд, гарантії й т.д). Сегментація шліху споживача включає в себе 

виокремлення послідовності дій, які доведеться здійснити покупцю, починаючи 

від першого контакту із сайтом та наступною послідовністю дій, включаючи 

наступне чергове магазину. Визначаються інструменти, які використовував 

відвідувач (наприклад написав до чат-підтримки). І наостанок прописуються 

бар’єри клієнта: що саме заважає користувачу здійснити купівлю. Наприкінці 

об’єднуються зібрані дані на мапі, яка міститиме: кроки, які виконує споживач-

користувач, критерії успіху, конверсія при переході від одного етапу до іншого, 
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точки взаємодії, розмір аудиторії на кожному з етапів, опис емоційного стану, 

бар’єри й способи їх усунення.  

Щоб збудувати customer journey map, необхідно добре розуміти клієнта. Неохідно 

розуміти, хто клієнт зокрема, де живе, які у нього цінності, інтереси, хобі, 

сімейний стан, доходу тощо. Такі основні данні можна отримати, коли користувач 

проходить реєстрацію на вашому сайті/додатку або робить замовлення. 

Опитування бажано пропонувати лояльній аудиторії і при цьому запропонувати 

певну винагороду, наприклад, знижку на окремі товари тощо. Для окреслення 

портрету споживача може підійти метод Шеррінгтона, за яким цільова аудиторія 

характеризується по п’яти ключовим пунктам: Who?, What?, Where?, When? та 

Why? із подальшою конкретизацією у більш деталізованих запитаннях та 

категорійному апараті.  

Для побудови CJM необхідно добре розуміти мотивацію клієнта, що змусило його 

шукати товар, зокрема не лише очевидні, але і приховані мотиви. Необхідно мати 

точки контактів із клієнтом, у чому можуть зарадити як івенти, так і віртуальна 

комунікація та ремаркетинг.  

Висновки. Customer Journey Map необхідна для вивчення поведінки споживачів, 

розуміння очікувань користувачів, визначення бар’єрів, що можуть завадити 

покупці. Для карти споживача необхідно зібрати якомога більше достовірних 

даних, які розкривали би специфіку цільової аудиторії та її поведінку. Мапа може 

створюватися за допомогою різних сервісів та готові шаблони. Під час 

картографування визначаються конкретні етапи поведінки споживача та фактори, 

які них можуть впливати.  
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ВИКОРИСТАННЯ У МАРКЕТИНГУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

ВПЛИВУ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА 

 

          Сучасні тенденції впровадження маркетингових технологій у бізнес-

середовище, сприйняття його на підприємстві нерозривно пов’язані із 

застосуванням психологічних знань. Адже всім відомо, що поведінка та боротьба 

за вибір споживача — це основа, на якій базується вся маркетингова діяльність 

підприємства.  

         Ґрунтовне вивчення споживачів — запорука успішного впровадження 

маркетингової концепції, основа формування комплексу маркетингу та вибору 

цільового ринку. Успішність планування та реалізації стратегії компанії залежить 

від розуміння мотивації споживачів, здатності до аналізу процесу прийняття 

рішень споживачами про здійснення купівлі [4]. 

         Останнім часом більшість фахівців, які розвивають маркетинг зазначають, 

що дослідження смаків споживачів, виявлення основних мотивів придбання 

послуг й товарів, аналіз поведінки споживачів – ось матеріал, який озброює 

керівників і фахівців підприємств могутнім арсеналом, без якого неможлива 

успішна діяльність на сучасному ринку – інформацією про клієнта. Застосовувати 

цей матеріал без фундаментальних знань психології неможливо. 

Проблеми поведінки споживачів досліджені у ряді праць зарубіжних і 

вітчизняних науковців: Брусенко О.А., Голубкова Є.П., Девіса С., Джоббера Д., 

Зозульова О.В., Іванової Р.Х., Ільїна В.І., Канемана Д., Кенінга П., Кнутсона Б., 

Котлера Ф., Траута Дж. Та ін. [1, 2, 4]. 

        Психологічний підхід до вивчення поведінки споживачів базується на таких 

основних теоріях, як теорії пізнання і психоаналітична теорія мислення: 

- теорія пізнання відводить вирішальну роль у поведінці знанням та власному 

досвіду споживача; 

- психоаналітична теорія мислення З. Фрейда – вирішальну роль надає глибинним 

особистісним процесам споживача [3]. 

        Таким чином. Спираючись на дослідження науковців та висновки 

маркетологів-практиків, можна зазначити, що споживач та культура споживання є 

найважливішою сферою ринкової економіки, оскільки саме вони визначають 

ринковий попит і кінець-кінцем весь обіг капіталу та товарів [1, 4]. 

В психологічному плані головною характеристикою споживача в системі 

ринкових відносин є «свобода вибору» того товару (послуг), який має 

максимально задовольняти його потреби. 
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        Споживча поведінка соціальна закономірна у зв'язку з тим, що суверенітет в 

умовах ринкової економіки ґрунтується на ряді прав, дотримання яких є 

найважливішим завданням не тільки суспільства в цілому, але й окремих 

підприємств. Соціальна законність прав споживачів є гарантією задоволення їхніх 

потреб.  

Виходячи з вищесказаного, вбачаємо доцільним проаналізувати, на наш погляд, 

важливі принципи, які впливають на споживачів послуг: 

Принцип взаємності. Кожна людина підсвідомо намагається відповісти 

взаємністю, коли хтось зробив для неї щось гарне. У маркетингу цей принцип 

використовується дуже широко. Компанії, намагаючись продемонструвати своє 

особливе ставлення до кожного клієнта, надають їм бонуси і різноманітні 

приємності, ця увага і дозволяє підвищити лояльність споживача до компанії і 

вибудувати якусь взаємність у відносинах з компанією. 

         Принцип авторитетності. Протягом тривалого часу рівень довіри до 

авторитетних особистостей був набагато вище, ніж до пересічних громадян. До 

авторитетів завжди тягнуться, до їхньої думки прислухаються, їм наслідують, 

адже авторитет дорівнює довірі, а довіра для компанії – це в першу чергу продажі. 

Принцип стадності. «Усі побігли і я побіг» – підсвідомо людині набагато 

простіше приєднатися до групи людей, ніж починати діяти самостійно. 

Маркетологи дуже часто використовують прийом стадного почуття в рекламі, 

роблячи акцент на кількості вже існуючих поціновувачів товару чи послуги, що 

просувається.  

        Принцип підтвердження. Кожна людина має власне уявлення про все. Що її 

оточує. Ці уявлення можуть бути як кимось нав’язаними, так і самостійними 

висновками. У будь-якому випадку – якщо ми бачимо підтвердження своєї думки, 

то ми мимоволі приймаємо цю інформацію за правду і погоджуємося з нею. 

Таким чином, щоб рекламне звернення здобуло належний ефект на цільову 

аудиторію, необхідно, щоб воно підтверджувало вже існуючу думку з даного 

питання. 

        Принцип дефіциту. Мабуть, один з найдієвіших способів спровокувати 

споживача придбати товар. Якщо є ризик не встигнути – рішення приймається 

куди швидше, важливо, щоб покупці розуміли, що товар користується попитом – 

його було спочатку багато, але майже весь розкупили – саме такого роду 

повідомлення здатне підштовхнути продажі навіть не самих ходових товарів. 

Принцип якоря. Як правило, цей принцип застосовується до цінової політики 

підприємства. З метою створити у споживачів потрібну прив’язку до ціни, часто 

використовуються цифри «зі стелі». У маркетингу даний прийом застосовується 

під час акцій і знижок, коли вказується нібито стара ціна, яка перекреслена, і 

поруч нова, яка нібито в кілька разів менше старої. 

Принцип інновації. Новинки завжди привертають увагу. Досить представити 

товар, як щось нове і попит на нього тут же зросте. Справа в тому, що кожен 

покупець захоче придбати новинку першим, при цьому мало хто буде 

замислюватися про реальну користь товару. Саме за такою схемою і виникає 

хвиля моди, яка спочатку всього лише тренд, який згодом починають наслідувати. 
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Принцип результату.Досить побачити переможця лотереї, щоб повірити, що це 

цілком логічний результат для будь-якого гравця, але ця думка помилкова, адже 

між грою і виграшом величезна відстань. Так само відбувається і з товарами – 

продавець описує його теоретичну користь, але нічого не говорить про сам товар і 

споживач починає оцінювати вже результат придбання, а не саме прийняття 

рішення про покупку. 

«Панно ефект» чи «Ефект панорами». Психологічний ефект (феномен) віри в те, 

що, купуючи певний продукт, ви начебто приєднуєтеся до групи людей, які 

зазвичай користуються ним. Це є причиною, через яку люксові бренди з низьким 

попитом використовують цей ефект у засобах масової інформації, щоб 

стимулювати продажі такими закликами. 

«Ефект бандажу». Ефект відноситься до феномену, коли споживач купує товари 

відповідно до моди. Явище, у якому попит людини чи групи на конкретний 

продукт залежить з його купівлі чи попиту групи.Наприклад, той факт, що помада 

Yves Saint Laurent Gloss Vollipte 202 Rose Jersey, нанесена зірковою героїнею Чон 

Чжі Хьон, створила явище дефіциту, з певної точки зору можна розглядати як 

успішне маркетингове рішення [1, 2, 3, 4]. 

Отже, більшість споживачів роблять свій вибір, ґрунтуючись на величезній 

кількості факторів, і задовольнити абсолютно всіх практично неможливо. Саме 

тому використання фахівцями з психології маркетингу професійних прийомів 

покликано на збереження певного балансу між раціональним та емоційним 

прийняттям рішень кожним споживачем. 
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ВПЛИВ УПАКОВКИ НА ВИБІР СПОЖИВАЧА 

 

         На сьогоднішній день на ринку склалася така ситуація, що основним 

чинником успіху компанії / підприємства стає не стільки нарощування обсягів 

виробництва, скільки ефективність технологій просування товару. Коли ринок 
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перенасичений, однією із складових успіху стає грамотний вибір упаковки. 

Красива, яскрава упаковка підсвідомо зв'язана з позитивними емоціями та якістю 

продукту. Упаковка товару – це його відображення у свідомості покупця, 

упаковка – це невід’ємна частина товару, що виконує захисну, транспортну й 

комунікаційну функції. Через упаковку виробники, продавці та покупці 

обмінюються інформацією [4]. 

       У сучасному конкурентному середовищі кожен виробник прагне отримати 

визнання цільової аудиторії та залучити якомога більше її представників в якості 

своїх постійних покупців. Враховуючи, що смаки споживачів постійно і 

безперервно змінюються, товаровиробники змушені весь час вдосконалювати 

свою продукцію у відповідності з їх потребами і вимогами. Упаковка полегшує 

транспортування продукції і її просування на ринку, сприяє пізнанню товару і 

його виробника споживачами, підкреслює відмітні особливості товару, допомагає 

скласти враження про нього. З точки зору просування продукції упаковка — 

найбільш дієвий засіб просування товару. 

         В 78% випадків покупці роблять покупку продукції в яскравій і зручній 

упаковці. Між упаковкою і психологічним процесом під час купівлі — продажу 

існує певний зв’язок. Середній покупець враховує особливості упаковки, 

особливо її колір, форму, розмір. Упаковка невіддільна від товару, вона — його 

зовнішня оболонка. І більше 20% споживачів керуються виключно нею при 

здійсненні вибору. Умілий підбір кольору, форми, шрифтів на упаковці 

забезпечать товаровиробнику в рази більший дохід, ніж рекламні повідомлення, 

але обійдуться значно дешевше, оскільки упаковка «спілкується» з споживачем і 

«продає» товар постійно. Створення привабливої упаковки – один з найбільш 

ефективних способів задовольнити вибагливого споживача і спонукати його до 

придбання саме даного товару серед десятків конкурентів. У зв’язку з 

вищезазначеним, товаровиробник просто не може заперечувати важливість 

упаковки в процесі обігу товару, тому необхідно детальне вивчення всіх аспектів 

її впливу на споживчу свідомість [1].  

       Розрізняють внутрішню упаковку, що безпосередньо вміщує товар 

(наприклад, пляшка), зовнішню упаковку – матеріал, що служить захистом для 

внутрішньої упаковки і що видаляється при підготовці товару до використання, і 

транспортну упаковку – місткість, необхідну для зберігання, ідентифікації або 

перевезення товару, – ящик або контейнер [4]. 

         Упаковка насамперед повинна виконувати дві основні функції: 

•збереження властивостей товару, а значить – його зручне транспортування і 

дотримання всіх необхідних норм; 

•рекламування упаковуваного товару.  

         Наразі роль упаковки товару не варто недооцінювати. Вона відіграє досить 

велику роль у розвитку споживчого ринку, є важливою складовою іміджу брендів. 

Упаковка – обличчя товару, і чим привабливіша вона для споживача, тим більше 

ймовірність його покупки [3].  

         За даними глобального дослідження Packaging Matters, MeadWestvaco 

Corporation 65% споживачів купують новий продукт, тому що їм подобається 

упаковка. Аналіз впливу упаковки на споживачів показав, що упаковка впливає на 
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підсвідомість споживачів та спрощує процес пошуку товару. Часто люди 

витрачають на оцінку товару всього кілька секунд. В таких умовах приваблива 

упаковка — запорука високого рівня продажів. Згідно з даними Business Insider, 

формування першого враження про товар займає приблизно 3-7 секунд [2]. 

Створення привабливою упаковки - це один з перших кроків успіху товару на 

ринку. Відомі основні фактори, які впливають на покупця: 

1.Колір. Колір - це один з найефективніших інструментів впливу на емоції 

людини, так:  

• яскраві кольори сприяють створенню невимушеної атмосфери; 

• білий символізує чистоту і легкість; 

• чорний викликає асоціації з силою, надійністю, контролем над ситуацією, а 

також дорожнечею (тому часто використовується модними брендами, зокрема 

Chanel і Gucci); 

• червоний колір асоціюється з пристрастю, коханням; 

• жовтий символізує радість; 

• зелений - це зростання і гармонія, близькість до природи. Крім того, у багатьох 

людей зелений колір викликає асоціації з екологічно чистими продуктами 

(приклади брендів Starbucks і Whole Foods). 

2.Зображення. Малюнок для упаковки повинен відповідати інтересам 

потенційних покупців. Наприклад, якщо товар розрахований на дітей, то на його 

коробці може зображення будь-якої тваринки чи героя популярного мультфільму. 

3.Типографіка. Шрифт може бути простим або вишуканим, суворим або вільним, 

тонким або масивним. Шрифт повинен бути зручним для сприйняття. Стиль, 

колір і розмір шрифту слід підбирати так, щоб максимально полегшити покупцеві 

процес ознайомлення з інформацією про товар. 

4.Текстура. Опуклість, ефект об'єму, незвичайна поверхня (гладка, хвиляста, 

ребриста, груба і ін.) чи форма і вага (відчуття в руці) додають товару 

привабливості і викликають інтерес. 

5.Сторітеллінг. Якщо упаковка розповідає історію, це змушує покупця 

повертатися і купувати товар ще раз. Це один з спосібів виділитися серед 

конкурентів. Наприклад, якщо це органічний продукт в екологічно чистій 

упаковці, створеної з перероблених матеріалів, то інформація про це повинна бути 

на упаковці [2]. 

Упаковка – інструмент, якому відведено одна з головних маркетингових ролей. 

Грамотно розроблений дизайн упаковки полегшує просування товару на ринок, 

підсилює рекламний вплив на споживача. Товар повинен бути впізнаваємим, що 

буде сприяти росту продажів, прибутку, а, отже, сприяти росту 

конкурентоспроможності підприємства. Основними напрямками розвитку 

вітчизняного ринку упаковування є вдосконалення дизайну, оптимізація форми 

упаковки й впровадження нових матеріалів для її виробництва. Все це дозволяє 

зробити транспортування, зберігання й реалізацію товару більш ефективними [3].  
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           ЯК ПРАЦЮЮТЬ ПРОЦЕСИ УЯВИ У ДИЗАЙНІ РЕКЛАМИ 

 

       До рекламних засобів, що впливають на зір (візуальних образів), відноситься 

найбільш численна частина креативних засобів реклами. Їх вибір здійснюється з 

урахуванням специфіки об'єкта і мети реклами. Візуальна форма реклами відіграє 

важливу роль, особливо для залучення уваги споживача і формування 

запам’ятовування повідомлення, а ступінь її впливу на ці процеси залежить від 

ряду факторів. 

      Зі зростанням обсягу і якості інформації, розвитком комунікаційних 

технологій, відбувається формування візуальної культури, заснованої на 

виникненні нових виразних засобів. 

       В арсеналі розробників візуального рішення рекламно інформаційних 

матеріалів знаходиться досить багато проектних прийомів, що забезпечують 

створення привабливого рекламного образу. Досліджувані нами джерела таких 

авторів як А. Костіна, А. Назайкін, Р. Овчиннікова, О. Павловська, С. Пронін та 

ін. дозволяють зробити висновок, що науковці і фахівці ринку маркетингових 

комунікацій по різному класифікують підходи до дизайну рекламних продуктів і 

використання в них візуальних елементів. Віддаючи належне науковій та 

практичній значущості праць, у яких розглядаються різноманітні аспекти 

формування рекламних звернень, необхідно відзначити, що нові тенденції 

графічного дизайну вимагають додаткового аналізу виразних засобів та принципів 

вибору візуальних складових рекламних повідомлень. 

         Виразними засобами в рекламі є тропи (від давньогрецького слова «tropos»– 

перетворення). Вони сприяють прикрасі і стилістичному уточненню готових 

рекламних конструкцій. Кількісні тропи включають в себе: гіперболу – 

перебільшення і мейозис (літоту) – применшення. До тропів якості відносяться 

серед інших метафора, іронія, сарказм. Розглянемо декілька прикладів. Принцип 

функціонально-морфологічної трансформації, а саме гіперболи- перебільшення і 

літоти-применшення, дозволяє найбільш наочно продемонструвати рекламну 

концепцію товару. 
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       Гипербола. Існують різноманітні види перебільшення в рекламі: розміру, 

функціональних характеристик, значущості товару в житті людей і ін. Кращий 

ефект досягається за рахунок максимального візуального перебільшення розмірів 

рекламованого об'єкта, якщо необхідно показати його функціональні можливості і 

значимість в житті споживача або якійсь конкретній ситуації. Наприклад, в 

рекламі лікарського засобу, що полегшує симптоми нежиттю агентством JWT, 

Венесуела, замість обличчя показаний один ніс (слоган: «Коли закладеність 

більше тебе самого»). Повернути обличчя допоможе препарат Sinutab (значимість 

в житті споживача або якійсь конкретній ситуації) [1]. О. Павловська виділяє 

особливу «гіперболічну» тему – перебільшене бажання придбати рекламований 

товар [2] . За допомогою величезної ложки агентством DM9 DDB візуально 

гіперболізується нетерпіння спробувати шоколадний пудинг Parmalat і, таким 

чином, продемонстровано смакові якості продукту [3]. Отже, домогтися 

поставлених цілей вдається застосувавши візуальну гіперболізацію, як засіб 

досягнення виразності рекламного повідомлення. Це гарантує правильне 

сприйняття рекламних макетів, сильне емоційне враження від зображень, а також 

запам'ятовується. 

        Літота. Формальною протилежністю гіперболи є літота – применшення 

характеристик рекламованого об'єкта без шкоди для нього. Літота дозволяє 

виразно показати переваги товару: доступність, простоту використання, 

економічність, невеликі розміри, компактність. Наприклад, в рекламі житла 

покупка здається доступніше за рахунок применшення масштабів будинку до 

долоні людини і рішення дається простіше.[4]Літота може применшувати 

небажані для споживача якості товару. Наприклад, в рекламі пральної машини 

«LG» применшити властивість шуму настільки, що він не заважає спати собаці. 

Безшумність – важлива конкурентна перевага даного товару. 

        Іронія (дав.-гр. Είρωνεία –лукавство, глузування, прихований гумор) – 

художній троп, який показує глузливо-критичне ставлення митця до предмета 

зображення. Це насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою. 

Це одразу захоплює погляд глядача, формує зацікавленість, наприклад, як 

пропозиція сонцезахисного крему, який навіть вампірові дозволяє засмагати. Така 

реклама часто обговорюється. Однак, іронічне ставлення автора звернення може 

викликати низький рівень довіри до товару. 

       Сарказм– жорстка насмішка, яка завжди містить негативне забарвлення і 

вказує на недолік людини, предмета або явища, викликає неоднозначну реакцію 

аудиторії. Реклама даного типу може бути вірусна и формувати зацікавленість. Не 

кожна людина сприймає подібний вид реклами. Негатив може залишитися в 

свідомості споживача і асоціюватися в майбутньому з товаром або послугою, 

навіть якщо рекламодавець змінить творчу концепцію 

просування. Чорний гумор був застосований в рекламі від CareerBuilder, слоган 

якої говорить: «Можливо, настав час рухатися далі» [5] . 

       Метафора– уживання слів, фраз, малюнку у переносному значенні на основі 

якоїсь подібності, порівняння. Метафорою так само виступає не тільки 

перенесення властивостей одного об'єкта на інший за принципом їх схожості 

(антропоморфність, зооморфність, біоморфність), але і контрасту між ними. 
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Завдання метафори–виявити приховані від споживача змісти, які закладені в 

дизайн-концепції, знайти яскравий і виразний образ товару, позначити найбільш 

ясні і прості зв'язки між товаром і значеннями, які істотні для споживача при його 

використанні. О. Павловська відзначає кілька напрямків метафоричного 

змістоутворення в дизайні реклами: виявлення прихованих особливостей товару, 

образне уявлення функціональних характеристик і переваг, асоціативне уявлення 

товару [2, с.141]. Агентство «Кіт-маркетинг» в 2013 р. розробило рекламу 

гербіціда на замовлення компанії Альфа Хімгруп. Використаний образ пирію – 

невеликої рослини з довгим повзучім кореневищем, схожим на колючий дріт або 

щупальця спрута. Метафора «З бур’янами зав’язано» представляє функціональні 

характеристики і переваги рекламованого препарату [6]. Не дивлячись на 

позитивні якості реклами з метафорою – залучення уваги, високу 

запам’ятовуваність, емоційність, реклама може бути неоднозначно сприйнята 

аудиторією. 

Короткий огляд нашого дослідження дозволить більшою мірою використовувати 

можливості візуальних образів для вирішення поставлених завдань в рекламі, яка 

є невід'ємною частиною візуальної культури сучасного суспільства. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ 

ТА МЕТОДИ  ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В РЕКЛАМІ 

 

         Реклама - оплачувана рекламодавцем неперсоналізована художня форма 

передачі інформації через спеціальні засоби масової інформації, яка призначена 

для інформування, нагадування та переконання існуючих і потенційних клієнтів 

щодо сприйняття організації, її товарів, послуг або ідей.   
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         Насправді підготовка реклами вимагає серйозного дизайнерського мислення: 

правильного розміщення тексту, пошуку ефектного зображення та пріоритетності 

колірної схеми, яка найкраще сприйме рекламу продукту.  Особливу увагу слід 

звернути на психологічні прийоми при виборі кольору, тексту, форми та 

зображення реклами. 

           Методи психологічного впливу узгоджуються з найбільш ефективним для 

конкретного впливу реклами типом комунікації. Підбір засобів психологічного 

впливу залежить від поставленої мети рекламної комунікації. На свідомість 

представника цільової аудиторії впливають професійно застосовувані образи.  

Основне завдання реклами - не тільки повідомити споживача про товар, а й 

спонукати його купити цей товар. Для того, щоб після перегляду споживач 

захотів придбати рекламований товар, реклама повинна містити такі прийоми 

психологічного впливу: інформування, переконання, навіювання та спонукання. 

1. ІНФОРМУВАННЯ - являє собою інформацію про товар, яку повинен знати 

споживач. Як правило, ця інформація не містить жодних прийомів переконання 

чи маніпулювання, а лише певні дані. Метою цього прийому є ознайомлення 

споживача з товаром, його особливостями та перевагами. Але комунікація в 

чистому вигляді зустрічається в рекламі дуже рідко, тому що сама по собі не 

здатна спонукати споживача до негайної дії, і тоді використовуються допоміжні 

прийоми, які відіграють більш важливу роль в обізнаності споживача. 

2. ПЕРЕКОНАННЯ - саме за допомогою різних методів переконання реклама 

може впливати на споживача на різних рівнях, використовуючи при цьому різні 

методи. Серед цих методів можна виділити наступні: 

  а) інформаційний – недивлячись  на те, що цей метод призначений для надання 

необхідної інформації про продукт, деякі психологічні прийоми в ньому все ж 

використовуються. Наприклад,  ми часто можемо побачити, як заздалегідь 

вказується певна ціна товару чи послуги, яка свідомо завищується. Ця ціна є так 

званим оманливим якорем, до якого прив'язують споживача ще до того, як він 

безпосередньо познайомиться з товаром. 

  б) емоційний – це один із найпоширеніших методів психологічного впливу, мета 

якого – викликати певні емоції у споживача при перегляді реклами. Для цього 

використовуються знайомі і відомі символи, які викликають необхідні асоціації 

виробника. Наприклад, Coca-Cola та її реклама «Свято наближається» вже багато 

років асоціюється з новорічними святами. Емоційна композиція рекламних 

повідомлень покликана викликати у споживача спогади про щось приємне і 

пов'язати ці спогади з їх виготовленням. 

  в) патріотичний – цей метод схожий на попередній, оскільки виробляє замінник і 

маніпулює емоціями споживача, за винятком того, що, на відміну від емоційного, 

цей спрямований лише на одне – почуття патріотизму та любові до Батьківщини. І 

в наш час цей вид реклами дуже популярний, оскільки виробники роблять акцент 

на національному продукті та його характеристиках. Також популярністю цього 

методу є збір благодійних внесків від продажів, що дає мотивацію споживачам до 

покупки. 

  г) пробудження страхів –  даний метод призначений для створення певної 

загрози в свідомості споживачів щодо того, що може статися, якщо вони не 
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скористаються запропонованим продуктом. Пробуджені страхи викликані 

еквівалентом міді-драми реклами, коли на ринок виходить новий продукт, який 

викликає багато коментарів. Проте слід знати, що цей метод найбільше впливає на 

почуття відповідальності дитини. Так зокрема хочу виокремити, що усі батьки 

хочуть, щоб їхня дитина була здоровою та успішною, тому виробники дитячих 

товарів часто використовують у своїй рекламі прихований заклик, щоб вказати, 

що рекламований товар будь-яким чином пов’язаний з безпекою, здоров’ям чи 

успішним розвитком дитини. 

3. Наступним методом психологічного впливу є НАВІЮВАННЯ. На відміну від 

переконання, пропозиція не вимагає критичного сприйняття інформації, навпаки, 

достатньо поверхневого ознайомлення та засвоєння отриманих даних. Якщо 

переконання спрямоване на логіку і розум людини, то навіювання спрямоване на 

готовність споживача довіряти запропонованій інформації без жодної перевірки. 

Щоб прийняття пропозиції справило на споживача необхідний ефект, необхідно 

дотримуватися деяких правил: 

- У рекламному повідомленні слід використовувати лише ті слова, зміст яких 

зрозумілий і конкретний, уникати абстрактних і розпливчастих понять, що 

знижують ефект навіювання. 

- Не варто вживати негативних висловлювань, вживання часток типу «ні», адже 

це насторожує та породжує сумніви, бо на підсвідомому рівні кожна людина 

чинить опір запереченню. 

- Додавання якісних характеристик в описі товару чи послуги значно збільшить 

пропозицію, адже таким чином ми збагачуємо враження споживача. 

4. Останній метод це є – СПОНУКАННЯ. Його головна мета — миттєва реакція 

споживачів на рекламу, бажання купити товар чи скористатися послугою. Для 

цього в рекламних повідомленнях використовуються такі підказки: «Телефонуйте 

прямо зараз», «Заходьте до нашого магазину і Ви дізнаєтесь про наші акції та 

знижки». Таким чином стимул має закликати споживача від сприйняття до дії, 

тому майже завжди виглядає як короткий слоган або девіз компанії, в якому 

прихований цей заклик. Оскільки кінцевою метою реклами все-таки є покупка, 

рекламодавець повинен чітко вказати у своєму повідомленні, яку дію повинен 

зробити споживач - купити, зателефонувати, зареєструватися і т.д.  

Отже, на підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що в процесі 

створення сучасної реклами використовуються та тісно переплітаються 

різноманітні методи психологічного впливу, характер яких може бути позитивним 

і негативним. Психологічно грамотна позитивна реклама не руйнує психіку і 

навіть сприяє формуванню позитивного мислення споживача. 

Позитивна реклама - це не реклама, яка відмовляється знати психологію 

споживача і відмовляється контролювати його поведінку. Це реклама, яка з 

повагою ставиться до споживача та переслідує його інтереси, а не за рахунок 

психічного здоров’я потенційного споживача. Позитивна реклама - це обов'язково 

психологічно грамотна реклама, яка привертає увагу споживача, утримує її, 

формує його поведінку, показує переваги товару, унікальність, необхідність 

товару за допомогою знання основ психології та базових відомостей про 

психологію. фізичної особи.  
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Основними характеристиками психологічно позитивної реклами можуть бути: 

- достовірна інформація про товар, що рекламується; 

- виконання даних у рекламних обіцянках; 

- відсутність різного роду негативних впливів на підсвідомість споживача; 

 - формування позитивного емоційного ставлення споживача як до самої реклами, 

так і до товару; 

- створення позитивного, стійкого іміджу товару у споживача; 

- вміння викликати посмішку клієнта та створити гарний настрій; 

- психологічно грамотно розроблена концепція, зміст, сюжет реклами; 

- після перегляду оголошення людина повинна відчути впевненість у собі, 

внутрішній спокій, оптимізм, відчуття внутрішньої гармонії.  

Тож пам’ятайте, реклама відіграє дуже важливу роль у розвитку суспільства на 

сучасному етапі. Вона сприяє створенню нових потреб, а також формуванню 

світогляду, естетичних смаків, соціальних цінностей, стилю життя тощо. І все це, 

як правило, непомітно для самої мережі чекає на небезпеку дії вхідних 

психологічних механізмів і передумов.  
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РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 

ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ 
 

            Маркетинг - це складна система організації виробництва і реалізації 

продукції, заснована на задоволенні потреб і вимог конкретних споживачів. 

Основними завданнями маркетингу є: отримання прибутку на основі дослідження 

і прогнозування ринку, вивчення зовнішнього і внутрішнього середовища 

експортних підприємств, формування стратегії і тактики ринкової поведінки за 

допомогою маркетингових планів . 

             За словами П. Ф. Друкера, «мета маркетингу - зробити продажі 

непотрібними. Його мета - глибоко знати й розуміти клієнта, щоб продукти й 

послуги ідеально підходили клієнту та продавалися». 

             У сучасному світі, де панують інноваційні технології, маркетинг є 

способом діяльності підприємців і специфічним способом ведення бізнесу в 

ринкових умовах. Сучасний маркетинг є особливою галуззю економічної науки, 
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яка розглядає раціоналізовані та широко зрозумілі проблеми шляхом розробки 

відповідних інструментів [1]. 

             Основною характеристикою маркетингу є те, що його діяльність 

орієнтована на попит. Потреби споживачів є першочерговою турботою 

виробників товарів і послуг. Девізом багатьох компаній є: «Знайти потреби і 

задовольнити їх», «Робити товари, які можна продати, а не ті, які намагаються 

продати», «Любити клієнта, а не продукт». Саме задовольняючи потреби 

споживачів, виробники досягають своєї кінцевої мети – прибутковості. Як засіб її 

досягнення маркетинг пропонує не окремі зусилля, а комплекс заходів. 

              Говорячи про важливість маркетингу, перш за все слід наголосити на 

тому, що він дозволяє підприємствам краще адаптуватися до умов ринкової 

економіки. Виробники в розвинених країнах ніколи не відчували таких проблем, 

як зараз. Адже всі ринки розподілені між виробниками і завалені різними 

товарами. У цій ситуації важко вести бізнес і вигравати конкуренцію. Маркетинг 

створює безмежні можливості для бізнесу, які необхідно використовувати, аби 

залишатися конкурентоздатним [1]. 

Сучасні технології значно спростили основні методи світового маркетингу. 

Розвиток мережі Internet, популяризація соціальних мереж як платформ для 

просування продукції виробниками, діджиталізація суспільства - ці всі фактори 

позитивно вплинули на розвиток маркетингових технологій. Починаючи з 10-х 

років ХХI століття, потенціальний клієнт став набагато ближче до послуги чи 

товару, що просувають підприємці. Попри всі переваги, із розвитком сучасних 

технологій у сфері маркетингу, з’явилися й певні недоліки. Реклама буквально 

“заполонила” весь інформаційний простір. Ще 30 років тому люди навіть не 

могли уявити, що у майбутньому їх усюди “переслідуватимуть” різного роду 

пропозиції від рекламодавців. Раніше рекламу можна було спостерігати тільки на 

вулиці або в ефірі телебачення та радіо. Зараз же - вона усюди [2, 3]. 

          Сучасна реклама по різному впливає на свідомість людини. Щоб звернути 

увагу на свій продукт і підвести потенціального покупця до його придбання, 

маркетологи використовують дуже яскраву і “апетитну” зовнішню рекламу. 

Телебачення, соціальні мережі, різні інтернет-сайти, радіомовлення, вуличні 

білборди, рекламні секції у громадському транспорті, велика кількість 

промоутерів, розсилка у месенджерах, просування товару чи послуги через 

відомих блогерів і ще багато іншого [2]. Психіка людини може страждати від 

перенасичення непотрібною інформацією і постійних пропозицій щось придбати. 

Саме тому деякі інтернет-ресурси вимушені обмежувати кількість рекламних 

блоків на своїх платформах, що впливає на їхній заробіток, але “рятує” тисячі 

людей від нервової нестабільності. 

          Деякі горе-маркетологи роблять все необхідне, щоб “витягти” з клієнтів 

якомога більше грошей - і це неправильно! Мета реклами - просувати товар чи 

послугу, не порушуючи при цьому особистих кордонів покупців [2]. 

Коли потенційний покупець вже остаточно вирішив щось придбати - на нього 

починає діяти внутрішня реклама. У торгових залах супермаркетів завжди лунає 

тиха, приємна музика, все оформлене в легких для ока тонах, у приміщенні тепло 

і затишно. Це безпосередньо діє на підсвідомість людини. На відміну від 
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агресивної зовнішньої, внутрішня реклама і атмосфера всередині магазину 

роблять все, щоб гість залишався в цьому місці якнайдовше, і, відповідно, мав 

можливість покласти собі у кошик більше товарів. У великих супермаркетах ви 

ніколи не знайдете вікон та годинників. Це зроблено для того, щоб покупець 

абстрагувався від оточуючого середовища, помічаючи перед собою  лише 

різноманіття продукції [3]. 

           Сучасні технології вплинули й на внутрішню рекламу. Кожна людина, 

прийшовши до магазину може легко дізнатися все про певний товар, лише 

відсканувавши його штрих-код на спеціальних пристроях, які знаходяться у 

торговому залі. Без зайвого контакту з живими людьми, можна скористатися 

віртуальним помічником, який допоможе з вибором необхідного.  

Усі вищевказані фактори спонукають звичайних людей на скоєння імпульсивних 

покупок. Але сучасні технології вирішили цю проблему. Щоб не витрачати 

зайвих коштів на непотрібні речі, можна скористатися інтернет-магазинами 

відомих торговельних мереж. В онлайн-маркетплейсах немає зайвого 

навантаження на підсвідомість, що допоможе швидко обрати необхідний товар і 

замовити його, не виходячи з дому.  

З кожним днем інновації у сфері маркетингу стрімко розвиваються і 

вдосконалюються. Перед сучасними маркетологами постає важливе завдання - 

підвищувати доходи своїх підприємств, не нашкодивши своєю рекламою 

психологічній стабільності ймовірних покупців [2, 3]. 

          У наш час вплив різного роду реклами на свідомість людини просто 

колосальний. Тому кожен з нас повинен раціонально мислити і не піддаватися 

згубній дії яскравих білбордів й інтернет-постерів [3]. 
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МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКЛАМИ 

 

       Реклама – це потрібне явище ринкової економіки. Без неї  не було б і попиту 

конкретний товар, не було б так званої «моди» на продукт чи послугу.  
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Маніпуляція - це вплив, який вимагає значної майстерності і знань. 

Зустрічаються, звичайно, талановиті самородки із потужною інтуїцією, здатні до 

маніпуляції свідомістю інших людей за допомогою примітивних засобів. 

         Сьогодні реклама стала частиною суспільного життя, вона вже не викликає 

здивування чи захоплення, а сприймається як буденне явище, без якого не 

можливий розвиток будь-якої сфери діяльності. Важко уявити, що за невеликий 

проміжок часу вона просперує від простих кольорових вивісок на кав’ярні чи 

готелі до складних сюжетних роликів на телебаченні, в Інтернеті. Змінюються і 

засоби впливу і аудиторія сприйняття, реклама стає вже не засобом поширення 

інформації про товари чи послуги, а складним і ефективним засобом навіювання 

стереотипів поведінки, формування моральних цінностей. Варто зауважити, що 

рекламі піддаються люди різних вікових категорій та люди різної статі. 

          Реклама працює таким чином - рекламодавець хоче продати та «нав’язати» 

товар чи послугу  споживачеві, а споживач тим часом піддається цій, так званій, 

«маніпуляції», яка була якіснішою та цікавішою.  

          В наш час маніпулювання свідомістю присутнє в усіх сферах життя. Навіть 

коли ми заходимо в продуктовий магазин, бачимо великі банери зі знижками, 

акціями, типу «3+1», «червоні цінники», які обманюють нашу уяву та 

наполягають покласти цей товар до кошика. 

        Існують прийоми маніпулювання суспільною свідомістю. Розглянемо 

широко відомі. 

         Мовне скріплення. Прийом узятий з практики нейро-лінгвістичного 

маніпулювання. Це прийом, за допомогою якого дві або більше дії в пропозиції 

скріплюються тимчасовими оборотами: "до того як", "перш ніж", "після того як" 

тощо. Ефект прийому обумовлений тим, що на таку подвійну тимчасову 

конструкцію в реченні людині скрутно дати подвійне заперечення, якщо він хоч з 

чимось не згоден. Приклад: "Після того як ваша газета надрукує наше інтерв'ю, 

ми зможемо говорити про перші результати нашої співпраці". Співбесідник 

напевно погодиться з цим, тим самим, давши непряму згоду на публікацію 

інтерв'ю. 

           Риторичні питання. Вам ставляться питання, на які неможливо відповісти 

"ні". Але наше "так" згодом виявляється пасткою" оскільки означає набагато 

більше, ніж просто відповідь на питання. 

           Приклад з реклами: «Ви давно шукаєте туш, яка трималася б на віях цілих 

24 години?» (реклама туші "Margaret Astor"). 

Порівняння на користь маніпулятора. Прийом зводиться до пошуку об'єкта, на 

який можна було б спертися, щоб продукт мав виграшний вигляд. Таким чином, 

з'являються в рекламі фрази типу "Це звичайний пральний порошок, а це - 

"Аріель"[1]. 

          Створення психозу «брак часу». Ключові слова: «поспішайте», «тільки 

сьогодні діють божевільні знижки», «першій сотні тих, хто зателефонує, 

вручається приз» і так далі. Варіантів тут багато, але всі вони зводяться до того, 

щоби втягти споживача в стан ажіотажу, гарячкового поспіху. Йому ніколи 

подумати, йому потрібно терміново бігти й купувати! 
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Апеляція до прогресу. Ключові слова: «новий смак», «новий дизайн», «нова 

упаковка» та ін. Цей метод частково перетинається з попереднім, оскільки 

підштовхує людину купувати нове, щоби йти в ногу з часом, не відставати. Проте 

в основі цього методу лежить експлуатація цікавості споживача, а також 

позиціонування фірми як втілення прогресу. 

          Підміна понять. Спочатку показують одне, потім пропонують купити зовсім 

інше. Наприклад, рекламують сухий корм для собак – маленькі, непоказні 

гранули, а спочатку йде відеоряд: соковите м’ясо, овочі, зелень і тому подібне. 

Шляхом нескінченних повторень створюють у підсвідомості споживача 

асоціативний зв’язок між натуральними продуктами й готовим кормом. 

Аналогічно побудовано й рекламу зубної пасти з прополісом. Демонструють 

стільники і мед, але їх немає серед інгредієнтів пасти. Так само представляють і 

їжу швидкого приготування. Подібних прикладів безліч. 

        Комплекс переваги. Класик психоаналізу Альфред Адлер створив концепцію 

комплексу неповноцінності та комплексу зверхності як засобу компенсації 

неповноцінності. За Адлером, усі люди тією чи іншою мірою мають відчуття 

неповноцінності і прагнуть компенсувати його різними успіхами, хай навіть 

уявними. Відкриття Адлера широко використовуються в сучасній рекламі. 

Споживачеві пропонують придбати товар для того, щоб відчути свою 

винятковість, всесилля, підвищити свій статус. «Вірний секрет жіночих перемог», 

«Для тих, хто справді крутий», «Ти всесильна», «Ви чарівні», «Він один такий» – 

типові в даному випадку слогани. 

         Безкоштовний сир із мишоловки. Увагу споживача акцентують на 

можливості отримати «безкоштовно», «в подарунок» яку-небудь річ на додаток до 

основної покупки. Зрозуміло, що ціну «безкоштовного подарунка» просто 

включено в ціну рекламованого товару і покупець насправді оплачує зі своєї 

кишені дві речі. Мало того, нерідко в якості «призу» підсовують предмети, які 

самі по собі не користуються попитом і з цієї причини їх не беруть у торговельні 

мережі. Тоді фірма оголошує, що її «подарунок» настільки ексклюзивний, що 

навіть і не продається, що його можна отримати тільки в якості призу. Як-то 

кажуть, потребу видають за доброчесність, і обидва товари працюють один на 

одного. Прийом простий, але ефективний. 

         Ілюзія переконливості. Телереклама активно експлуатує ілюзію 

переконливості. Демонстрація якихось графіків, наведення різноманітних 

коефіцієнтів, застосування «особливих домішок», посилання на різноманітні 

«академії» і «професійні асоціації стоматологів», які «об’єктивно» підтверджують 

перевагу рекламованого товару над виробами конкурентів. («Коефіцієнт 

відбілювання» в пральних порошках, жувальна гумка «з карбамідом» та ін. Всі 

«професійні асоціації» й «академії» або є фантазією  рекламістів, або 

створюються і фінансуються самими ж виробниками цього товару). 

Авторитет.Товар рекламує популярна особистість: кіноактор, кумир молоді й так 

далі. Розрахунок на стереотип: «раз уже такі люди купують, то сумніватися 

нічого, треба брати»[2]. 

         Це мінімум того, що видно одразу і що необхідно знати кожному 

споживачеві реклами. А щоб навчитися захищатися від маніпуляцій, варто 
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виробити критичне сприйняття інформації, яку ми отримуємо щодня. Коли вам на 

очі потрапляє реклама, подумки встановіть, які саме методи маніпуляції в ній 

застосовано. Тренінг простий і ефективний. І можливо, це вбереже вас від 

непотрібних покупок та необдуманих витрат. 
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СЕКЦІЯ 4 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РІТЕЙЛІ 
 

Балозян Ольга, директор з розвитку групи компаній  

ТОВ ТК «Полісся-Продукт» 

 

ТАЄМНИЙ ПОКУПЕЦЬ»: ПРИНЦИП ДОСЛІДЖЕННЯ ТА 

МОНІТОРИНГУ. ЯК ВПРОВАДИТИ ПРОЄКТ? 

 

Таємний покупець – це особа яка діє виключно по Інструкції, аби зафіксоване 

допомогло покращити сервіс обслуговування покупців магазинів «Полісся-

Продукт» та «Макс Маркет».  

Важливо під час візитів бути об’єктивним, не провокувати конфліктних ситуацій 

та не заважати ані персоналу магазину, ані іншим покупцям.  

Всі дії мають бути такими, що не привертають уваги. 

Якщо таємний покупець виявляє порушення, то його дії (фото та коментарі), 

повинні бути непомітними для інших покупців аби це не призвело до небажаних 

наслідків й не зашкодило репутації магазину. 

1. ПІДГОТОВКА ДО ВІЗИТУ 

Перед візитом обов’язково вивчається  Інструкція. Йде знайомлення з адресами 

магазинів які ви маєте відвідати, датою та часом візиту. Дотримання графіку 

візиту – обов’язкове! Ознайомлення з переліком товарів, які ви маєте придбати в 

кожному конкретному магазині та перерахуйте кошти, які отримали для 

здійснення покупки. Якщо товари з переліку п1.3, вам незнайомі (або їх склад – 

стосується відділу «Кулінарія»), запитайте обов’язково у кураторів проекту 

«Таємний покупець» про це аби виключити помилки до проведення перевірки. 

Товар, який ви придбаєте, чек та решту коштів маєте особисто передати до офісу 

за адресою: Кооперативна 12 після завершення перевірок. Для фіксування візиту, 

користуйтеся мобільним телефоном та навушниками (перевірте заряд телефону, 
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його має вистачити на весь візит). Для пересилання файлів, у вас має бути 

мобільний Інтернет. Запис перебування в одній торговій точці має бути 

безперервним від початку візиту до його завершення.  

      Увага !!! Не треба вмикати / вимикати диктофон поруч із входом магазину, вас 

можуть побачити співробітники магазина. Зробіть це в безпечній зоні 

(переконайтеся, що у співробітників немає можливості вас побачити). 

Проговорюйте кожен елемент перевірки не голосно, аби не привертати зайвої 

уваги до себе. Фото, які ви будете робити, мають бути чіткими, не 

розпливчастими. На них повинні добре проглядатися викладка та цінники. Робіть 

фото так аби не привертати зайвої уваги, як продавців так і інших покупців. 

Візит у магазин має пройти таким чином, щоб персонал ні в якому разі не 

запідозрив вас у тому, що проходить перевірка. «Таємний покупець»  має  себе  

поводити  в закладі так  само, як звичайний покупець. Відповідно до 

законодавства та внутрішній правил компанії, кожен покупець не обмежений в 

правах стосовно телефонних розмов в магазині та відео- фото-  зйомці, тож 

перешкоджання з боку співробітників магазинів не буде. У випадку, якщо 

співробітник магазину забороняє вам проводити  відео- фото-  зйомку – ви маєте 

це також зафіксувати записом на диктофон та продовжити перевірку.  

2. ВІЗИТ:  

Перед входом в магазин: якщо в переліку товарів, які вам необхідно придбати в 

цьому магазині є піца, зателефонуйте за відповідним номером телефону (запис 

розмови - обов’язковий) та замовте піцу. Наприкінці візиту ви повинні купити цю 

замовлену піцу та проговорити час який пішов на її виготовлення. Важливо аби 

він відповідав часу який вам назвали при замовленні. Дослівно ви маєте озвучити 

фразу «При замовленні піци (назва піци) озвучили час очікування ___ хвилин, по 

факту виготовили через ___ хвилин ». За 200 метрів до входу в магазин увімкніть 

диктофон на телефоні. Проговоріть адресу магазину, дату та час початку 

перевірки. Візьміть перелік необхідних товарів, які ви маєте придбати в цій 

торговій точці та проговоріть їх на диктофон. Озвучте суму коштів яку ви маєте 

по плану витратити за закупівлю цих товарів. Зважте на те, що запис перевірки 

має бути безперервним.  

Вхід в магазин:  

Ви заходите в магазин як звичайний покупець, який бажає придбати продукти. 

Перед входом зверніть увагу на сміттєву урну: 

-чи є вона переповнена; 

- чи є розкидане повз неї  сміття; 

- у випадку схвальних відповідей на попередні два пункту, зробіть фото 

відповідно до еталонного зразка. 

Берете продуктову корзину чи візок (на ваш вибір), оцінюєте його чистоту, 

коментарем. У випадку якщо корзина чи  візок брудні, відійдіть в сторону та 

непомітно зробіть фото, поглядом знайдіть касирів та озвучте наступне: 

- чи вдягнуті вони у форму;  

- чи є в них в наявності бейджик з ім’ям (назвіть ім’я пошепки) ; 

     - (перевірте аби зовнішній вигляд касира та продавців відповідав еталонному 

зразку на фото); 
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Зверніть увагу на наявність акційного плакату: 

    - чи є він? в якому стані? 

Перевірте вітрину з овочами та фруктами:  

    - зробіть фото вітрини 

Перевірте вітрину з хлібом:  

- зробіть фото вітрини 

     - зробіть фото викладки хлібобулочних виробів ТМ «Суперово» 

Перевірте вітрину зони перекусу:  

- зробіть фото вітрини 

- зауважте чи звернувся до вас співробітник відділу із пропозицією 

«новинки» (хот-дога з французькою булочкою).  

     - чи є в зоні перекусу акційний плакат з «новинкою» 

Перевірте кавове місце, проговоріть чи є в наявності та вільному доступі 

покупців: стикери з цукром, серветки, палички для перемішування, стаканчики. 

Чи є бруд або послід від кави. 

     - зробіть фото кавового місця відповідно до еталонного зразка. 

У випадку якщо в магазині на підлозі є неприбрані коробки з товаром/чи без, а 

поруч не має співробітника магазину – зробіть фото. Зберіть в кошик весь товар зі 

списку, який необхідно придбати, якщо якийсь товар ви не можете знайти – 

запитайте про допомогу будь якого співробітника магазину. Заберіть замовлену 

піцу, якщо вона є в переліку,та порівняйте час замовлення та видачі. Дослівно ви 

маєте озвучити фразу «При замовленні озвучили час очікування ___ хвилин, по 

факту виготовили через __хвилин ». Купуючи на касі товар, зверніть увагу: 

- чи вам дали вам чек, решту, та запитали про наявність дисконтної карти. 

- чи вам довелося просити чек, а касир не озвучив решту та не запитав про 

карту. 

- чи запитали у вас паспорт при купівлі алкоголю та цигарок. 

     - прокоментуйте попередні  пункти 2.2.14 з покупки товарів на касі, після 

виходу з магазину. 

3. ЗАВЕРШЕННЯ ВІЗИТУ 

Після виходу з магазину, назвіть решту коштів, які лишилися після придбання 

товарів. Озвучте перелік товарів які ви придбали:  

- чи все, що було в переліку ви придбали?  

     - якщо якийсь з товарі ви не придбали, назвіть причину.  

Озвучте спілкування з касиром, речі, які вважаєте важливими (якщо такі є), на що 

ви ще звернули увагу під час перевірки. Назвіть час завершення перевірки. 

Вимкніть диктофон та збережіть запис.Аудіо запис візиту та фото скиньте зразу ж 

у вайбер групу куратору проекту «Таємний покупець», зволікати з надсиланням 

заборонено! 

Заключна частина 

Якщо ви здійснили всі дії,  відповідно до їх послідовності, що описанні в цій 

Інструкції, ваш візит зараховано!  

Далі, ці данні будуть оперативно опрацьовані аби вирішити виявлені проблеми. 

Дякуємо що допомагаєте нам стати кращими! 
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Доманська Ганна, викладач  

ВСП «КТЕФК ДТЕУ»,  

м. Київ, Україна 

 

РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ 

 

        В сучасних умовах, основна маса покупок індивідуальними споживачами 

відбувається безпосередньо на підприємствах роздрібної торгівлі, що пояснює 

важливість процесу впливу на покупців в місцях продажу. 

Реклама на місці продажу (від англ. Point-of-Sale Advertising) – усна, текстова, 

графічна, мультимедійна, або інша інформація рекламного характеру, яка 

розміщується в місцях безпосереднього продажу товарів або послуг. Такий спосіб 

рекламування є кінцевою ланкою рекламного процесу, що починається в засобах 

масової інформації. Вона є найбільш ефективною складовою стимулювання 

продажу товарів.  

         По суті, реклама на місці продажу посилює феномен імпульсивної купівлі 

товарів, спрацьовує як механізм повторення іншої, уже відомої покупцеві 

реклами, як інструмент нагадування за допомогою зображення торгової марки, 

рекламного слогана виробника тощо.  

         Основним призначенням реклами на місці продажу є надання покупцеві 

інформації про товари, наявні в конкретній торговельній точці, а також 

повідомлення про ті переваги, які він може отримати якщо придбає конкретний 

товар. Вона може відігравати роль експозиції (презентації) продукції фірми 

виробника. Крім того, така реклама може бути використана виробниками для 

масового поширення інформації про товари серед споживачів, які відвідують 

конкретний магазин.  

          Як складова маркетингової політики комунікацій виробника, реклама на 

місці продажу корисна під час запровадження на ринок товарів широкого вжитку. 

Вона сприяє постійній наявності тієї чи іншої торгової марки товару в магазині, 

що підтримує інтереси виробника, а також допомагає активізувати торгівлю.  

Для того щоб реклама на місці продажу в сучасних умовах була ефективною, вона 

має відповідати таким вимогам:  

• інформувати споживача та давати можливість порівняти кілька товарів, 

особливо коли вони є технічно складними;  

• звертатись до значної кількості покупців, що забезпечити продаж значної 

кількості товару; 

 • допомагати споживачу у виборі товару, причому ця допомога має бути 

швидкою та якісною;  

• пропонувати споживачу ще новий, незнайомий товар.  

Головна мета реклами на місці продажу – зробити товар помітнішим серед ряду 

подібної продукції, щоб покупець обрав саме його. Важливе місце в даному 

процесі займають і правильна викладка товару, і грамотне інформування 

споживачів, і POS-матеріали, які активно застосовуються в роздрібній торгівлі.  
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Існує багато видів POS-матеріалів. При їх застосуванні, необхідно пам'ятати, що 

між елементами POS і рекламною компанією виробника повинен існувати 

візуальний зв'язок. Подібний вплив у місці продажів стає логічним продовженням 

рекламної кампанії та іншої діяльності щодо просування торговельної марки. 

POS-матеріали можуть містити не тільки назву продукту або певний бренд, але й 

надавати додаткові відомості про товар, повторювати його зовнішню форму або 

інформувати покупця про привабливу ціну. Застосування POS-матеріалів сприяє 

швидкому підвищенню попиту на рекламовану продукцію і, як показує досвід, 

підвищує ефективність продажів. Розглянемо найсучасніші види POS-матеріалів, 

які доцільно застосовувати на місцях продажу товарів:  

1) дисплеї – використовуються компаніями, як правило, для розміщення 

товарів імпульсивного попиту, тобто товарів, що купуються покупцями 

спонтанно. До таких товарів відносяться жувальні гумки, солодощі, сигарети, 

маленькі батареї та ін. Розміщують їх в тих місцях, де у покупця може виникнути 

імпульсивне рішення щось придбати; 

2) листівки і буклети – недорогий, але достатньо дієвий рекламний матеріал, 

що використовується в роздрібній торгівлі. Даний матеріал повинен знаходитися 

поряд з товаром, аби споживач зміг отримати інформацію про продукт ще до того, 

як визначиться з покупкою; 

3) плакати - часто виконують не просто функцію інформування, але і 

спонукають споживача зробити покупку. Плакати часто допомагають покупцю 

зорієнтуватися в торгівельному залі, запобігають його пересуванню по всьому 

периметру магазина у пошуках певного товару; 

4) підлогові наліпки також досить ефективна форма реклами, яка досить часто 

використовується на місцях продажу товарів;  

5) оригінальні конструкції: 

• мобілі – великі картонні конструкції, що підвішуються до стелі над тим 

місцем, де реалізується товар, для того, щоб покупець, який бажає придбати один 

товар, наприклад, пляшку мінеральної води, не блукав серед полиць з іншими 

товарами, наприклад, алкогольними напоями; 

• джумбі – об'ємні коробки (пляшки, банки), що імітують продукт у 

збільшеному масштабі; 

• шелфтолкери – довгі куточки, що прикріплюються до полиць з метою 

виділити товарний ряд однієї фірми серед інших; 

• воблери (від англ. to wobble – вібрувати) – спеціальні пристосування, що 

прикріплюються до полиць. Вони мають властивість вібрувати завдяки гнучкій 

пластмасовій "ніжці", привертаючи цим увагу відвідувачів магазина до товарної 

полиці; 

• диспeнсери – це вид POS-матеріалів, призначений для розміщення 

рекламної інформації: листівок, буклетів, флаєрів тощо. Диспенсер є стендом із 

опорою, на якому розташовуються кишені для розташування в них різних видів 

рекламної поліграфії; 

• мобайл – двосторонній рекламний носій довільної форми, що представляє 

собою наклеєні із двох сторін на товстий палітурний картон однакові за формою 
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лайнери (рекламні плакати з товстого паперу або тонкого картону) і висічений по 

їхньому контуру; 

• некхенгер – матеріал з картону чи паперу, який кріпиться на горло пляшки 

для залучення уваги безпосередньо до товару. 

Отже, рекламу на місці продажу можна розглядати як форму комунікації, яка 

перекладає якість товарів та послуг мовою потреб і запитів споживачів. Тому, за 

вмілого використання реклама на місці продажу стає могутнім знаряддям 

збільшення товарообігу. Пояснюючи потенційним покупцям переваги товару, 

запрошуючи їх відвідати конкретний торговий заклад, реклама на місці продажу, 

робить більш значущу справу, ніж просто продаж товару. Комунікативна 

властивість реклами на місці продажу збільшувати кількість відвідувачів 

торгових закладів є такою ж важливою, як і її здатність сприяти продажу 

рекламованих товарів.  
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ  РОЗВИТКУ РІТЕЙЛ-ПРОСТОРУ 

 

         Сучасний ринок комерції представлений широкою різноманітністю форм 

взаємодії між продавцем і покупцем. Одні компанії працюють на вузьку цільову 

аудиторію, інші – на масові продажі. Якщо говорити про роздрібну торгівлю, яка 

орієнтована на широку аудиторію, це і буде рітейл. Що включає в себе поняття, 

які особливості має цей напрямок бізнесу – питання, що цікавлять багатьох. 

          Поняття, яке прийшло в нашу мову з заходу, фактично означає роздрібну 

торгівлю, орієнтовану на масового покупця. Це не просто магазин продуктів або 

одягу. Головна його особливість – пропозиція придбати товари широкого 

асортименту, зібрані на одній локації. 

Переваги напрямку для споживачів: 

•великий перелік товарних позицій; 
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•можливість придбати продукцію різних торгових марок і напрямків в одному 

місці; 

•легке порівняння цін; 

•придбання товару по акціях і програмах лояльності; 

Все це є привабливими аргументами для відвідування торгових майданчиків 

споживачами. 

Важливим аспектом для відкриття рітейл майданчиків служать такі фактори, як: 

•локація 

•можливість розміщення паркування для клієнтів 

•конкурентне оточення 

Робота над формуванням успішного за всіма показниками об'єкта торгівлі – 

процес, який вимагає ретельного планування і постійної роботи над залученням та 

утриманням клієнтів. Як правило, над завданнями трудиться колектив фахівців 

різних напрямів. Рітейл – це не тільки майданчик для продажу, але й ефективна 

організація її роботи. 

Це напрямок бізнесу працює на обіг та обсяг. Використовують безліч 

маркетингових заходів, щоб заманити клієнта та мотивувати повертатися знову. 

Сюди відносяться акції, розпродажі, програми лояльності, бонуси та інша робота 

із споживачем. Ціни на товари тут зазвичай нижчі, ніж у невеликих роздрібних 

точках за рахунок індивідуальних контрактів з постачальниками, яким, у свою 

чергу, вигідно постачати товар великими партіями. 

Головна ознака рітейлу — велика різноманітність товарів та послуг, які можна 

придбати в одному місці. Найчастіше люди купують більше товарів в одній 

торговій точці, ніж вони планували завдяки прийомам стимулювання продажів. 

Для покупців рітейла привабливо те, що в таких магазинах можна знайти багато 

варіантів товару, зробити більш зважений вибір і придбати саме те, що хочеться. 

Оскільки роздрібна торгівля є невід'ємною частиною сучасного світу, тренди 

рітейлу йтимуть нога в ногу зі світовим мейнстримом.  

Отже, потрібно розглянути найбільш значущі тенденції, які впливатимуть на 

рітейл.  

Одним з яких, виступає процес повернення товару в онлайн-продажі. 

Процес повернення – один із факторів, що обмежують зростання онлайн-

продажів. І рітейлеру, який планує нарощувати продаж в онлайні, варто 

замислитися не тільки про зручність самої покупки, а й про процес повернення 

товару. 

      Згідно з даними Forrester (Forrester – це дослідницька та консалтингова 

компанія, яка пропонує широкий спектр послуг, включаючи дослідження, 

консультації та заходи), наявність та зручність сервісу повернення безпосередньо 

впливає на вибір споживачів. Багато опитаних онлайн-покупців сказали, що 

віддіють перевагу для тих продавців, що пропонують безкоштовну зворотну 

доставку, а також тих, які повертають гроші з використанням початкової форми 

оплати. А страх процесу повернення прямо відштовхує споживачів від покупок в 

Інтернеті.  

        Рітейлерам та брендам, зацікавленим у покупцях, необхідно серйозно 

працювати над покращенням сервісу повернення: нарощувати кількість та 
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продумати місце розташування точок повернення, оптимізувати процеси та 

спростити оформлення, а також внутрішню обробку зворотних потоків у 

логістиці. 

        Також, посилення електронної комерції. За даними статистики, як у світі, так 

і в Україні стрімко зростає кількість інтернет-користувачів, а відповідно, і 

користувачів соцмереж, які готові купувати в інтернеті. 

Тому рітейлерам, які планують розвивати канали онлайн-продажів, слід звернути 

увагу на: 

•дизайн веб-сайтів: за даними статистики, 38% покупців залишають сайт, якщо 

він виглядає непривабливим або незручним у використанні; 

•оптимізацію сайту для мобільних пристроїв: кількість споживачів, які купують зі 

смартфона, неухильно зростає. Вже більше 59% опитаних покупців Google 

заявили, що можливість робити покупки зі смартфонів є визначальною при виборі 

бренду і продавця; 

•швидкість завантаження сайту та роботи додатків – критичні чинники успіху. 

Нещодавнє дослідження показало, що сайти, у яких час завантаження сторінки 

займає понад 4 секунди, можуть втратити до 25% продажів в Інтернеті; 

•використання відео для демонстрації товару: за результатами досліджень 

Wyzowl, 69% опитаних воліли б подивитися коротке відео, щоб дізнатися про 

продукт чи послугу. І лише 18% зробили вибір на користь текстової інформації; 

•використання чат-ботів: їхня популярність зростає і, згідно з дослідженням 

Global Market Insights,  

Безперебійний доступ до ресурсу, максимально зручний дизайн та функціонал 

змусять користувача затриматися на вашому сайті або додатку та збільшать 

шанси на здійснення покупок. 

Ще одна тенденція – випуск продукції під власними торговими марками. Це 

дозволяє знизити собівартість продукції і одержувати прибуток за рахунок 

оборотів. Як приклад, можна навести ТМ «Премія» і «Повна чаша» від мережі 

«Сільпо» чи «Своя лінія» від АТБ (Україна). 

Тут завдання менш глобальні, а отже і не вимагають значних кадрових ресурсів. 

Тому рітейл повинен приділяти все більше уваги інноваційності оформлення 

такого контенту, його ненав'язливості та інформативності. Все більший розвиток 

отримуватиме відеоконтент, в якому представники мережі роз'яснюють 

можливості та особливості використання товару. 
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МЕРЧАНДАЙЗИНГ В РІТЕЙЛІ 

 

        Сьогодні мерчандайзинг став об’єктивно необхідним засобом активізації 

збуту продукції для виробників і підвищення рентабельності торговельного 

простору для роздрібних торговців.  

        Мерчандайзинг - комплекс заходів, спрямованих на привернення уваги 

покупців, наприклад, розміщування товарів у торговому залі, оформлення 

торгових прилавків, розповсюдження рекламних проспектів, плакатів. [4] 

       Основна мета мерчандайзингу - заохотити споживача придбати товар. 

Підвищення рівня продажів і довіри до своїх товарів є кінцевим результатом 

діяльності мерчандайзерів. Головним завданням роздрібного торгового 

підприємства є створення  сприятливої атмосфери торговельної мережі, що 

успішно впливає на збільшення покупок. 

        Результат грамотного мерчандайзингу у торговельній мережі: збільшується 

кількість проданих товарів; якість використання торгового місця; тривалість 

перебування покупця в магазині; розмір продажів. 

        У мерчандайзингу є поняття «гарячих» і «холодних» вітрин. Перші - ті, де 

частіше зупиняються відвідувачі, другі де значно менше покупців. При чому, це 

залежить не лише від популярності товару, а й розташування вітрини в залі.  

       Способи залучення покупців до певних товарів у роздрібному 

мерчандайзингу: 

• робота над дизайном магазину; 

•оформлення зовнішніх вітрин; 

•створення загальної комфортної атмосфери у залі; 

•розташування продукції на полицях відповідно до їх популярності та статистиці 

продажів. 

        Основні закони сприйняття у мерчандайзингу: 

1) Закон «Фігури та фону»: головний товар має виділятися серед інших завдяки 

цікавій привабливій упаковці. 

2) «Закон угрупування»: слід розташовувати товар групами, не в різнобій, щоб 

покупець сконцентрував увагу на товарі і купив його. 

3) «Закон найкращого викладення»: у кожної продукції є «вдалі» і «невдалі» 

сторони, наприклад. Кришка NIVEA Creame, що так добре відома покупцям. 
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Викладення «вдалою» стороною прискорює процес розпізнавання покупцем 

продукції. 

Доступність і наявність товару на полицях основна умова існування 

мерчандайзингу. Тому головне значення має викладення продукції на вітринах.  

Ось приклади психологічних ефектів розміщення продукції у торговельному залі: 

1) Ефект від використання різних кольорів. Використання певних кольорів 

збільшує кількість продажів. Кольори можуть використовуватися для створення 

акцентів. Наприклад, блакитний колір символізує спокій і релаксацію; жовтий 

колір - стимулювання; білий колір - відчуття чистоти, ясності й нових починань; 

червоний колір - спонукання, прискорення.  

2) Ефект від освітлення. Правильно підібране освітлення підкреслює виграшні 

риси товару.  

        Основні правила мерчандайзингу:  

•товар повинен бути в зоні видимості покупця;  

• краще розташування товару - в точках найбільшого скупчення людей 

(наприклад, біля каси або при вході);  

•обов’язкове використання правильної викладки товару;  

•до товару завжди веде реклама (покажчики, вивіски, спеціальні цінники і т.д.). 

[2] 

Наприклад:  

FOZZY GROUP –‒ одна з найбільших торгово-промислових груп України, до якої 

входить торговельна мережа «Сільпо». Покупці, що йдуть до магазинів «Сільпо», 

абсолютно впевнені у зручності та комфортності процесу покупок. Серед якостей 

магазину є зрозуміла навігація та просторові торговельні зали, що дозволяють з 

легкістю знайти потрібний товар. Перевагою «Сільпо» є постійні знижки та акції, 

і як наслідок, суттєва економія для покупців.  

Основні принципи викладки товарів у торговельній мережі магазинів «Сільпо»: 

•Огляд. Лицьова сторона упаковки товару завжди має бути обернена до покупця. 

На рівні очей покупця розташовуються товари імпульсивного попиту, 

розкуповують у великій кількості і дають гарний прибуток.  

•Доступність. Верхні полиці мають бути не занадто високими, щоб покупець міг 

без утруднення дістати товар звідти. Це полегшує покупки, покращує внутрішній 

вигляд магазину, забезпечує кращий огляд для персоналу.  

•Охайність та чистота. Полиці, на яких розміщується товар, мають регулярно 

прибиратися.  

•В торговельній мережі «Сільпо» використовується горизонтальний метод 

викладки товару. При горизонтальній викладці певні однорідні товари 

розміщують по всій довжині обладнання. На самій нижній полиці при цьому 

розміщується товар найбільших розмірів або більш дешевий. Товар викладається 

зліва направо по серії, по зменшенню об’єму. [4] 

Мерчандайзинг - це частина маркетингу, яку варто враховувати кожному 

підприємцю, якщо він хоче розвиватися і отримувати прибутки. Просувати свій 

бізнес - це не тільки про рекламу або закупівлю якісного товару, а й про 

експерименти й впровадження нових фішок, яких сьогодні все більше. Вивчення 

різних сфер маркетингу дозволяє бізнесу ставати успішним. [1] 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ БРЕНДИНГУ ПІДПРИЄМСТВ 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

         Поширення електронної комерції, еволюція платформ соціальних медіа та 

перехід багатьох брендів до моделі прямого споживача значно розширили та 

змінили значення брендингу в роздрібній торгівлі. На тлі всіх цих змін брендинг 

набув нового значення. Фокус змістився з фізичних магазинів на узгодженість 

між каналами навколо візуальної ідентичності, формування сприйняття, передачі 

інформації про позиціонування та поліпшення клієнтського досвіду. У 

сьогоднішньому конкурентному середовищі брендинг роздрібної торгівлі вимагає 

багатоканального підходу. Досвід покупок повинен бути послідовним в 

автономному режимі,  цифровому середовищі, за допомогою різних способів та 

методів здійснення покупок.  

          Брендинг роздрібної торгівлі можна розуміти як всеосяжну та інтегровану 

концепцію управління маркетингом, спрямовану на формування довгострокової 

лояльності клієнтів та їх уподобань. Лояльність до бренду означає лояльність до її 

продуктів/послуг та неоднократні продажі. Це особливо важливо, адже товари 

часто купуються повторно, на відміну від підписки або одноразових покупок, 

роздрібним торговцям доводиться покладатися на маркетингові та брендингової 

зусилля, щоб повернути клієнтів після кожного продажу [1].  

         Виокремимо сучасні тенденції розвитку брендингу підприємств роздрібної 

торгівлі: 

1.Домінування цифрових технологій. Сьогодні покупці здійснюють 37% своїх 

щомісячних роздрібних покупок в Інтернеті, підприємства можуть встановлювати 

контакти з покупцями на місцевому рівні, а також розширювати охоплення за 

допомогою онлайн-продажів на додаток до збереження своєї місцевої присутності 

[2]. Оскільки багато роздрібних торговців змінюють свої бізнес-моделі, щоб 

знайти нові джерела доходу – доступ до Інтернету надає нові можливості 



160 
 

контактів з аудиторією. Все більше підприємств використовують додатки для 

покупок як один із своїх каналів розповсюдження та продажу товарів в Інтернеті. 

Алгоритми на платформах електронної комерції також забезпечують кращу 

персоналізацію вмісту, що підвищує позитивний досвід роботи з клієнтами [4]. 

Однак, оскільки порушення даних та фінансові шахрайства часто трапляються на 

цифрових платформах, підприємства повинні посилити політику щодо даних. Це 

покращує досвід роботи з клієнтами, захищаючи цифрові платежі в онлайн-

транзакціях та конфіденційність даних.  

        Серед роздрібних підприємств, які представляють послуги в онлайн, 

отримують 51% доходу на продажі в Інтернеті. Значна частина підприємств (70%) 

вирішили інвестувати та впровадили нові цифрові технології для покращення 

бізнесу за останні 12 місяців, оскільки споживачі стають все більш технічно 

підкованими та вимогливими до брендів. Проте 34% споживачів стверджують, що 

вони не довіряють компаніям, котрі працюють тільки в Інтернеті [2]. Хоча 

електронна комерція зростає, все ще є третина споживачів, які не довіряють 

компаніям присутнім лише в Інтернеті, через це варто підтримувати присутність в 

онлайн та офлайн середовищі. 

2. Емпіричний маркетинг. Концепція полягає у створення зав’язків між брендом і 

аудиторією за допомогою  надання певного досвіду, наприклад, дозволяє 

випробувати продукти чи послуги. Емпіричний маркетинг використовує спільний 

та відчутний досвід, щоб представити клієнтам можливість з перших рук оцінити, 

продукти чи послуги бізнесу [3; 5]. Окрім фактичного ознайомлення з 

продуктами, клієнти можуть надати початкову інформацію, необхідну для 

покращення загальної стратегії підприємства. Цей тип маркетингу може 

підштовхнути бренди до створення міцного зв'язку з клієнтами. 

3. Етичне споживання. Зараз споживачі шукають більше продуктів та послуг 

брендів, котрі є соціально відповідальними. Це спонукає бренди створювати та 

впроваджувати більш інноваційні продукти, які не завдають шкоди 

навколишньому середовищу і не поставлять його під загрозу. У той же час це 

розширює можливості споживачів, вносячи їх цінності та принципи в продукт. 

Корпоративна соціальна відповідальність також відіграє величезну роль у 

прийнятті споживачами рішення про покупку [4]. 

4. Прозорий брендинг заснований на цінностях. Приблизно 71% споживачів 

вважають за краще робити покупки тих брендів, котрі на їхню думку 

відповідають їх особистим цінностям. Бренди вбудовують відповідальність у свої 

цінності, роблячи її частиною сервісу [5]. В іншому випадку вони ризикують 

зазнати репутаційного збитку, який може мати довгострокові наслідки для 

справедливості бренду та сприйняття, навіть серед постійних клієнтів. 

5. Автоматизація  та інтерактивний досвід в роздрібній торгівлі. Бренди прагнуть 

забезпечити клієнтам бездоганний сервіс все більше інвестують в технології 

автоматизації. Щоб зробити покупки більш приємними підприємства повинні 

надавати високоякісні послуги кожному клієнту. Наприклад, доповнена 

реальність, віртуальна реальність допомагають багатьом брендам пропонувати 

цифрові зображення для користувачів Інтернету. Оскільки клієнтам стає зручніше 

купувати товари через соціальні мережі, це також відкриває абсолютно новий 
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спосіб взаємодії через ці платформи. Більш ніж третина роздрібних підприємств 

збирається інвестувати в покупки в прямому ефірі в 2022 році, в той час як 30% 

впроваджують покупки у віртуальні реальність (стратегія, яку використовують 

для ознайомлення з товарами перш ніж додавати їх у свої кошики) [3]. Інтернет-

покупці хочуть глибше розібратися в товарах, перш ніж додавати їх у кошик, а 

технологія віртуальної реальності може стати ефективним способом покращити 

загальний досвід покупки. Ці інвестиції приводять до багатшого досвіду клієнтів 

та більш обґрунтованих рішень щодо покупки. Подібний тип автоматизації в 

роздрібному сфері робить досвід користувача більш зручним, та інноваційним.  

6. Омнікальний маркетинг. Це багатоканальний підхід, який дозволяє роздрібним 

підприємствам узгоджувати свої повідомлення, цілі, завдання по всіх каналах та 

пристроях та створювати послідовний досвід користувачів. Він забезпечує 

клієнтам більш глибокий рівень персоналізації, незалежно від того, який канал 

вони використовують або де вони знаходяться в процесі покупки. Щоб 

побудувати ефективну комунікаційну стратегію перед брендами постає завдання 

у забезпеченні плавного і функціонального користувальницького досвіду на 

декількох платформах. Потенційний клієнт взаємодіє з багатьма точками дотику 

на шляху покупця, перш ніж прийняти рішення про покупку продукту або 

послуги. В наслідок цього важливо вибудувати зв’язки з клієнтом по різних 

каналах на кожному етапі циклу покупки. Наприклад, цифрова реклама, веб-сайти 

та соціальні мережі – це способи охопити потенційних покупців. Цей метод 

створить безперебійний досвід покупки для споживача та збільшить ймовірність 

переходу до постійних клієнтів [3; 5]. 

Отже,  швидкий розвиток інноваційних технологій, технологічні зміни в 

економіці й індустрії роздрібної торгівлі, потенційно модифікує способи 

комунікації та шляхи покупки клієнтів. Роздрібні маркетологи повинні бути 

готові постійно адаптуватися до цих змін і тенденцій, якщо воліють утримати і 

зберегти конкурентну перевагу на ринку. Оскільки процес прийняття рішень 

споживачами тепер перетинає онлайн та офлайн середовище, роздрібні 

підприємства повинні забезпечувати постійну та високоякісну взаємодію з 

брендом по всіх каналах та точках взаємодії, адже невдалий досвід клієнтів в 

інтернет каналі може вплинути на продажі на фізичних майданчиках або у 

багатьох випадках негативно вплинути на капітал усього бренду. Маючи 

правильні інструменти, досвід та процеси, роздрібні підприємства можуть 

гарантувати, що вони залишаться конкурентоспроможними у постійно мінливому 

маркетинговому ландшафті. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ Е-ТТН В УКРАЇНІ 

  

         Електронна товарно-транспортна накладна – важливий крок до цифровізації 

транспортних послуг, що дуже актуально сьогодні. Тому метою обраного 

дослідження є вивчення концепції впровадження е-ттн в Україні.  

        Товарно-транспортна накладна – це єдиний та обов’язковий для всіх 

учасників транспортного процесу документ, який підтверджує факт перевезення 

та доставки товарів, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної 

роботи. Однією із потреб і вимог громадян, бізнесу і держави є автоматизація 

процесу створення й обміну документами е-ТТН з метою спрощення і 

пришвидшення всіх повʼязаних процесів, у т.ч. процесів аудиту, інспекції, 

звітності тощо.  

        В Україні кожного року друкується приблизно понад 500 млн накладних і їх 

копій. Це більше 120 повних 20-тонних фур із 1 мільйоном пачок паперу А4, 

кожна з яких у середньому коштує 70–80 грн. Додаймо до цього вартість 

пересилки оригіналу паперової накладною поштою – це ще десь 20–40 грн і 

втрачений час, не кажучи вже про друк і роботу відповідальної особи. Виходить 

понад 1 млрд грн витрат бізнесу щороку на паперові накладні, які в кінцевому 

рахунку оплачує кожен із нас, розраховуючись за придбаний товар. 

        Українські компанії звикли до багатьох процесів з використанням паперу і не 

бажають їх змінювати. Незважаючи на те що українське законодавство ще з 2003 

року узаконило електронну форму, 95% документів в українських бізнесах досі 

існують повністю або частково на папері. 

         З 1 серпня 2022 року е-ТТН мала стати обов'язковою для всіх транспортних 

перевезень в Україні. Однак у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії в 

Україну та початком бойових дій роботу над проєктом було тимчасово 

призупинено. Зараз команда Міністерства інфраструктури України та партнери 

проєкту повертаються до роботи щодо розробки та впровадження цифрових 

ініціатив. 
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        Щоб логістика та відповідний сервіс були зручними та доступними, 

швидкими та надійними, старт пілотного проекту із впровадження єдиної 

електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН) є надважливим етапом.  

            Що дає е-ТТН для бізнесу і держави: 

– пришвидшує бізнес-процеси та спрощує взаємодію між учасниками перевезень; 

– дозволяє облік автомобільних вантажних перевезень у єдиній системі; 

– єдина точка доступу різних відомств до всіх реєстрів, які регулюють процес 

автомобільних вантажних перевезень; 

– прискорює процес перевірки перевізника; 

– отримання актуальної інформації з необхідних реєстрів у real-time; 

– моніторинг діяльності контролюючих органів на місцях. 

Ключова мета Міністерства інфраструктури України – це повна цифровізація 

транспортних послуг із одночасним забезпеченням сервісу найвищої якості. Дані 

про е-ТТН міститимуться у реєстрі товарно-транспортних накладних 

Міністерства інфраструктури України – спеціалізованій електронній базі даних з 

реєстрації товарно-транспортних накладних в електронній формі учасниками 

вантажних перевезень.  

Головними параметрами в е-ТТН є вага вантажу і кількість місць, які займає 

вантаж. Цього достатньо для розуміння перевізника. Інформація про розмір 

вантажу (довжину, ширину, висоту) в е-ТТН буде зайвою. При перевезенні 

вантажу однієї компанії від відправника до отримувача (з пункту А в пункт Б) 

одним транспортним засобом  – е-ТТН формується та заповнюється відправником 

вантажу. Вага вантажу, що вноситься в е-ТТН, не повинна перевищувати норми, 

встановлені у п. 22.5 Правил дорожнього руху. При оформленні товарно-

транспортної накладної вантажовідправник зазначає, зокрема, обов’язкові 

реквізити про транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер 

автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, 

ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто. При 

перевезенні вантажу двох і більше компаній відправник товару має затвердити 

масу вантажу та надати цю інформацію перевізнику, який формує та заповнює е-

ТТН. Відповідальність за порушення встановлених вагових норм у такому 

випадку несе перевізник. Вантажовідправник несе відповідальність у разі 

внесення недостовірних даних (інформація про вантаж не відповідає фактично 

завантаженому). 

В Україні не всі підприємства технічно обладнані для запровадження е-ТТН, що є 

головним недоліком цього проєкту.  

Зробивши висновок, можна сказати, що впровадження електронної товарно-

транспортної накладної суттєво вплине на розвиток сучасного бізнесу і 

навколишнє середовище, оскільки зменшиться потреба на папір.  
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ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РИТЕЙЛУ 

 

       В умовах нестабільності економічного розвитку поширюється твердження 

про кризу маркетингу, спричинену глобалізаційними процесами, посиленням 

конкуренції, прискоренням науково-технічного прогресу, зміною споживчої 

поведінки і стилю життя, зниженням ефективності традиційної реклами, а також 

зростанням очікувань споживачів щодо компаній, продуктів та послуг. Світ 

змінюється швидко, змінюються оточення та можливості маркетингової 

діяльності в сучасних умовах. Для успішної діяльності сьогодні недостатньо знати 

в якому напрямку розвивається маркетинг, а необхідно передбачати його 

розвиток та запропонувати першими нові продукти і послуги на ринку. 

Під час пандемії безконтактний досвід забезпечив клієнтам як зручність, так і 

безпеку. Їм не доводилося спілкуватися з персоналом магазину, і вони могли 

швидко й легко отримати потрібні товари від улюбленого продавця. Таким чином, 

щоб бути в тонусі з часом, компаніям у всьому світі довелося змінити фокус і 

перейти в Інтернет або значно розширити свою присутність в Інтернеті [1]. 

Найчастіше у сфері ритейлу використовуються торговотехнологічні інновації, а 

саме: 

1- соціальна комерція. Контент, створений користувачами різних додатків швидко 

став одним із провідних факторів, який споживачі використовують для прийняття 

рішень про покупку — такі платформи, як Tiktok, Youtube і Instagram, додали або 

покращили параметри продажу безпосередньо для каналу бренду. Таке 

нововведення дозволяє споживачам купувати продукти безпосередньо з 

платформи соціальних мереж, на якій вони вже перебувають у даний час, це 

усуває перешкоди переходу між сайтами. 

2-віртуальна примірка. Зі збільшенням кількості клієнтів, які здійснюють покупки 

в Інтернеті, роздрібні торговці починають інвестувати в нові технологічні 

можливості, які покращують процес покупки. 
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3-застосування ШІ. Компанія-виробник  використовує дані отримані за 

допомогою ШІ, з метою допомогти роздрібним компаніям ефективніше реагувати 

на побажання клієнтів. Застосовуючи інструменти автоматизації, бізнес-

аналітики, засобів комунікації та управління ціновою політикою ця цифрова 

екосистема допомагає ритейлерам отримувати дані про взаємодію з клієнтами та 

про їх вподобання. На основі зібраної інформації, штучний інтелект оптимізує 

цінову політику товарів у режимі реального часу [2]. 

4-Керування запасами та розумна логистика. Згідно з дослідженням, близько 25% 

ритейлерів з Центральної та Східної Європи прагнуть використовувати сучасні 

технології для оптимізації ланцюгів постачання, забезпечуючи значно швидшу 

доставку, та більш ефективне керування складськими запасами. Для ефективного 

керування запасами та створення інтелектуальної логістики багато ритейлерів у 

Східній Європі використовують хмарну платформу Ydistri. Головна її перевага 

порівняно з аналогами – це глибокий аналіз даних продажів та інвентаризації, з 

метою перенаправлення товарів з магазинів, де вони не продаються (так званий 

Deadstock), у магазини, котрі їх найбільше потребують. За оцінками Microsoft, 

Deadstock – головний біль сучасного ритейлу, оскільки щорічно близько 25 

мільярдів євро збитків несуть компанії через інвентарні проблеми та труднощі з 

постачанням 

Побачити майбутнє першим є основою для успішних маркетингових стратегій. 

Отже, основними тенденціями маркетингу в ХХІ ст. є поліпшення якості 

продукції, прискорення інновацій нових продуктів, відхід від стандартизації і 

пристосування комплексу маркетингу до вузьких сегментів ринку. Разом з тим 

важливо критично підходити до вибору необхідних ресурсів і передбачення нових 

продуктів в різних сферах бізнесу компаній. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ 

В УМОВАХ ВІЙНИ 

 

        Підприємства роздрібної торгівлі зіткнулися з новими викликами чи не 

одразу після розгортання повномасштабних воєнних дій на території України. 

Серед них можемо побачити такі, як загроза життю співробітників, налагодження 
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логістичних зв’язків, переведення структурних підрозділів на дистанційну форму 

роботи, велика кількість морально-етичних конфліктів з різних приводів, зміни у 

медійній політиці, у т.ч. збільшення уваги до соціальної відповідальності тощо. 

Насправді наведений список не є вичерпним, але у розрізі роботи пропонується 

зупинитися детальніше на останніх двох викликах із наведених вище: медійна 

стратегія підприємств та елемент соціальної відповідальності у їх діяльності. 

      З початком вторгнення репутаційна робота на підприємствах змінила свій 

вигляд: віднині стало необхідним вести бізнес та медійну активність щодо його 

функціонування з урахуванням таких нюансів: 

• Постачальники та походження товарів; 

• Публічна позиція підприємства стосовно воєнізованого конфлікту; 

• Конкретні заходи, вжиті менеджментом, що сприяють стабілізації 

економіки; 

• Підтримка Збройних сил України підприємством. 

Таким чином, бачимо, що зміни у соціокультурному полі та радикалізація 

поглядів населення унеможливлюють збереження нейтральної політичної позиції 

у подальшому веденні торгівлі у більшості сфер. Для ілюстрації такого тезису 

було взято групу компаній «Цитрус» та проаналізовано її діяльність у медійному 

середовищі від початку воєнного вторгнення. 

Наочним прикладом успішного управлінського рішення, що спостерігається 

також у більшості компаній в Україні, є збереження робочих місць [1]. Саме 

такий прояв соціальної відповідальності та наголошення на ньому у медіа є 

однією з характерних особливостей аналізованої теми. Підприємство зберегло зі 

зменшенням оплати праці усі робочі місця, при цьому 10 із торгових точок було 

переведено у неробочий стан у результаті обстрілів, всього з 71 точки 55 

відновили роботу [2-3]. 

     Необхідним компанія визначила також призначення на посаду нового 

маркетинг-директора. Нова директорка стосовно соціальної відповідальності 

наголошує про наступне: «це [допомогу країні та її громадянам] можна зробити 

не лише утримуючи ціни, вигадуючи акції та різні плюшки, а й підтримуючи 

благодійні проєкти, волонтерські організації та державні ініціативи» [2]. 

У його рамках аналізу було взято більше 150 медіа-повідомлень, що було 

розподілено за тоном. Результати розподілу бачимо на рис. 1. Варто наголосити 

на тому, що близько половини (7 із загальних 17 відсотків) позитивних згадувань 

стосуються саме результатів роботи над соціальною відповідальністю. 

      Було також проведено багатофакторний SWOT-аналіз репутації підприємства, 

з якого розглянемо наступні два драйвери: Citizenship та Performance. За першим 

драйвером було виявлено, що слабкими сторонами на момент аналізу лишалися 

репутація співвласника групи компаній як людини, що орієнтована на ріст, а 

також залучення компанії у низку конфліктів, у т.ч. корпоративний. До сильних 

сторін підприємства за драйвером Citizenship потрапили такі: збереження робочих 

місць, успішні проєкти, орієнтовані на просвітницьку діяльність, та благодійна 

діяльність групи компаній (у порядку від найбільш згадуваної теми). Таким 

чином, бачимо, що хоча слабкі сторони все ще лишаються на довоєнному рівні, 

до сильних сторін достатньо швидко потрапляють фактори, діяльність над якими 
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було розпочато на початку вторгнення у лютому 2022 року, а також що 

стосуються соціальної відповідальності. 

Рисунок 1. Розподіл згадувань про ГК «Цитрус» у медіа. 

Джерело: розроблено автором 

        Що стосується драйверу Performance, до слабких сторін за ним було 

віднесено відтік постійних партнерів та втрату постачальників, конфлікт з 

витоком клієнтської бази, а також відсутність нових угод про фінансування. До 

сильних сторін віднесено стабільний профіцит бюджету під час кризи, згоду 

чекати покращення справ від давніх кредиторів, а також успішні експерименти 

компанії у минулому. Бачимо схожу тенденцію: у той час, як слабкі сторони 

відображаються непереборними силами із зовнішнім характером впливу та 

давнішні конфлікти, до сильних сторін потрапляють результати дій, що було 

реалізовано за останні півроку та ті, що стали наслідком зміни стратегії щодо 

соціальної відповідальності. 

         Бачимо на прикладі ГК «Цитрус», що робота над соціальною 

відповідальністю підприємства та обробка репутаційних ризиків в умовах війни є 

не лише ефективною, але необхідною. Соціальна відповідальність як напрям 

діяльності компаній усе більше стає схожим на окрему конкурентну перевагу та 

приводом для конкурентної боротьби. До позитивних наслідків такого виду 

діяльності в умовах повномасштабної війни в країні можемо віднести наступні: 

1.Короткострокові: 

a.Збільшення кількості споживачів, що розділяють націоналістичні погляди; 

b.Уникнення потрапляння у санкційні списки; 

c.Загальне підвищення репутації та нівелювання негативної дії від ряду 

попередніх кризових явищ; 

2.Довгострокові: 

Згадування про ГК "Цитрус"

Негативні Нейтральні

Позитивні (про соц. відповідальність) Позитивні (не про соц. відповідальність)
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a.Загальне збільшення клієнтської бази; 

b.Отримання таких репутаційних переваг як відзнаки за активну допомогу країні 

та ін.; 

c.Залучення нових спонсорів та постачальників. 

Отже, зробимо висновок, що соціальна відповідальність компанії є дуже 

важливим аспектом її діяльності в умовах війни та має сильнішу кореляцію з 

основними показниками ефективності, ніж раніше. Активне ведення такого роду 

діяльності в умовах сьогодення є запорукою створення нових конкурентних 

переваг та загального збільшення прибутковості підприємств торгівлі. 
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РОЗВИТОК ОМНІКАНАЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 

 

         Стрімкий розвиток технологій відкриває нові можливості для бізнесу. Досвід 

останніх років показав, як важливо, щоб бізнес залишався сильним перед 

викликами майбутнього. Для цього необхідно зберегти гнучкість, адаптивність та 

оперативне прийняття важливих бізнес-рішень у роздрібній торгівлі. Присутність 

в інтернеті та велика мережа офлайн-магазинів вже не забезпечують конкурентної 

переваги.  

Продажі – це завжди комунікація та задоволення потреб клієнта. Раніше був 

доступний один канал спілкування та продажу – традиційні магазини роздрібної 

мережі. В подальшому з’явилися багатоканальні продажі, при яких ритейл почав 

взаємодіяти зі споживачем через сайти, поштові сервіси, чат-боти, тощо. І цього, 

здавалося б, вдосталь.  

Але сьогодні брендам замало комунікувати зі споживачем тільки офлайн або 

онлайн – більшість клієнтів поєднують різні канали взаємодії. Щоб поліпшити 
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клієнтський досвід, компанії запроваджують омніканальну модель ведення 

бізнесу та комунікації.  

Омніканальність у ритейлі – якісно новий крок. 

Нині в ритейлі переважає тренд купівельної поведінки ROPO (research online, 

purchase offline). Суть його в тому, що перед купівлею речей у фізичному магазині 

клієнт шукає необхідну інформацію про товар в інтернеті. 

Сучасний покупець користується мінімум 5-6 каналами продажів, хоче знати про 

товар все: від опису на сайті до відгуків лідерів думок на форумах і в соціальних 

мережах. Клієнти хочуть бути впевненими в тому, що замовлений товар є на 

складі, отримувати товар в день замовлення, самі вибирати: доставляти їм товар 

або вони самі його заберуть.  

        Тому головне завдання для рітейлерів, які хочуть зберегти свою частку на 

ринку та виправдовувати очікування своїх покупців, – пропонувати більше 

зручних сервісів і більше можливостей для вибору. Омніканальність робить 

процес пошуку й купівлі зручнішим та, як наслідок, сприяє зростанню продажів. 

Тобто для того, щоб залучити й утримати мультиканального покупця, необхідно 

розширити свої канали продажів – бізнес повинен бути омніканальним. При 

цьому омніканальні продажі пов’язані з досить складними схемами руху товарів 

від постачальників до кінцевих споживачів. 

Омніканальність – це поєднання різних каналів продажів і комунікації та 

створення синергії між ними. Щоб сформувати цілісний образ компанії, межі між 

онлайн і офлайн точками продажів розмиваються. 

Омніканальність передбачає, що соціальні мережі, сайт, додаток і кол-центр 

працюють у тандемі, тому омніканальність робить процес пошуку й купівлі 

зручнішим та, як наслідок, сприяє зростанню продажів. 

Прикладом ритейлера, який використовує безшовність у комунікації, є бренд 

взуття TIMBERLAND. 

Прямо на Instagram-сторінці Timberland використовує теги з актуальною 

інформацією за допомогою функції «Маркетплейс». Клієнт може дізнатися всю 

необхідну інформацію про товар, ціну та подивитися добірки колекцій. Для цього 

не обов’язково заходити на сайт чи йти у фірмовий магазин – усе можна знайти в 

соціальних мережах. 

Незважаючи на те, що в Україні функція «Маркетплейс» недоступна, компанії 

можуть компенсувати її синегрією кол-центру та соцмереж. Наприклад, 

INTERTOP оперативно відповідає на запитання клієнтів через будь-яку 

соцмережу або канал: чи то в коментарях в Instagram, Facebook, чи то через 

дзвінок на гарячу лінію. 

Швидкість і якість онлайн-комунікації в ритейлі наразі як ніколи важливі. Адже 

якщо клієнт вчасно не отримає потрібну йому інформацію, то він просто зробить 

покупку на іншій платформі. 

Важлива складова омніканальної взаємодії – відстеження поведінки клієнта та 

його вподобань. Треба обрати релевантний канал для кожного окремого покупця. 

Це дасть змогу уникнути «передозування» в комунікації, коли звідусіль на клієнта 

сипляться повідомлення про акції, спеціальні пропозиції та товари. 
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Для цього компанії використовують CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP 

MANAGEMENT, програмне забезпечення, що допомагає збирати й аналізувати 

інформацію про клієнтів та партнерів. 

Наприклад, у INTERTOP контролюють частоту відправлення повідомлень у всіх 

каналах на програмному рівні. Оптимальна частота комунікації з клієнтом у 

fashion-сегменті – 2-3 рази на місяць. INTERTOP використовує мультиканальні 

сценарії комунікації через SMS, e-mail, Viber та Push-повідомлення та обирає 

канал, що є найрелевантнішим для певної аудиторії. 

Клієнтів сегментують за інтересами і вподобаннями – улюбленими брендами, 

кольорами, стилем, видами товару на основі офлайн-покупок, а також взаємодії з 

асортиментом онлайн. Клієнту важливо запропонувати те, що йому справді може 

сподобатися.  

У веденні кожної соціальної мережі варто використовувати окрему контент-

стратегію, яка враховує специфіку платформи та цільову аудиторію. Це означає, 

що контент не дублюють у кожну соціальну мережу, а створюють окремо. 

Завдяки перетину аудиторії частота контактів із брендом значно збільшується. 

Прикладом може бути американський бренд одягу і взуття Vans. Компанія веде не 

тільки Facebook і Instagram-акаунти, а й власний YouTube канал з авторськими 

роликами про різні види спорту, креативні проєкти і конкурси. До того ж у Vans є 

профілі у Twitter і Pinterest, завдяки яким бренд охоплює ще більшу аудиторію. У 

кожній із соціальних мереж контент унікальний і рідко дублюється. 

Іншим прикладом такої комунікації можуть стати кросмедійні проєкти, які 

створюються для різних соцмереж та каналів. Вони передбачають публікацію 

контенту в декількох каналах одночасно, онлайн та офлайн, на різноманітних 

платформах та соціальних мережах з урахуванням специфіки кожного з них. 

Наприклад, для бренду Skechers була організована фешн-зйомка з топ-моделями. 

Відтак цей контент використали в друкованій версії журналу Cosmopolitan, на 

сайті медіа, на особистих сторінках моделей у TikTok та Instagram, а також на 

платформах INTERTOP. 

Щодня споживач контактує з великим обсягом інформації у різних каналах, утім 

багато повідомлень проходить повз. Кросмедійний проєкт охоплює ширшу 

аудиторію і підвищує шанси компанії заволодіти увагою окремого споживача. 

Відповідно звіту компанії Shopgate, яка займається наданням комерційних рішень 

для продавців, рітейл застосовує омніканальні методи для залучення нових 

клієнтів, підвищення доходів та конкурентної переваги. Більше половини 

опитаних вважають, що мобільні додатки – один з найважливіших методів 

омніканальності, а 45% затвердили, що вважають мобільність пріоритетним 

інструментом в майбутньому. 

Також, 46% притримуються думки про важливість закріплення стосунків з 

постійними клієнтами, тобто створення такої собі довідки, де будуть зазначатися 

розміри, найчастіші покупки, wish list і т.д. Створюючи відповідну базу, можна 

буде застосовувати рекламні інструменти з індивідуальним підходом. 

Моделі BOPIS (buy online pick-up in store) та BORIS (buy online return in store) для 

61% опитуваних є важливими частинами їх стратегії омніканальності. Аналітики 
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Shopgate стверджують, що 90% рітейлерів збираються застосувати ці два методи 

протягом 2-х років. 

Інструмент BOPIS передбачений для тих покупців, що здійснюють конверсію в 

Інтернеті, проте обирають самостійно забрати товар в магазині. Майже 70% таких 

клієнтів, здійснюють додаткові покупки під час отримання свого замовлення. 

Модель BORIS застосована для тих, хто купує в онлайні, замовляє доставку, а 

потім повертає товар в одному з магазинів. Під час повернення товару, продавець 

може вмовити відвідувача замінити його на інший, або купити ще щось. 

BOPIS та BORIS є одними з найяскравіших моделей омніканальності. В них 

застосовуються як офлайнові, так і діджитал-інструменти для просування бренду 

та збільшення конверсій. Сьогодні близько 85% покупців стверджують, що 

здійснювали додаткові покупки під час того, як забирали або повертали товар. 

В підсумку можна впевнено стверджувати, що на сьогодні омніканальність 

головний тренд у рітейлі. Саме ці технології дозволять розширити можливості для 

взаємодії з покупцем і, як наслідок, збільшити зростання продажів та 

прибутковість бізнесу. 
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