
ISSN 2522-9087 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ODESA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

MARKETING AND DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

 

 

 

 

Науковий журнал 

Scientific journal 
 

 

 

Том 1, № 2 

       Volume 1, No 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 2017 

ODESA 2017 

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 1, No 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 
 

2 

 

 

ISSN 2522-9087 
 

Маркетинг і цифрові технології 

Науковий журнал 

Засновник: Одеський національний 

політехнічний університет 

Рік заснування: 2017 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

Серія КВ №22839-12739Р 

Періодичність: не менш 4 разів на рік 

Мова видання: українська, англійська 

 

Головний редактор 
Окландер М.А., д-р екон. наук, проф. 

Відповідальний редактор 
Яшкіна О.І., д-р екон. наук, доц. 

 

Редакційна колегія 
Борисова Т.М., д-р екон. наук, доц. 

Василевський М., д-р екон. наук (Польша) 

Віктор Я., д-р екон. наук, проф. (Польша) 

Давідавічене В., д-р екон. наук, проф.  

(Литва) 

Ілляшенко С.М., д-р екон. наук, проф. 

Ковальчук С.В., д-р екон. наук, проф. 

Крикавський Є.В., д-р  екон. наук, проф. 

Лилик І.В., канд. екон. наук, доц. 

Меджибовська Н.С., д-р екон. наук, проф. 

Орлов П.А., д-р екон. наук, проф. 

Савицька Н.Л. д-р екон. наук, проф. 

Смерічевський С.Ф., д-р екон. наук, проф. 

Соколовська З.М., д-р екон. наук, проф. 

Солнцев С.О., д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Сохацька О.М., д-р екон. наук, проф. 

Федорченко А.В., д-р екон. наук, проф. 

Філиппова С.В., д-р екон. наук, проф. 

Фролова Л.В., д-р екон. наук, проф. 

Шафалюк О.К., д-р екон. наук, проф. 

 

Рекомендовано до друку та до поширення 

через мережу Інтернет Вченою радою 

Одеського національного політехнічного 

університету, протокол № 3 від 29.11.2017 

 

Адреса 
65044, Одеса, проспект Шевченка, 1, ОНПУ 

Тел.: +380487058443, +3800667388533 

www.mdt-opu.com.ua 

Е-mail: mar.didg.tech@gmail.com 

 

Marketing and Digital Technologies 

Scientific journal 

Founder: Odesa National Polytechnic 

University 

Founded: 2017 

Certificate of state registration: 

Series КВ №22839-12739Р 

Frequency: not less than quarterly 

Language: Ukrainian, English 

 

Editor in Chief 
Oklander M., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Responsible Editor 
Yashkina O., Dr. of Sc. (Econ), Assoc. Prof. 

 

Editorial Board 
Borysova T., Dr. of Sc. (Econ), Assoc. Prof. 

Wasielewski M., Dr. of Sc. (Econ), (Poland) 

Wiktor J., Dr. of Sc. (Econ), Prof. (Poland) 

Davidaviciene V., Dr. of Sc. (Econ), Prof.  

(Lithuania) 

Illiashenko S., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Kovalchuk S., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Krykavskyi Y., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Lylyk I., Ph.D, Assoc. Prof. 

Medzhybovska N., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Orlov P., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Savytska N., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Smerichevskiy S., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Sokolovskaya Z., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Solntsev S., Dr. of Sc. (Phys.-Math.), Prof. 

Sokhatska O., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Fedorchenko A., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Filyppova S., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Frolova L., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Shafalyuk A., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

 

Recommended for publishing and 

dissemination in the Internet by the Academic 

Council of the Odesa National Polytechnic 

University, minute № 3 by 29.11.2017 

 

Address 
65044, Odesa, Shevchenko avenue, 1, ONPU 

Tel.: +380487058443, +3800667388533 

www.mdt-opu.com.ua 

Е-mail: mar.didg.tech@gmail.com 

 

 

© Одеський національний політехнічний університет, 2017 

© Odesa National Polytechnic University, 2017 

mailto:mar.didg.tech@gmail.com
mailto:mar.didg.tech@gmail.com


Маркетинг і цифрові технології                              Том 1, № 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 

 

 
 

3 

 

ЗМІСТ 

 

 

Сохацька О.М., Легкий О.А. 

Ефективність цифрових маркетингових 

комунікацій: від постановки мети до 

оцінювання результату (мова – українська)    4 

 

 

Смерічевський С.Ф., Касьянова Н.В., 

Глушаченко С.С. 

Маркетингові дослідження кредитного 

рейтингу на основі штучної нейронної 

мережі (мова – українська)                             32 

 

 

Меджибовська Н.С. 

Краудфандінг як новий виклик 

для бізнесу (мова – англійська)                      41 

 

 

Борисова Т.М. 

Інструменти Інтернет-маркетингу 

некомерційних організацій 

України (мова – українська)                           54 

 

 

Соколовська З.М., Капустян І.В. 

Використання концепції цифрового 

маркетингу в діяльності фармацевтичного 

підприємства (мова – українська)                  77 

 

 

Антощук С.Г., Фомін О.О. 

Модель маркетингу, яка керується 

даними (мова – українська)                            92 

 

 

Райко Д.В. 

Маркетингові комунікації як інструмент 

інформаційної взаємодії між 

підприємством, партнерами,  

споживачами (мова – українська)                102 

 

 

Яшкіна О.І. 
Моделювання цінової еластичності попиту 

на інноваційні товари 

(мова – англійська)                                        123 

CONTENT 

 

 

Sokhatska O., Lehkyy O. 

The effectiveness of digital marketing 

communications: from setting goal to result 

assessment (language – ukrainian)                      4 

 

 

Smerichevskyi C., Kasianova N., 

Hlushachenko C. 

Marketing research of credit rating on the 

basis of artificial neural  

network (language – ukrainian)                         32 

 

 

Medzhybovska N. 

Crowdfunding as a new challenge for doing 

business (language – english)                            41 

 

 

Borisova Т. 

Internet Marketing instruments  

of non-profit organizations of Ukraine 

(language – ukrainian)                                               54 

 

 

Sokolovska Z., Kapustyan I. 

Use of digital marketing concepts in the 

activity of the pharmaceutical  

Enterprise (language – ukrainian)                     77 

 

 

Antoschuk S., Fomin О. 

Data-Driven Marketing  

Model (language – ukrainian)                            92 

 

 

Raiko D. 

Marketing Communications 

as Tools for Information Interaction 

of the Company, Partners, and Consumers 

(language – ukrainian)                                     102 

 

 

Yashkina O. 

Modeling price elasticity of demand novelty 

goods 

(language – english)                                        123 
 

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 1, No 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 
 

4 

 

 

УДК: 339.138            JEL CLASSIFICATION: M31; D83 

 

Сохацька Олена Миколаївна 
д-р екон. наук, професор, 

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 

Тернопільський національний економічний університет 

(Тернопіль, Україна) 

Легкий Олег Андрійович 
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, 

Тернопільський національний економічний університет 
(Тернопіль, Україна) 

 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ВІД 

ПОСТАНОВКИ МЕТИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ 

 
В статті окреслено специфіку понятійного апарату Інтернет-маркетингу. 

Запропоновано два підходи до визначення Інтернет-маркетингу в залежності від типу товару. 

Систематизовано підходи до визначення переліку цифрових комунікаційних інструментів. 

Здійснено класифікацію веб-сайтів. Окреслено принципи конверсії в мережі відповідно до 

цільових дій користувачів. Виокремлено основі показники результативності  та ефективності 

здійснення маркетингових комунікаційних активностей в мережі, особливості їхнього 

розрахунку та аналітичних підходів до трактування результатів застосування відповідних 

метрик. 
Ключові слова: цифровий маркетинг, Інтернет-маркетинг, ефективність маркетингової 

кампанії, комунікаційні канали, веб-сайт, конверсія в мережі, метрики цифрових інструментів. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Проблематика визначення ефективності 

маркетингу завжди була пріоритетною впродовж еволюції економічної наукової думки. 

Привернення уваги та переконання споживачів тісно пов’язані із теоріями комунікації, 

медіа, психологічними основами сприйняття, опрацювання й запам’ятовування 

інформації. Множина чинників впливу під час контакту із рекламним модулем, 

можливий лаг між одержанням комунікаційного повідомлення споживачем та бажаним 

для підприємства ефектом разом із складними концепціями бренду та лояльності до 

нього змушують науковців та практиків ґрунтовно займатися питаннями визначення 

мети маркетингових комунікацій і обчислення прогресу щодо її досягнення. 

В свою чергу, цифрові комунікаційні інструменти та системи веб-аналітики 

збагачують методологію оцінки впровадження та функціонування тих чи інших 

комунікаційних інструментів, надаючи систематизовану статистичну інформацію 

зберігаючи унікальність кожного сеансу чи дії відвідувача чи клієнта. Зручна, з 

гнучкими налаштуваннями, візуалізація зазначених даних виступає помічним 

інструментом веб-аналітика і, як наслідок, слугує вагомим підґрунтям для прийняття 

маркетингових та управлінських рішень загалом. 

Проте, різноманіття ключових показників, загальний підхід для усіх галузей і 

специфіка віртуального комунікаційного середовища потребують чіткого формування 

мети щодо комунікаційної політики та конкретних заходів. Мотивація використання 

цифрових комунікаційних інструментів маркетингу, що базується лише на наслідуванні 

трендів, з акцентом на кількість активностей (контенту, рекламних модулів, частоти 
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показів) без визначення комунікаційної мети і відповідних каналів для неї, та, як 

наслідок, формування оптимальних кампаній, орієнтованих в першу чергу на якість 

повідомлень, є низько ефективними та можуть поставити під сумнів власників бізнесу у 

доцільності фінансування віртуальних каналів. 

Вибір ключових показників ефективності та виокремлення важливих етапів 

конверсії повинно корелювати не лише із наявною системою цифрового 

комунікаційного інструментарію, але із стратегічними завданнями маркетингових 

активностей в мережі, що підкреслює актуальність обраної тематики.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор. Питання становлення та розвитку 

цифрових комунікаційних інструментів розглядаються у публікаціях вітчизняних і 

зарубіжних науковців та практиків: Ф. Бардена, Е. Ван Боммеля, О. Верховцевої, 

А.Войчака, О. Гарафонової, О. Кайод, Л. Капустіної, І. Кірії, І. Манна, І. Мосунова, 

М.Окландера, Г. Остапенко, О. Птащенко, Б. Ребхена, О. Сохацької та інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Система маркетингових комунікацій виступає одним 

із засобів реалізації стратегічних і тактичних цілей компанії та маркетингової політики 

зокрема. Однак, на практиці між місією та стратегією компанії з одного боку і 

визначенням пріоритетів щодо фінансування конкретних маркетингових інструментів у 

певних каналах може існувати дисбаланс. Це зумовлено особливостями вимірювання 

результативності та ефективності в різних моделях залучення споживачів чи 

відвідувачів. Це зумовлює необхідність встановлення чіткої мети маркетингової 

кампанії в мережі чи окремої цифрової маркетингової активності для досконалішого 

вибору та налаштування параметрів визначення її ефективності. 

Широкий спектр комунікаційних інструментів маркетингу дозволяє компаніям 

створювати унікальний досвід взаємодії із віртуальним представництвом, що інколи 

надає можливість дотичного виконання додаткових функцій (для прикладу, іміджевої 

разом з інформаційною чи переконуючою) маркетингових комунікацій. Створення 

якісного бренду в мережі, з його лояльними послідовниками, передбачає грамотне 

формування системи цілей цифрової комунікаційної політики, що базується на 

використанні явних і неявних потреб відвідувачів. 

З огляду на зазначене вище, невирішеними залишаються питання систематизації 

підходів щодо принципів формування мети комунікаційної політики в мережі для 

подальшого виокремлення відповідних показників її ефективності. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Вдосконалення наукових 

підходів до формування комунікаційної політики в мережі потребує вирішення 

наступних завдань: 

– обґрунтувати вибір понятійного апарату; 

– виокремити основний інструментарій Інтернет-маркетингу; 

– класифікувати веб-сайти з метою визначення мети їхньої діяльності та 

відповідних комунікаційних можливостей і завдань; 

– сформувати ієрархію цілей при здійсненні маркетингових комунікацій у 

мережі; 

– систематизувати основні показники результативності та ефективності 

цифрових комунікаційних інструментів маркетингу, а також окреслити основні 

аналітичні принципи конверсії в мережі за каналами та інструментами. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. На сьогоднішній час присутність бізнесу у мережі 

вже не є привілегією, чи характеристикою нішових проектів. Тепер це об’єктивна 
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необхідність, що зумовлена наявністю віртуального ринку та комунікаційного 

середовища у мережі загалом. Соціальне позиціонування в Інтернеті, мультиканальне 

просування та повноцінна електронна комерція уже є не просто трендами, а 

закономірностями ведення бізнесу у більшості галузей економіки. Це зумовлено тим, 

що комунікаційна активність соціуму на сьогодні підвищується, в першу чергу, завдяки 

розвитку саме цифрових технологій, тому багато інститутів із своїми сферами 

діяльності переносяться у віртуальний простір. 

Г. Остапенко акцентує увагу на специфіці мережевих інтеракцій в контексті 

конгломерації Інтернет-ресурсів, тобто концентрації в одному місці і часі конкретної 

аудиторії, що обумовлює спрощення процесу викладу інформації та її сприйняття та 

продовжує думку І. Фомічова щодо тенденцій розвитку засобів поширення інформації, 

які обумовлюють затвердження і домінування гетерархічного (горизонтального, 

рівноправного) порядку на місці ієрархічного (вертикального, з домінуванням одного із 

учасників комунікаційного процесу), констатуючи перехід до двосторонньої моделі 

комунікації [1, С. 1]. Саме ця особливість є основоположною при розгляді 

маркетингових комунікацій в Інтернеті – реципієнт є активним учасником 

комунікаційного процесу, а часто – його ініціатором, адже багато інструментів 

Інтернет-маркетингу відштовхуються від дій того чи іншого користувача. 

О. Птащенко висловлює таку точку, що в Інтернеті комунікація відбувається не 

за принципом «один до одного» чи «один до багатьох», а між користувачем та певним 

середовищем, яке увібрало характеристики PUSH і PULL моделей комунікації, 

синтезувало основні особливості, головною з яких є наявність чіткого зворотного 

зв'язку. Саме цей елемент забезпечує високий потенціал використання Інтернет-

ресурсів для втілення маркетингової комунікаційної політики [2, С. 40]. 

Інколи, при розгляді Інтернету як засобу комунікації, акцентують увагу на 

вторинності каналу в контексті використання технології лише для утворення нової 

форми традиційних медіа. Таким прикладом можуть виступати Інтернет-ресурси 

новин, електронні книги, відео-трансляції. Проте зауважуємо, що для взаємодії із 

такими формами подачі інформації, користувачеві необхідно пройти певний шлях у 

мережі, здійснити різного роду взаємодію із веб-сторінками. Таким чином, надалі 

вважатимемо Інтернет – окремим повноцінним каналом, із своїм унікальним 

комунікаційним середовищем. 

Власне різноманіття каналів та їхніх технічних, комунікаційних характеристик 

змушують окреслити підхід до визначення категорійного апарату в даній тематиці. 

Вважаємо, що термін «Інтернет-маркетинг» є одним із найпопулярніших в 

україномовному та російськомовному середовищі, а поняття «цифровий маркетинг» 

однозначно є найпопулярнішим у англомовному. Вважаємо, що частково це 

обумовлено історично: часте протиставлення цифрових технологій і сигналів – 

аналоговим у західних країнах та популяризація діяльності в мережі Інтернет і 

пов’язаних з цим технологій – на вітчизняному просторі. 

Термін «веб-маркетинг», очевидно, увійшов у практику завдяки студіям 

розробників мережевих продуктів – веб-студій, які дотично можуть надавати і 

маркетингові послуги, проте, за своєю суттю акцентуються на технічній складовій 

проектів. Поняття «Електронний маркетинг» віддзеркалює класичний термін 

«електронна комерція», що увібрав усі наявні канали та засоби комунікації у бізнесі за 

допомогою технічних засобів. 

Проте, прив’язка до мережі Інтернет за логікою виключає мобільний маркетинг, 

який може проводитись, в тому числі, за допомогою мереж стільникового зв’язку. 

Однак, в зв’язку із динамічним збільшенням кількості мобільних пристроїв із 
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можливістю підключення до Інтернету, наразі мобільний маркетинг включає і 

маркетингові активності в мережі, що спрямовані на користувачів мобільних пристроїв, 

і окремий сайт для перегляду з цих пристроїв, і мобільні додатки – спеціальне 

прикладне програмне забезпечення на поширені мобільні операційні системи. 

Специфіка полягає також у тому, що для встановлення мобільних додатків 

потрібний Інтернет, а робота може відбуватися і в режимі оффлайн. Також, якщо 

розглядати SMS-розсилки, досить часто вони є транзакційними по відношенню до 

певних дій на веб-сторінці, тобто складовою електронної комерції в Інтернеті. 

Ці ключові відмінності висвітлені у позиції М. Окландера та О. Романенко, які 

акцентують увагу на тому, що термін «цифровий маркетинг» є однозначно ширшим за 

термін «Інтернет-маркетинг». Це обумовлено тим, що цифрові технології у сучасному 

маркетингу передбачають використання нових можливостей мобільного зв’язку, 

інтерактивного телебачення та екранів (включаючи доповнену та віртуальну 

реальність), інтерактивних POS-терміналів, інтеграцію переліченого з іншими 

каналами [3, С. 368]. 

Тому вважаємо за доцільне обрати основоположним терміном саме «Інтернет-

маркетинг», вважаючи, що «он-лайн маркетинг» є його синонімом, який 

використовується при протиставленні оффлайн кампаніям – класичному маркетингу не 

у мережі. Проте зазначаємо, що при розгляданні інструментарію комунікацій доречно 

вживати прикметник «цифровий», який повноцінно охоплюватиме усі технології, що 

активно використовуються в практиці сучасного маркетингу. 

Маркетинг мережі Інтернет необхідно розглядати у двох вимірах: 

– для нематеріальних продуктів чи послуг, що виробляються без фізичного 

входу матеріалів і виробництва як такого, постачаються через мережу, у мережі, 

підтримка яких відбувається за допомогою мережі; в цьому випадку цифровий 

маркетинг буде повноцінною теорією та організацією діяльності, виступаючи окремим 

і сукупним комплексом маркетингу в даному середовищі; 

– для матеріальних продуктів, а також послуг, що надаються не у віртуальному 

світі, цифровий маркетинг, в першу чергу, буде видом маркетингових комунікацій, 

навіть якщо виступатиме єдиним каналом та передбачатиме комплекс заходів із 

власною методологією організації. 

Позиція щодо другого виміру трактування цифрового маркетингу обґрунтована 

у розрізі окреслення комплексу маркетингу при використанні мережі Інтернет: 

– товар, його концепція та виготовлення, упаковка і сервіс будуть 

забезпечуватися матеріальними операціями, як і виконання послуг (є низка прикладів 

віртуалізації створення індивідуального замовлення, тобто так званої «кастомізації» 

товару кінцевим споживачем, проте це теоретично і практично можливо і за 

немережевого ведення бізнесу); послуга ж сприйматиметься з позиції досвіду або з 

позиції віри – таким чином, популярною та необхідною практикою є наявність 

різноманітних ліцензій та сертифікатів, рівноцінно ж, відзивів попередніх клієнтів чи 

партнерів; 

– ціна буде визначатися станом кон’юнктури на реальних ринках із 

використанням методів, що пов’язуються із розрахунком матеріальних витрат, 

собівартості тощо, проте, відштовхуючись від цінової політики конкурентів у 

глобальному вимірі, від особливостей доставки та обслуговування, а також специфіки 

рекламної діяльності в мережі; 

– розподіл – дистрибуція будуть забезпечуватися звичними способами з 

підтримкою цифрових технологій, які будуть зосереджені на поверненні товару, 

розташування закладу із надання послуги та реального рівня обслуговування (проте, 
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окремим випадком буде розміщення товару на певному ресурсі – для прикладу, 

домовленість щодо подачі певної моделі на вкладці «популярне» в Інтернет-магазині); 

– а саме маркетингові комунікації будуть основою практично всіх напрямів 

здійснення цифрового маркетингу, виступаючи цифровими комунікаційними 

інструментами, взаємодіючи із кінцевим споживачем, посередником, іншими 

сторонами та елементами комунікаційного середовища. 

Якщо розглядати цифровий маркетинг з позиції поведінки споживача, то і 

рушійні стимули до комунікаційної взаємодії будуть різнитися. Якщо Інтернет 

виступає для виробника (посередника) лише одним із каналів розподілу та/чи 

комунікації, то увага насамперед повинна акцентуватися на моніторингу ініціатив 

потенційного споживача: запити щодо можливостей придбання товару, бажання 

дізнатися про відзиви, способи застосування, догляд, сервіс, товари субститути. 

Однак, при виокремленні Інтернету як основного комунікаційного середовища 

для бізнес-діяльності, необхідно залучати широкий спектр цифрових інструментів для  

збільшення рівня освідомленості, залучання до соціальних активностей та власне 

здійснення цільових дій. 

Це зумовлює вибір підходів до моделювання обставин комунікаційної взаємодії 

та, як наслідок, опрацювання її алгоритму (логічних розгалужень, бар’єрів) за кожним 

із напрямів цифрового маркетингу. Систематизувавши основні комунікаційні 

інструменти Інтернет-маркетингу, виокремлено наступні (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Основні комунікаційні інструменти Інтернет-маркетингу 

 
Напрям Опис Засоби та підходи 

Медійна реклама Розміщення на різноманітних 

ресурсах візуальних рекламних 

модулів 

Банери, тизери, інформери, 

інтерактивні модулі, відеоролики 

Таргетинг, налаштування частоти 

показу, ретаргетинг  

Контекстна 

реклама 

Реклама у вигляді видачі 

результатів у пошукових системах 

при запиті користувача за 

ключовими словами 

Наявність чи відсутність ключових 

слів 

Таргетинг 

Пошукова 

оптимізація 

(Search engine 

optimization – 

SEO) 

Робота з сайтом та іншими, 

зовнішніми ресурсами, для здобуття 

вищої позиції у видачі пошукових 

результатів («органічних 

пошукових результатах») 

Явні та описові словоформи 

Статистично-поведінкові показники 

відвідування веб-сторінки 

Зовнішні посилання 

Маркетинг в 

соціальних 

мережах (Social 

media marketing – 

SMM) 

Представництво у певній соціальній 

мережі та взаємодія у різних 

формах з користувачами 

Рекламна мережа соцмережі, 

представництво, реклама в інших 

структурних одиницях соцмережі, 

особистий продаж, партизанський 

маркетинг, додатки у соцмережі 

Прямий маркетинг Масове (в значенні – шаблонне), 

проте, персоніфіковане звернення 

індивідуальним каналом до 

наявного чи потенційного клієнта, в 

т.ч. транзакційні сповіщення  

Найчастіше прямий маркетинг 

передбачає e-mail розсилки, проте, є 

інші канали (для прикладу 

внутрішні повідомлення в 

особистих кабінетах) 
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Проджовження таблиці 1 
Зв’язки з 

громадськістю 

(PR), управління 

репутацією в 

пошукових 

системах (Social 

Engine Reputation 

Management – 

SERM) 

Розміщення цікавих та/або фахових 

статей, прес-релізів, коментарів на 

різноманітних ресурсах, відповіді 

на коментарі інших осіб; SERМ 

передбачає моніторинг та реакцію 

на згадки щодо компанії, бренду, 

продукції, працівників за 

результатами пошукової видачі 

Контент-менеджмент, що 

включатиме написання та 

розміщення матеріалів для 

іміджевого ефекту, прихованої 

реклами, для висловлення офіційної 

позиції фірми 

Лістинг (реєстрація на ресурсах-

каталогах) 

Мобільний 

маркетинг 

Використання мобільних мереж та 

мережі Інтернет для взаємодії із 

аудиторією через мобільні пристрої  

Мобільна реклама (медійна 

мобільна реклама, контекстна 

мобільна реклама, SMS-розсилки), 

мобільна версія сайту, мобільні 

додатки 

Спонсорство Фінансування ресурсів для 

комерційної чи іміджевої вигоди, 

або задля соціального ефекту 

Інформаційні ресурси комерційних 

проектів, схожі з традиційним 

спонсорством сценарії 

Партнерський 

маркетинг 

(партнерські 

програми, 

афілійований 

маркетинг) 

Фінансування агентів (веб-

майстрів) та мереж, з якими вони 

працюють, для залучення аудиторії 

на цільову веб-сторінку, зазвичай, 

оплатою за кожного приведеного 

відвідувача або здійснену ним 

цільову дію (підписку, купівлю) 

Мережевий, вид торгових агентів, у 

кожного з яких є методологія 

залучення клієнтів 

Відслідковування успішності, 

прозорості та доброчесності цього 

виду посередників  

 

Джерело: сформовано автором за [4, С. 77; 5, С. 185; 6, С. 23; 7, С. 21–33] 

 

Як можна судити з табл. 1, інструменти Інтернет-маркетингу в більшій мірі 

відображають комплекс маркетингових комунікацій класичного маркетингу, що 

підтверджує обрані підходи до визначення суті маркетингу в мережі. У практичній 

діяльності зустрічаються підходи, що окреслюють супутні інтерактивні продукти, як от 

відеоігри, різноманітні калькулятори та сервіси, як окремий напрям маркетингової 

діяльності в мережі Інтернет. 

Зазначаємо на прикладі з відеогрою, що у випадку: 

– розміщення на сайті фірми вона виступатиме одним із комунікативних 

елементів сайту; 

– розміщенні у соцмережі за допомогою функціоналу цієї мережі вона 

виступатиме частиною SMM стратегії; 

– розробки мобільного додатку вона буде частиною мобільного маркетингу; 

– позиціонування як окремого безкоштовного веб-продукту вона буде 

різновидом спонсорства; 

– розробки платної гри – окремою стратегічною зоною господарювання в мережі 

Інтернет. 

Таким чином, сформовані твердження щодо визначення місця відеогри в 

площині Інтернет-маркетингу екстраполюються і на інші види інтерактиву із 

відвідувачем тієї чи іншої сторінки – унікальні сервіси (моделювання 

продукту/послуги), калькулятори для розрахунку індивідуального замовлення. 
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Однак, за останній час все більшого розвитку отримують безкоштовні сервіси 

для створення персональних сайтів на певній платформі, прості у користуванні 

конструктори та готові шаблони, що дозволили найдрібнішим одноосібним 

підприємцям впевнено та без високих затрат інтегруватися у мережу (до прикладу, за 

допомогою сервісів «Elementor Page Builder», «SiteOrigin», «Wix»). Це говорить про те, 

що веб-сторінка має бути однією із найнадійніших складових діяльності в Інтернеті, що 

може заохотити та допомогти споживачу на будь-якому з етапів здійснення купівлі чи 

прийняття рішення про купівлю. 

Констатуємо, що веб-сайт може бути спрямований на: підвищення продажу, 

виконання іміджевих та інформаційних завдань, а також завдань, пов'язаних з 

управлінням персоналом, фінансами, інфраструктурою, виробництвом. За допомогою 

веб-сайту споживачі мають можливість збирати інформацію про ціни, брати участь в 

розробці дизайну продукту, брати участь в акціях, отримувати обслуговування після 

продажу і підтримку. Проте, будучи інструментом просування компанії і її товарів, 

сайт також потребує власного просування (в контексті пошукової оптимізації, реклами, 

зв'язках з громадськістю). 

Сайт компанії зазвичай виступає центральним елементом комунікативної 

політики, що проводиться в мережі Інтернет. Варто зазначити, що формувати потік 

відвідувачів сайту можуть як онлайн-, так і оффлайн-інструменти комунікації, 

здійснювані за допомогою традиційних засобів масової інформації, сувенірної 

продукції, прямого контакту зі споживачем. 

Оскільки сайт надає компанії широкий ряд додаткових можливостей, на додаток 

до наявних раніше комунікаційним службам при наявності власного сайту зростає 

ефективність проведених в мережі рекламних заходів. Інформація про поведінку 

відвідувачів на сайті може відразу потрапляти в інформаційну систему компанії і 

служити для більш якісного їх обслуговування. Можна говорити про те, що сайт є 

основою системи комунікацій в Інтернеті. Сайт компанії є одним з основних 

комунікативних маркетингових інструментів в мережі Інтернет, однак поряд з 

формуванням комунікативного інформаційного потоку може використовуватися для 

реалізації всього комплексу маркетингу. Споживачі компанії є головною цільовою 

аудиторією сайту, але не єдиною. За допомогою сайту компанія може здійснювати 

взаємодію з партнерами, акціонерами, засобами масової інформації та іншими 

контактними аудиторіями. 

Офіційний сайт являє собою найважливіший інструмент формування та 

підтримки іміджу компанії і її товарів, сприяє підвищенню ступеня впізнаваності 

бренду. Сайт повинен надавати вичерпний обсяг інформації про компанію, сферу її 

діяльності, які надаються товари і послуги. 

Будучи хорошим рекламним майданчиком, якісно створений корпоративний 

сайт може сприяти формуванню у споживачів і партнерів образу надійної, інноваційної 

компанії, що динамічно розвивається. Він також може стати центральною платформою 

для організації зворотного зв'язку зі споживачами компанії. 

Концепція створення сайту, перш за все, полягає в точному визначенні мети 

створення майбутнього сайту і завдань, що на нього покладатимуться. Якщо розглядати 

оффлайн бізнес, який вирішив «вийти» в мережу, то мета створення сайту для таких 

компаній, може бути наступною: 

– полегшення отримання користувачами актуальної інформації про компанії; 

– необхідність збільшення охоплення цільової аудиторії; 

– скорочення дзвінків в службу підтримки клієнтів; 

– спрощення процесу продажів; 
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– спрощення процесу зворотного зв’язку; 

– підвищення лояльності клієнтів; 

– скорочення витрат на служби технічної підтримки; 

– удосконалення і модернізація продукту і / або послуг; 

Для осіб, що вирішують розпочати власну справу зразу ж просуваючи її у 

мережі, веб-сайт виступає плацдармом для ведення бізнесу, візитівкою, контактним 

каналом. 

Перш за все, варто пам’ятати, що веб-сайт – це безкоштовний цілодобовий канал 

надання актуальної інформації відвідувачам сайту, клієнтам, партнерам і 

співробітникам компанії в необмеженому обсязі і форматі. Зазвичай, створення веб-

сайту передбачає наступні явні вигоди: 

– скорочення витрат на інші види рекламних модулів; 

– необмежені можливості демонстрації продукту; 

– безкоштовний та високоінформативний зворотний зв'язок; 

– можливість уточнення інтересів потенційних і постійних клієнтів; 

– збільшення доходу компанії за рахунок продажів в Інтернеті; 

– платформа для навчання і тестування співробітників; 

– засіб обміну конфіденційною інформацією між віддаленими офісами; 

– найголовніше – масштабування бізнесу. 

Досить часто на вітчизняному економічному просторі необхідність в створенні 

веб-сайту виникає раніше, ніж особа, що відповідає за стратегічний розвиток, 

усвідомлює переваги, які здатний надати веб-сайт. Доводиться констатувати факт, що 

також часто наявні і хибні уявлення про функції і результати створення представництва 

в мережі. 

Для раціонального підходу до розуміння передумов створення веб-сайту та до 

окреслення завдань, необхідно пам’ятати низку постулатів: 

– збиткове підприємство не стає, раптом, водночас, прибутковим. Веб-сайт, 

фактом створення, не може перетворити наразі збитковий бізнес на прибутковий, адже 

створення сайту не є антикризовим рішенням для компаній. Зовсім навпаки, веб-сайт 

вимагає, особливо на початку, аналітичних, фінансових, трудових  витрат для того, щоб 

відпрацювати покладені на нього завдання, запустити механізм їх виконання. Веб-сайт 

може стати вдалим доповненням або продовженням бізнесу, але нініяк не рішенням 

поточних проблем; 

– на наступний день фірма не отримає стрімке зростання попиту, що створить 

черги з потенційних клієнтів або партнерів. Деякі інструменти із просування сайту 

мають тривалий ефект. Більше того, досить часто на початку роботи виникають 

різноманітні проблеми із функціоналом сторінки, відображенням, зв’язком із 

оффлайновими системами бізнесу. Звісно, що перед запуском сайту проводиться його 

тестування, проте різноманіття пристроїв та поведінкових маршрутів відвідувачів 

можуть показати певні проблемні ділянки; 

– факт створення сайту не зробить компанію лідером на ринку; 

– факт створення сайту не додає автоматично компанії лояльності з боку 

користувачів та не підтверджує по замовчуванню її надійність для клієнтів, партнерів.  

Існує низка класифікаційних ознак веб-сайтів, які, в свою чергу, і визначають 

повноту та особливості функцій сторінок в мережі і, як наслідок, мету їх 

функціонування та відповідної комунікаційної політики. Практики виокремлюють 

наступні функції веб-сайту: 

– інформаційна (надання свіжої інформації з певної тематики, області, проблеми, 

сфери діяльності; усі сайти цю функцію реалізують в тому чи іншому вигляді); 
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– іміджева (формування образу фізичної або юридичної особи, громадського чи 

політичного органу в мережі Інтернет); 

– маркетингова (продажі чи збільшення попиту на товар або послугу, 

проведення PR-акцій). 

Варто розрізняти функції сайту та функціонал, що передбачає технічні 

характеристики та можливості веб-сайту. 

Загалом, основні підходи щодо класифікації веб-сайтів подано в рис 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація веб-сайтів 

Джерело: сформовано автором за [8; 9; 10] 

 

За метою існування сайти діляться на комерційні та інформаційні. Для перших 

збільшення кількості відвідувачів повинно знайти відображення у збільшенні клієнтів, 

які готові купити запропонований товар чи скористуватися послугами компанії чи 

особи. Варто зауважити, що, для прикладу, якщо сторінка благодійної організації 

матиме заклики до дії певного типу (підтримати проект, здійснити пожертву), то вона 

теж відноситиметься до комерційних веб-сайтів, навіть, якщо за типом економічного 

суб’єкта ця організація є некомерційною. 

В свою чергу, для інформаційних сайтів збільшення кількості відвідувачів 

повинно результувати у підвищення впізнаваності бренду, якому присвячений цей 

Інтернет-ресурс. Проте, вторинні завдання можуть взаємодіяти із комерційною 

складовою. Для «чистих» інформаційних порталів дохід йде від реклами, яку бачать 

відвідувачі чи Продакт Плейсменту. За такою ж логікою будуть формуватися 

партнерські відносини порталу з фірмами чи особистостями (до прикладу, блогерами). 

Також багато комерційних компаній мають чи то окремі блоги чи навіть дочірні 

підрозділи, які займаються виключно створенням високоякісного контенту за 

профільною тематикою. Мета такої діяльності полягає у сподіванні, що користувачі, 

впевнившись у професіоналізмі звернуться саме до цієї компанії. 
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Також веб-сайти класифікують за складністю (за характером з точки зору веб-

дизайну та веб-програмування) сторінки на статичні та динамічні сторінки (сайти). 

Статичним називають сайт з набором постійних, незмінних сторінок. Інформація на 

таких сторінках закріплена, і зміни можуть здійснюватися тільки фахівцем у веб-

технологіях. Такі сайти швидко завантажуються, можуть переглядатися в браузері, 

мають мінімальні вимоги до веб-сервера. Для компаній такі сайти – бюджетне рішення. 

Але для підтримки та актуалізації інформації на сторінці будуть потрібні фахівці. 

Тоді як динамічний сайт має безліч переваг. Для зручності у користуванні та для 

спрощення функціонування динамічних веб-сторінок використовується система CMS 

(Content Management System – система управління вмістом). Це функціонал, який 

дозволяє оновлювати інформацію на веб-сайті, її публікувати і міняти без залучення 

фахівців. Для налагодження роботи достатньо провести навчання персоналу лише в 

контексті взаємодії із системою. 

За кількістю сторінок веб-сайти поділяються на багатосторінкові сайти та 

сайти з однієї сторінки. Зазвичай останні називаються лендінгами (landing page – 

посадкова сторінка) – сторінками, призначення яких лаконічно, візуально якісно, 

зручно, у достатній мірі розповісти про товар/послугу/проект чи особистість (існують 

приклади і лендінгу-резюме), а інформація у них подається по блоках, які ідуть з верху 

до низу. Опціонально в головному меню чи в певному блоці ленгінга може бути 

посилання на окрему сторінку, для прикладу, з договором публічної оферти, галереєю 

чи з іншою додатковою інформацією, яка, будучи на цій окремій сторінці, не 

змінюватиме суті посадкової сторінки. 

Лендінги чудово підходять для прийняття рішення про інвестування в певний 

проект чи ідею. Публікація лендінгу із таймером зворотного відліку до відкриття чи із 

позначкою «незабаром», без наявності реальних бізнес процесів, допоможе з’ясувати, 

наскільки цей проект зацікавить аудиторію мережі. Аналітика трафіку чи збір  

контактів щодо попереднього замовлення дають відповідь щодо перспективи бізнесу. 

Таким чином, лендінг часто запускається: інколи, перед створенням потужного і 

витратного повноцінного інтернет-магазину, у випадку стартапу, для малого бізнесу, 

для тимчасових проектів, для персональної сторінки чи одноосібного бізнесу. 

Характерною рисою лендінгів є наявність так званих CtA (Call to Action – 

закликів до дії) об'єктів (кнопок, форм). Якщо не брати до уваги інформативну функцію 

лендінгу, його завданням буде спонукання відвідувача до певної дії: купити товар, 

записатися на консультацію, зареєструватися на певному ресурсі, завантажити каталог. 

Досить часто «захоплюються» контактні дані відвідувача для подальшої з ним роботи 

по інших каналах. 

Остання класифікаційна ознака – за принципом роботи – по-різному трактується 

практиками, часто її елементи можуть розподілятися  між альтернативними варіантами 

класифікації. 

1. Представництво. Перенесення комерційної чи некомерційної діяльності 

компанії чи особи в мережу в одному з таких виглядів: 

– веб-сайт візитівка (часто, у формі лендінгу); 

– корпоративний сайт (ідеально підходить для забезпечення іміджевої 

присутності в мережі; сайт надає докладну інформацію про компанію, історію торгової 

марки, відомості щодо послуги або товарів; корпоративний сайт зазвичай містить 

стрічку новин компанії, інформацію про рекламні і торгові акції, інформацію для преси 

та інші відомості; нерідко корпоративні сайти поєднують інформацію про компанію з 

каталогом продукції; використовується ексклюзивний оригінальний дизайн); варто 

зауважити, що для великих компаній може функціонувати певна «внутрішня», закрита 
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частина веб-сайту чи його функціоналу, або й окремий корпоративний сайт для 

автоматизації бізнес-процесів для працівників цієї компанії; 

– магазин – може бути у вигляді вітрини (замовлення через інші, вказані канали) 

чи у вигляді Інтернет-магазину, в якому наявний функціонал оплати через Інтернет та 

завершення замовлення товару чи послуги.  

2. Інформаційний ресурс – має низку поширених різновидів: 

– тематичні сайти (містять інформацію з будь-якої конкретної тематики, сюди ж 

відносяться Інтернет-енциклопедії); 

– Інтернет-портали (портали – це тип сайтів, що містять велику кількість 

різноманітної інформації. Як правило, портали схожі за структурою з тематичними 

сайтами, але мають більш розвинений функціонал і більшу кількість сервісів і розділів. 

Також на порталах часто бувають розділи для спілкування користувачів); 

– блоги (тип сайтів, на яких власник або редактор блогу пише пости зі своїми 

новинами, ідеями. Відмінною особливістю блогів є актуальність інформації, що 

публікується); 

– каталоги сайтів (це вид сайтів, основним вмістом яких є структуровані 

посилання на інші сайти, а також їх короткі описи). 

3. Сервіс – основні функції не лише для індивідуальних користувачів, але і для 

інших веб-сайтів, платформ: 

– пошуковики (сайти, дія яких базується на механізмах пошуку сторінок в 

Інтернеті за певними запитами); 

– системи електронної пошти (доступ до електронної скриньки у веб вигляді); 

– форуми (на сайтах цього типу користувачі можуть створювати теми, а також 

коментувати їх. Як правило, форуми обмежені однією специфічною тематикою, хоча 

зустрічаються і форуми «про все». Сайт-форум може бути самостійним сайтом, а може 

бути одним із розділів головного сайту. Найчастіше сайт-форум призначений для 

організації спілкування відвідувачів сайту між собою і з адміністратором сайту); 

– медіа-хостинги (ресурси для завантаження, зберігання, поширення та пошуку 

аудіо, відео, графічної інформації у великих обсягах); 

– соціальні мережі (тип сайтів для спілкування користувачів між собою, 

зазвичай, з великою кількістю додаткового функціоналу). 

Веб-сайт в більшій мірі, ніж інші програми, відображає індивідуальність 

компанії, створює ефект присутності і безпосередньої взаємодії з компанією. 

Відвідування веб-сайту компанії, в певній мірі, дає такий ефект, як і реальний візит, а 

іноді працює більш ефективно (швидше, простіше), адже дає можливість клієнту 

прийняти рішення про купівлю в спокійній обстановці, без впливу потенційних 

несприятливих зовнішніх чинників.  

Перш за все, варто пам’ятати, що концепція маркетингової комунікації в 

Інтернеті ґрунтується на принципі того, що користувач тепер виступає ініціатором 

комунікаційного процесу та продукує, такий важливий зворотний зв’язок, який 

виражається у цільових діях. Так саме користувачі обирають, чи переходити за 

посиланням, за банером, які пошукові запити відправляти та на які результати звертати 

увагу, які сторінки та контент є релевантними. 

У випадку донесення комунікації до відвідувача веб-сайт має наступні 

можливості: 

– текстово-графічне наповнення (опис, фото, рисунки, анімації, презентації, 

стрічка новин, статистичні дані із соціальних мереж, статистика відвідування); 

– вбудоване відео (блоком чи у вигляді тла); 

– матеріали для завантаження; 
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– аудіо супровід; 

– об’єкти, що з’являються за певними параметрами (налаштування спеціальних 

тригерних умов, для прикладу, перебування на сторінці сайту впродовж певного часу), 

тобто, форми для заповнення, вікна, кнопки, що з’являються. 

Зазначаємо, що за етикою маркетингу в мережі, є неприпустимо нав’язливо 

загромаджувати екран елементами із агресивними закликами до дії та без можливості 

ці елементи прибрати, або з великими труднощами для цього.  

В свою чергу, користувач може виконати такі зворотні дії комунікаційного 

процесу: 

– ввести дані на запит (адресу електронної скриньки, номер телефону, 

географічні показники), а інколи ці дані або попередньо отриманий промо-код дають 

доступ до закритого контенту; 

– завантажити файли; 

– перейти за посиланням; 

– розпочати розмову у вигляді чату, створення теми чи коментаря, з іншими 

користувачами, адміністрацією, модераторами чи он-лайн операторами; 

– почати взаємодію із сервісами (калькуляторами, модуляторами, опитуваннями, 

міні-іграми); 

– здійснити дію по відношенню до інтегрованих соціальних мереж (уподобати, 

поширити, підписатися); 

– а загалом, натиснути на графічний елемент, зазвичай, із закликом до цільової 

дії, для виконання яких і створений сайт, в результаті чого відвідувач сайту може або 

перейти до певної інформації, або почати (продовжити) процес купівлі товару чи 

замовлення послуги. 

Досить часто розглядаються різні сценарії поведінки і ставляться різні завдання, 

для прикладу, максимальним результатом буде оформлення замовлення, тоді як 

мінімальним – «захоплення» контактних даних, чи ідентифікація унікального 

користувача для роботи з ним за іншими каналами, ретаргетингом. 

Різні інструменти цифрового маркетингу доречні та дієві на певних етапах 

залучення потенційного споживача чи комунікації із наявним клієнтом. Загалом, 

функції та типи впливу маркетингових комунікацій тісно взаємодіють із моделюю 

AIDA(S), що розглядає своєрідний «шлях» реципієнта маркетингової взаємодії. Цей 

шлях складається із етапів привернення уваги, зародження інтересу, виникнення 

бажання (до продукту чи послуги) та здійснення дії. Окремим та додатковим етапом є 

елемент задоволення у розрізі лояльності та позитивного досвіду від використання 

продукту чи одержання послуги, що корелює із уже згаданою моделлю процесу 

прийняття рішення щодо купівлі, запропонованої Е. М. Роджерсом. 

Тому, також доцільно окреслити основні характеристики класичної моделі 

використання маркетингових комунікацій – AIDA(S), у форматі DIGITAL AIDA(S) – у 

цифровому вимірі (табл. 2). 

Саме комбінація новітніх інструментів комплексу маркетингових комунікацій та 

нового виміру AIDA(S) дають ширше поле точок контакту із споживачем, відкриваючи 

нові синергічні комбінації сукупності каналів, місця та часу налагодження процесу 

комунікацій із цільовою аудиторією. 

Також, як можна судити із переліку показників у табл. 2, практично усі етапи 

процесу залучення клієнта в Інтернеті є вимірюваними, що дозволяє аналізувати 

ефективність не лише самих інструментів (адже деякі з них будуть підкріплюючими до 

пріоритетних, функціонуватимуть для збільшення усвідомленої аудиторії чи підтримки 
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іміджу), а конкретних каналів, посередників/партнерів, інших віртуальних ресурсів 

залучення аудиторії. 

Таблиця 2 – Зміна в процесі прийняття рішення щодо купівлі в контексті трансформації 

показників AIDA(S)-DIGITAL AIDA(S) 

 
AIDA(S) DIGITAL AIDA(S) KPI (показники)* 

А – Attention (Увага) Увага Охоплення кампанії 

I – Interest (Зацікавлення) Цікавість Метрики спільнот 

Моніторинг Цитування 

D – Desire (Бажання) Порівняння Тональність 

Перевірка Показники відгуків 

A – Action (Дія) Вибір Купівля та/чи реєстрація 

Поширення Репост 

S – Satisfaction (задоволення + 

лояльність) 

Рекомендації Залучені друзі 

Повернення Повторні купівлі 

 

Джерело: сформовано за матеріалами [11; 12] 

*Примітка: KPI – Key Performance Indicators – ключові показники ефективності 

Інтернет-маркетингу. 

 

Загалом, стратегія просування в мережі формуватиметься з огляду на вид сайту. 

В свою чергу, вид сайту буде відображати концептуальну мету діяльності суб’єкта, у 

великій мірі його місію та завдання діяльності. Тому, якщо для Інтернет-магазину 

результативними вважатимуться купівлі, а дотично – контактні дані, а для В2В 

лендінгу чи сайту візитки – укладені контракти, то для інформаційних порталів 

результат ґрунтуватиметься на кількості вхідного трафіку, проведено часу, на ресурсі, 

опціонально – кількість підписників, що є важливим і для блогів. 

Не варто забувати і про загальні детермінанти ведення бізнесу, очікування 

власників і наявність довготермінових стратегічних завдань. Тому, найважливішою 

буде виступати  мета власника (власників) компанії, в яку вкладаються гроші і час. Це 

може бути як комерційна складова, так і збільшення владного впливу, визнання, 

самореалізація, хобі. Тому дуже важливим є для Інтернет-маркетолога знати цілі 

власника. Адже, якщо компанія планується продаватися в найближчому майбутньому, 

то всі ресурси кидаються на збільшення фактичних короткострокових показників, а не 

на розвиток довгострокових програм. 

Наступним пунктом будуть іти бізнес-завдання компанії. Прикладами є 

конкретні показники: зростання продажів на 20% за наступний квартал, збільшення 

частки ринку на 35%, скорочення витрат на 15% і т.д. Потім йдуть цілі, поставлені 

перед маркетингом: почати продавати новим сегментам аудиторії, збільшити частоту 

покупок, збільшити термін життєвого циклу клієнта тощо. Інтернет, в свою чергу, як 

канал, повинен реалізувати частину маркетингової стратегії. 

Таким чином, цілі кожного нижчого рівня показують, за допомогою чого будуть 

досягатися цілі вищого. Ця ієрархія цілей застосовується у великих компаніях, але її 

можна адаптувати під будь-які, в тому числі проекти виключно електронної комерції. 

Визначивши цілі, вирішується, яким чином вони будуть досягатися, а також, як 

відстежувати виконання. Власне, це і є онлайн стратегією. 

Приклад конкретизації цілей та відповідної градації подано на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Формування цілей компанії в мережі згідно стратегічним пріоритетам 

Джерело: сформовано автором 

 

Процес адаптується під поточний стратегічний курс компанії. У випадку запуску 

Інтернет-маркетингу, завдання зводяться до чітких відповідей на наступні запитання: 

– навіщо? З’ясування потреб аудиторії та окреслення напрямів їх задоволення; 

– хто? Визначення цільової аудиторії, сегментування, визначення цільових 

сегментів; 

– що? Комунікаційна стратегія, напрацювання комунікаційних повідомлень, 

основних посилів бренду до цільової аудиторії; 

– як? Креативна сторона. Подача, упаковка, стиль донесення повідомлень до 

цільової аудиторії оптимальними для даного бренду шляхами. 

– де? Медійна складова стратегії. Визначення каналів комунікації та 

інструментів просування. 

Відповівши на ці запитання, отримуємо пункти тактичних задач або етапів 

Інтернет-стратегії [13]: 

1. Визначення цільової аудиторії, потреб і способів їх задоволення. 

2. Постановка завдань з просування. 

3. Визначення основних показників (метрик). 

4. Формування повідомлень рекламних кампаній. 

5. Вибір інструментів і каналів просування. 

6. Формування плану он-лайн-просування. 

Цільова аудиторія, сегментування й позиціонування. Цільова аудиторія повинна 

відповідати наступним вимогам: приймати і розділяти головні цінності бренду; бути 

однорідною, тобто має забезпечуватися схожість споживачів усередині одного 

сегменту; величина сегменту повинна бути достатньою для досягнення цільового 

прибутку; цільова аудиторія повинна бути досяжна через різні канали просування і 

дистрибуції; повинна забезпечуватися вимірність характеристик споживачів 

(демографія, поведінка, психографія, кількісні якості та параметри досвіду). 
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Прогресивним досвідом є формування портрету сегмента, моделі типового споживача. 

Усвідомити, як він бачить вашу сторінку, навіщо він туди потрапив, яку його проблему 

вирішують товари чи послуги, що запропоновані, що для нього є найважливішим, які в 

нього побоювання, та які труднощі можуть спіткати в процесі комунікації/взаємодії. 

При необхідності бренд (проект) може проводити паралельно кілька рекламних 

кампаній, комунікуючи різні ключові повідомлення для різних груп цільової аудиторії. 

Таким чином, у бренда з’являється можливість задовольнити різні сегменти, 

враховуючи різні потреби. 

Постановка завдань повинна цілком і строго базуватися на стратегічних 

передумовах (враховувати ємність ринку, споживчі переваги, особливості продукту, 

креативну концепцію, комунікаційну та медійну стратегію). Досить помічним саме для 

постановки завдань в інтернет-маркетингу є  метод SMART, за яким завдання повинно 

бути конкретним (чітке визначення того, чого потрібно досягти), вимірюваним 

(повинна бути можливість перевірити, чи результат досягнений), досяжним (в контексті 

необхідності додаткового стимулювання), реалістичним (відштовхування від реальної 

бази ресурсів) та мати часові рамки. Дані критерії потребують визначення точних 

показників і метрик, що будуть використовуватися. 

Як деякі основні показники для контролю роботи основних інструментів 

просування використовуються наступні метрики: 

– CPV (Cost Per Visitor – вартість одного відвідувача (зауважте, не клієнта, 

тобто, залученого трафіку); 

– СРС (Cost Per Clics – вартість кліка (якщо це, для прикладу, уподобання чи 

перехід за банером); 

– CPA (Cost Per Action – вартість за дію, що може бути підпискою, залишенням 

заявки, замовленням безкоштовної консультації); 

– CPO (Cost Per Order – вартість отримання одного замовлення); 

– CPM (Cost Per Millenium (Thousand) – вартість за 1000 показів рекламного 

оголошення); 

– CTR (click-through rate – показник переходу (за пропозицією, за зовнішньою 

рекламою, на сторінку оформлення замовлення). 

1. Комунікаційний посил. Повідомлення (меседж) в рамках однієї кампанії 

повинно бути єдиним у всіх каналах. Повідомлення може коригуватися в залежності від 

цілей, стратегії компанії і сформованої в даний момент ринкової кон'юнктури. 

Проблематиці написанню заголовків, слоганів та текстів, що продають, присвячені 

роботи з контентної і креативної політики, що стосується більше творчої сторони 

інтернет-маркетингу. Особливо це стосується принципів Ви-орієнтованості звернень та 

описів. а також релевантності повідомлення з пов’язаною сторінкою. 

2. Інструментарій Інтернет-маркетолога. Залежно від бізнес-моделі, цілей і 

специфіки проекту в арсеналі спеціаліста цілий спектр різних інструментів, зазначених 

вище. 

3. Формування плану он-лайн-просування. Єдиного стандарту немає, у кожній 

фірмі є свої практики оформлення завдань та результатів. Зазвичай, окрім часових 

проміжків, вказуються інструменти та конкретні площадки, де вони застосовуються, 

витрати, мета та фактичні результати. Розраховуються валові показники для зручного 

представлення іншим працівникам, а всі детальні факти (успішні та проблемні ресурси, 

статистика) знаходяться в аналітичних системах інтернет-маркетингу. 

Загалом, Інтернет-маркетинг використовуватиме ті підходи до розподілу 

ресурсів на маркетингові комунікації згідно життєвому циклу товару, що і традиційний 

маркетинг, лише використовуючи відповідний інструментарій (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Специфіка маркетингових комунікацій в Інтернеті в залежності від 

життєвого циклу товару 

 

Етап Розподіл Особливості 
Розробка PR: 75-80% 

Реклама 10-20% 

Можливо: PR 

Обережний PR, який формулює передумови виникнення у 

споживача потреби, і на який згодом будуть нашаровуватись 

інші сингали. Практичним рішенням є зворотний відлік до 

запуску сайту, формування списку попередніх замовлень, 

пропаганда на інформаційних порталах, блогах у соціальних 

мережах, підготовка до просування в пошукових мережах. 

При наявності аудиторії – можливі експерименти із 

спільним створенням продукту, конкурсом ідей, опитувань 

Виведення В залежності від 

характеру 

продукту 

Максимізація зусиль на залучення вхідного трафіку (медіа-

реклама, контекстна, SEO, партнерські програми), 

особистий продаж, e-mail маркетинг. Початок активного 

тестування процесу конверсії 

Зростання PR: в межах 15% 

Пріоритетність: 

Реклама, 

стимулювання 

збуту, особистий 

продаж 

Моніторинг конкурентів, оптимізація унікальної торгової 

пропозиції. Бонусні програми та програми лояльності, 

ретаргетинг, оптимізація роботи представництв в соціальних 

мережах. Підвищення якості та надання нових властивостей 

товару та веб-сайту, кастомізація, нові сегменти, 

розширення асортименту, зниження цін 

Зрілість Реклама та 

стимулювання 

збуту 

Пошук нових ринків, модифікація товару, можливо, 

модифікація комплексу маркетингу 

Спад Стимулювання 

збуту 

Якщо попит на товар вже не сягне максимуму. В іншому 

випадку, при наявності необхідної кількості ресурсів, 

закріплення на рівні «стандарту галузі», пошук нових 

інструментів для збільшення життєвого циклу клієнта 

 

Джерело: сформовано автором за [11; 14, С. 120–127] 

 

Зазвичай, визначення пріоритетності інструментарію інтернет-маркетингу на 

практиці є досить гнучким: «монолітні» плани на квартали та роки не затверджуються 

без права внесення змін. Натомість, завдяки аналітиці та оптимізації, бюджет гнучко 

розподіляється за інструментами та джерелами в межах інструментів, відштовхуючись 

від тенденцій щодо пошукових запитів, соціальних мереж, індустрії. 

Для того, щоб з раціонального споживання налагодити з користувачем 

емоційний зв’язок (в тих категоріях, де це можливо), необхідно розпочати з ним діалог. 

А саме для діалогу інтернет-маркетинг і функціонує: 

– інструменти для подальших контактів з однією і тією ж аудиторією. Спільноти 

в Інтернеті, додатки й соціальні мережі дозволяють активно залучати споживачів; 

– інструменти для глибокого залучення: ігри, конкурси, голосування, допомога і 

десятки інших варіантів, щоб здивувати споживача. 

– інструменти для зручного зворотного зв'язку: акаунти в соціальних мережах, 

пошта, месенджери. 

З розрахунку на повторні візити і розробляються сучасні веб-сторінки та 

стратегії маркетингу в мережі. Стабільні повторні продажі, в свою чергу, 

визначатимуть ранг ресурсу, допомагаючи при його просуванні. 

Проблематика ефективності Інтернет-маркетингу пов’язана з концепцією лійки 

конверсії. Конверсія – це факт переходу аудиторії з категорії відвідувачів в категорію 
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споживачів, тобто, здійснення ними цільової дії (купівлі товару, підписки на розсилку, 

реєстрації). Вимірюється у відсотках та у числовому вираженні, і, в певній мірі, 

закономірно може вважатися показником результативності маркетингової компанії в 

Інтернеті.  

В свою чергу, лійка конверсії – це візуалізація послідовних етапів процесу 

конверсії. Специфіка її форми відображає зменшення (збільшення) кількості аудиторії 

на певному етапі. Приклад класичної лійки конверсії поданий на рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Приклад класичної лійки конверсії в Інтернет-маркетингу [15, С. 17] 

 

Загалом, секції можуть редагуватися: якщо цільова дія потребує лише одного 

кроку (кліка) від користувача (для прикладу, неавторизованого простого голосування), 

то і сегмент буде один. Також практики зазвичай додають ще один нижній сегмент – 

«Повторна купівля». Це вже залежить від типу бізнесу та маркетингових завдань сайту. 

Найпростіший вид може мати і 3 секції, в той же час, повністю задовольняючи 

аналітичні та статистичні запити. Лійка конверсії в інтернеті є своєрідною адаптацією 

класичної маркетингової лійки продажу. Концепція лійки конверсії ґрунтується на 

комунікаційній теорії ієрархії донесення повідомлення та перегукується із 

маркетинговою концепцією AIDA. 

Лійка конверсії – це основа роботи Інтернет-маркетолога, проте варто пам’ятати, 

що топ-менеджмент чи власників бізнесу будуть в першу чергу цікавити обсяг 

продажів, дохід, середній чек та вартість залучення, якщо мова йде про комерційний 

проект, орієнтований на продаж товарів чи послуг. Тому, завданням маркетолога тут 

буде ув’язати ці показники, оперативно знаходити проблемні місця, усувати їх, 

тестувати ідеї щодо оптимізації конверсії з подальшим впровадженням результативних. 

Деякі практики виділяють окремо веб-аналітику, яка фокусується лише на 

показниках конверсії веб-сайту, та загалом аналітику Інтернет-маркетингу, яка 

торкається понять бренду, його впізнаваності, соціальних інтеракцій, PR. Також 

маркетингова аналітика передбачає постійне проведення конкурентного аналізу. Це 

Отримали повідомлення

Перейшли на сайт

Перейшли на цільову сторінку

Розпочали процес цільової дії

Здійснили 

цільову дію
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потрібно робити не тільки на самому початку проекту або роботи з новим клієнтом. Це 

має бути постійним і системним моніторингом того, на що конкуренти витрачають час 

та кошти. Що вони тестують? У що вони інвестують? Можливо, конкуренти більше 

працюють в якихось певних соціальних мережах чи вкладають більше ресурсів в 

контентний маркетинг? Можливо, вони інвестують в ті канали, які ви поки не 

використовуєте (мобільні додатки та браузерні ігри)? 

Чим більше інструментів і ресурсів використовує Інтернет-маркетолог, тим 

простіше зрозуміти, як його дії відображаються на загальному результаті. Багато 

фахівців використовують широкі можливості, які пропонує маркетингова аналітика, 

хоча і без необхідних інструментів, що забезпечують максимальну її функціональність. 

Для більшості фахівців з маркетингу завдання вимагає ручного використання 

різноманітних інструментів – але це того варто. У міру зростання кількості людей в 

командах, які працюють з маркетингом, зростає і потреба в серйозних інструментах, що 

полегшують роботу над стратегією. 

Методика вимірювання ефективності тих чи інших маркетингових активностей в 

мережі ґрунтується на використанні результатів аналітичних систем, як і внутрішніх 

(власне, веб-сайту чи низки підконтрольних ресурсів) – Google Analytics (Universal 

Analytics), Omniture, так і зовнішніх – Socialbakers, wobot, для, передусім, точної 

статистичної інформації по сторінках у соціальних мережах, блогах. 

Основні показники конверсії моніторяться внутрішньою статистикою сайту, а 

також найпоширенішими системами веб-аналітики (для прикладу, Google Analytics). Ці 

платформи є потужним інструментом, який допомагає  вирішити такі завдання, як 

оптимізація сайту, збільшення обсягу та підвищення якості трафіку, а також допомагає 

відповісти на питання [16]: 

– хто відвідує сайт? 

– коли? 

– звідки приходить? 

– як дізнається про сайт? 

– скільки часу проводить? 

– які сторінки переглядає? 

– що купує і скільки витрачає? 

Очевидно, що відповіді на ці питання не подаються в готовому вигляді, тому 

важливими навиками Інтернет-маркетолога є правильна робота із звітами, фільтрами, 

візуалізацією та сегментацією інформації. 

Процедура встановлення клієнта цих систем є простою та безкоштовною. Для 

початку роботи в системі достатньо володіти аккаунтом в Google з будь-якою адресою 

електронної пошти. Найголовнішим є встановлення на сайті коду відстеження, без 

якого Google чи Яндекс не зможуть збирати відповідні дані. 

Основні показники, що обробляються системами аналітики та на підставі яких 

готуються звіти, на прикладі Google Analytics, є наступними [16]: 

– відвідування; 

– нові відвідування; 

– показник відмов; 

– відвідано сторінок; 

– середня тривалість відвідування; 

– коефіцієнт конверсії за заданими завданнями; 

– досягнуті цілі. 

Кількість відвідувань визначає вхідний трафік на сайт, чим більший цей 

показник, тим більше потенційних клієнтів до вас заходить, тим більше продажів (чи 
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інших цільових дій від клієнтів) ви можете отримати. Якщо постає питання про 

розширення аудиторії за рахунок нових клієнтів, то в цьому випадку знадобляться дані 

про нові відвідування (Якщо постійні користувачі складають більшу частину 

відвідувань, то при збільшенні витрат на наявну рекламу без її переналаштування, 

ефект щодо розширення аудиторії не відбудеться). У той же час, як показує практика, 

відвідувачі, які повернулися на сайт, більш схильні до покупки, ніж нові. 

Система вважає відмовою вихід користувача зі сторінки без якої-небудь дії або 

без переходу на наступну, тобто показник відмов допомагає зрозуміти, на перший 

погляд, наскільки сайт цікавий користувачеві. Насправді, цей елемент стосується 

проблеми релевантності залучення вхідного трафіку, відповідності інформації з 

оголошень очікуванням користувача стосовно сторінки призначення. Доступність 

сторінки, її завантаження, відображення (особливо на мобільних пристроях) грають тут 

важливу роль, особливо при роботі з лендінгами. 

Наскільки зміст вашого сайту цікавий користувачеві та відповідає його запитам, 

також ілюструють показники середньої тривалості відвідування і відвіданих сторінок. 

Як правило, чим вищий цей показник, тим краще. Однак, на сайтах оптових магазинів 

доречно впроваджувати функції «швидкий перегляд товару» і «купити в один клік», що 

може істотно зменшити і час знаходження на сайті, і кількість переглянутих сторінок. 

Чи ефективні такі впровадження показує коефіцієнт конверсії. 

Разом з тим платформи надають великий обсяг інформації по аудиторії: 

демографія, інтереси (якщо можливо), географія, пристрої. Такі звіти, окрім надання 

важливих статистичних даних, допомагають відстежити помилки геотаргетингу 

оголошень, а дані щодо користувачів мобільних пристроїв можна використовувати при 

плануванні рекламних кампаній таких товарів, як аксесуари для телефонів чи 

мобільного інтернету. 

Для тих, хто робить ставку на рекламу (як контекстну так і банерну), 

надважливими є результати статистики джерела трафіку, тому що він містить дані 

щодо переходів з пошукових систем, соціальних мереж, електронної пошти чи 

рекламної мережі тощо. Для відстеження додаткових джерел трафіку 

використовуються utm-мітки посилань. Таким чином, до головного посилання 

наприкінці додається унікальний ідентифікатор для кожного окремого джерела, що 

буде висвічуватися в системі аналітики. 

Велика частка статистичної інформації, що використовується для аналітики у 

інтернет-маркетингу, має набір метрик, або показників результативності. Основні 

метрики, що застосовуються при визначенні ефективності інтернет-маркетингу, є 

наступними [9; 17, С. 88]: 

1. Показник CTR (Click through Rate) або клікабельність матеріалів. Дозволяє 

визначити, скільки людей зацікавилося повідомленням і натиснуло на нього, або 

загалом, перейшло за певним посиланням. 

 

CTR = кількість кліків (переходів) / кількість показів × 100%. 

 

За цим показником зручно рангувати ресурси трафіку з медійної реклами, 

популярні елементи. 

2. Показник CPC (Cost per Click) або вартість кліка. Дозволяє визначити, які 

витрати компанія понесла на один контакт, тобто на один клік. За даним показником 

також можна судити про ефективність застосовуваного інструмента. 

 

CPC = витрати на рекламу (окрему кампанію) / кількість кліків. 
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Хоча показник враховує лише змінні витрати, він дозволяє постійно моніторити 

ефективність конкретної кампанії і також є зручним для рангування за джерелами 

трафіку. 

Також СРС може означати систему оплати в рекламних мережах за ідентичним 

принципом – ви платите посередникам за кількість кліків аудиторії, якій це 

повідомлення показано. 

Якщо вже розглядати форми оплати, то поряд із показником СРС можна 

зустріти і показник СРМ. CPM (Cost per Mille) – це кількісний показник, що означає 

фіксовану оплату за тисячу показів реклами. При цьому враховується і підсумовується 

кожен показ, а ось клацне користувач на оголошення і чи перейде по посиланню на 

сайт рекламодавця – гарантій немає ніяких. Вибираючи метод оплати за покази, варто 

враховувати активність аудиторії ресурсу. Чим активніші користувачі, тим частіше їм 

показується одне і те ж оголошення, отже, гроші витрачаються швидше, а охоплення 

аудиторії менше. Деякі майданчики пропонують обмежувати кількість показів 

оголошення / банера одному користувачеві. Таке значення відображає показник FR 

(Frequency rate) – частоти показів окремому унікальному відвідувачу. Також необхідно 

враховувати можливість демонстрації реклами виключно перед цільовою аудиторією, 

попередньо вивчивши відвідуваність майданчики. Якщо сайт-майданчик передбачає 

можливість збору даних про відвідувачів (наприклад, стать, вік, професія, географія під 

час реєстрації), то рекламодавець може задати параметри, за якими його реклама буде 

демонструватися тільки перед найбільш перспективними з його точки зору 

відвідувачами. А значить, бюджет буде витрачатися більш раціонально. 

1. Показник CPA або вартість цільової дії. В даному випадку можна оцінити, 

скільки рекламних витрат приходиться на одну, обрану, цільову дію користувача. 

 

CPA = витрати на рекламу (окрему кампанію) / кількість цільових дій. 

 

2. Показник CPS або вартість продажу. Дозволяє визначити, скільки витрат було 

зроблено для певної кількості продажів, або який результат виходить в ході певного 

інструменту. 

 

CPS = витрати на рекламу (окрему кампанію) / кількість продажів. 

 

3. Показник CAC – вартість залучення клієнта (Cost of Customer Acquisition). 

 

САС = витрати на рекламу (окрему кампанію) / кількість нових клієнтів. 

 

Варто розібратися у сутності цього показника та показника СРА (вартість за 

дію), оскільки існує сильне розходження між ними. Вартість за дію (CPA), це як 

правило, витрати на дію клієнта, наприклад, купівлю, але цей показник відноситься як 

до нових, так і постійних клієнтів. Показник вартості залучення клієнта – це показник, 

що стосується тільки залучення нових клієнтів. 

Окремо варто відмітити показники активності у соцмережах. Щодо спільнот 

виокремлюють наступні кількісні параметри та метрики: 

– кількість учасників; 

– кількість постів (їхня частота); 

– SMA (Social Media Action) – активність аудиторії – результат ділення суми 

уподобань, репостів та коментарів (чи інших можливих активностей, передбачених 

функціоналом) на кількість учасників спільноти; 
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– ER (Engagement Rate) – показник залучення, що обчислюється як результат 

ділення SMA на кількість постів, що знаходяться у вибірці. 

Дані показники є базовими для визначення пріоритетних ресурсів, тактичними 

параметрами для розгляду. Однак, ці показники часто залежать від надійності 

інформації щодо зовнішнього трафіку, особливо банерної реклами. Специфіка реклами 

загалом, не лише в Інтернеті, полягає в тому, що досить складно відслідкувати, який 

вплив на певне рішення відвідувача здійснив окремий рекламний модуль. Здавалося б, 

показник CTR вирішує цю проблему, але він оминає вплив банера на свідомість та 

підсвідомість цільової особи у випадку, якщо вона не перейде за рекламою. В той же 

час, вона помітить іншу форму залучення трафіку на іншому ресурсі та, пригадавши 

первинне джерело, вирішить здійснити перехід. Численні факти такої моделі поведінки 

аудиторії викривлять звіти аналітичних програм щодо вхідного трафіку та його джерел. 

Проте методика Post-view аналізу дозволяє відновити цю об’єктивність. Вона 

дозволяє встановити ту кількість користувачів, які після показу певного модуля все-

таки контактують з сайтом без кліка по первинній рекламі. Це також налаштовується не 

лише щодо загальних вхідних даних, але і щодо різних варіантів/типів рекламних 

модулів, за майданчиками, а також щодо дій на сайті, які здійснюють користувачі. 

Більше того, ця технологія підтримує крос-видовий аналіз, тобто перетин 

категорій щодо однієї: на яких ресурсах які типи медіареклами працюють добре, який 

тип реклами краще працює на завантаження прайс-листа, який – на підписку, а який – 

на негайну купівлю. 

Вартість придбання клієнта (CAC) є одним з найважливіших показників для 

будь-якого Інтернет бізнесу, поряд з сукупним прибутком компанії, що отримується від 

одного клієнта за весь час співпраці з ним (показник LTV (Lifetime Value), або як ще 

називають цей показник – життєва цінність клієнта, або життєвий цикл клієнта). 

Життєвий цикл клієнта – це дохід, який очікується отримати з конкретного клієнта за 

час існування його в активній фазі взаємодії з бізнесом. 

Таким чином, для бізнесу вкрай цінним буде розрахунок показника, який 

визначає «віддачу» від одного клієнта у відношенні до того, скільки коштувало його 

залучення, тобто співвідношення LTV: CAC. 

Якщо відношення LTV: CAC: 

– менш ніж 1: 1 – бізнес збитковий; 

– 1:1 – втрачаються кошти з кожного залучення клієнта; 

– 3:1 – еталонний рівень працюючої ефективної бізнес-моделі; 

– 4:1 – потенціал росту, рекомендується розпочати більш агресивні маркетингові 

кампанії, щоб залучати ще більше клієнтів, наближаючись до рівня 3: 1, проте набагато 

більше виграючи в масштабі. 

Постає питання, як оптимізувати САС? 

Найпоширенішими є наступні кроки: 

– оптимізація конверсії; 

– підвищення користувацької цінності (user value). Під цим розуміється 

здатність генерувати щось приємне і цінне для користувачів як практично-

функціональне, так і естетично-емоційне. Це можуть бути додаткові модифікації 

товару, ознаки, що можуть зацікавити споживачів, чи впровадження нових способів 

заробітку на існуючих клієнтах (розширення асортименту товарів чи послуг, особливо 

категорією апсейлів); 

– впровадження CRM (customer relationship management, управління відносинами 

з клієнтами). Практично всі успішні компанії з великим відсотком повторних купівель 

використовують форми CRM. Якщо говорити про оптимізацію конверсії та аналітику 
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конверсії, що їй передує, то варто зазначити, що сам по собі показник остаточної 

конверсії не принесе статистично вагомої та цінної для ділової тактики і стратегії 

інформації. Загалом, він коливається від 0,2% до 2% в залежності від галузі та 

масштабів бізнесу, тобто, при наявності даних щодо конкурентів чи еталонів галузі, від 

цього ще можна відштовхнутись. Надмірне відхилення від зазначеного діапазону теж 

може бути сигналом для додаткової уваги. Проте, для аналітики вирішальну роль 

відіграє процес конверсії, тобто, зміна показників лійки конверсії. 

Доречно розглянути приклади умовних ситуацій щодо аналізу лійки конверсії на 

рис. 4. 

 

 

                                       (a)                                                                            (b) 

 

Рисунок 4 – Приклади проблемних сегментів в лійці конверсії 

Джерело: сформовано автором 

 

Беремо до уваги, що умовна ситуація стосується Інтернет-магазину, який 

запустив потужну рекламну кампанію, а сегменти лійки відповідають (з верху до низу 

відповідно): 

– перший: особи переглянули рекламний модуль (припустимо, що показ в 

частині аудиторії блокувався, тому і не 100-відсотковий показник); 

– другий: особи, що перейшли за посиланням на односторінковий лендінг; 

– третій: особи що почали здійснювати купівлю з допомогою он-лайн 

консультанта; 

– четвертий: особи, що здійснили купівлю. 

Таким чином, аналізуючи умовну ситуацію (а), зауважуємо, що в 1% аудиторії, 

що переглядала рекламний модуль, реклама блокувалася. Далі 30% усієї аудиторії 

перейшло на сайт. А лише 1,5% (знову ж таки, від усієї аудиторії) вирішили здійснити 

купівлю, що привело до 1,4% загальної конверсії. Робимо висновки, що якість 

рекламних матеріалів досить хороша (або з точки зору дизайну, або з точки зору самої 
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торгової пропозиції, або разом) і це згенерувало велику кількість трафіку на сайт. 

Однак, лише 1,5% вирішило купити запропонований товар, що свідчить про проблему 

із лендінгом. Знову ж таки, це може бути незручна навігація, неприйнятний дизайн чи 

незрозумілий функціонал, або ж не релевантна пропозиція (умови, ціна), тому для 

відповіді на це питання варто дослідити в системах аналітики поведінку відвідувачів 

сайту. А загалом, ті, хто вирішив придбати товар, не зіткнулися в своїй більшості (хоча, 

це в залежності від абсолютних показників) з проблемами, однак, варто також 

дослідити причини виходу з процесу купівлі. 

Аналізуючи умовну ситуацію (b), зауважуємо, що з усієї аудиторії, яка побачила 

рекламний модуль, лише 7% забажало перейти на цільову сторінку. Це свідчитиме про 

відсутність інтересу в цільового ринку до вашої пропозиції або невміле її оформлення, 

або ж вибір некоректних ресурсів для генерування вхідного трафіку. В той же час, 6% 

відвідувачів вирішило розпочати процедуру купівлі, що свідчить про наявність 

відмінної унікальної торгової пропозиції при оптимальному функціонуванні лендінгу 

як і його оформлення. Однак, з 6%, що вирішили здійснити замовлення, менше 

половини фактично оплатили товар. Тут піднімається питання або незручного, 

проблемного функціоналу «чекауту» або ж некомпетентність агентів з продажу. 

Також варто пам’ятати, що певні типи бізнесу можуть мати специфічні форми 

лійок конверсії, що необов’язкового свідчитимуть про наявність проблем. Так, 

інформаційні портали матимуть надзвичайно широкий найвищий сегмент (тут маємо на 

увазі аудиторію, що потрапила на сайт), проте, якщо цільовою дією буде купівля 

підписки на друковане видання – лійка може звузитись. А кампанії по залученню 

клієнтами інших осіб в обмін на бонуси щодо залучення рефералів можуть мати лійку у 

формі пісочного годинника, яка в певний момент (коли нові клієнти поширюють певну 

інформацію, запрошуючи осіб із кола своїх знайомств до цільової дії) може і 

розширитися донизу. Так, специфіка бізнесу впливатиме на форму залучення і на етапи 

конверсії (з реєстрацією чи без, етапність і форма оплати, підтвердження замовлення). 

Вагомою складовою гнучкості тактичних пріоритетів маркетингової 

комунікаційної політики в мережі Інтернет є бенчмаркінг лідерів галузі, прямих і 

дотичних конкурентів. Постійний конкурентний аналіз має бути спрямований на 

кількісні і якісні показники їхніх відповідних каналів, успішні та невдалі елементи чи 

заходи. Окремо варто звертати увагу на бізнеси, що конкурують за увагу користувачів в 

мережі, проте можуть і не бути конкурентами вашому виду діяльності. Для прикладу, 

рецепти страв може публікувати і спільнота магазину кухонного приладдя, і заклад 

ресторанного бізнесу і спільнота власне рецептів певного спрямування. 

Також варто пам’ятати, що Інтернет-маркетинг передбачає постійне 

вдосконалення існуючої системи. Часто маркетологи вирішують впроваджувати і 

кардинальні, і косметичні зміни у роботу сайту, рекламні кампанії, розсилки для 

оптимізації показника конверсії. Проте цих змін може бути низка варіантів, а часу, щоб 

по черзі тестувати їх, немає, тим більше, якщо деякі можуть виявитися провальними. У 

цьому випадку допомагає A/B-тестування (або «спліт-тест»), що є паралельним 

запуском декількох версій елемента, що тестується, з рівномірним розподілом трафіку 

та статистичною інтерпретацією результатів. 

Тобто, для прикладу, в одній версії сайту синя палітра колірного оформлення, а 

в іншій – зелена. Система аналітики (в якій і налаштовується А/Б тестування) 

рівномірно розподіляє вхідний трафік і в підсумку порівнюється поведінка 

користувачів на обох версіях та показники конверсії. А/Б-тестування є потужним 

інструментом, який допомагає оптимізувати усі елементи інтеракцій, починаючи від 
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заголовків електронних листів і завершуючи розміром вікна перегляду товару, даючи 

необмежені можливості щодо підвищення ефективності Інтернет-маркетингу. 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновки: 

1. Основоположним терміном обрано «Інтернет-маркетинг», вважаючи, що «он-

лайн маркетинг» є його синонімом, проте при розгляданні інструментарію комунікацій 

доречно вживати прикметник «цифровий», який повноцінно охоплюватиме усі 

технології, що активно використовуються в практиці сучасного маркетингу. Власне, 

Інтернет-маркетинг потрібно розглядати у двох вимірах: для нематеріальних продуктів 

чи послуг, постачаються через мережу, у мережі, підтримка яких відбувається за 

допомогою мережі – як повноцінну теорію та організацію діяльності; для матеріальних 

продуктів, а також послуг, що надаються не у віртуальному світі, Інтернет-маркетинг, в 

першу чергу, є видом маркетингових комунікацій, навіть якщо виступатиме єдиним 

каналом та передбачає комплекс заходів із власною методологією організації: медійна 

реклама, контекстна реклама, пошукова оптимізація, маркетинг в соціальних мережах, 

прямий маркетинг, зв’язки з громадськістю, включаючи управління репутацією в 

пошукових системах, мобільний маркетинг, спонсорство, партнерський маркетинг. 

2. За метою існування сайти діляться на комерційні та інформаційні – це є 

важливою передумовою обрання ключових показників ефективності діяльності, адже 

впливає на функціонування і на визначення цільових дій відвідувачів сайту. За 

складністю сторінки веб-сайти класифіковано на статичні та динамічні. За кількістю 

сторінок веб-сайти поділяються на багатосторінкові сайти та сайти з однієї сторінки. 

Зазвичай останні називаються лендінгами. Останні дві зазначені класифікаційні ознаки 

є вагомими характеристиками при розробці технічного та художнього завдання і теж 

повинні відштовхуватися від бізнес-мети компанії та від комунікаційних цілей. За 

принципом роботи виокремлено такі види веб-сайтів, як представництво (сайт 

візитівка, корпоративний сайт, магазин), інформаційний ресурс (тематичні сайти, 

Інтернет-портали, блоги, каталоги сайтів), сервіси (пошуковики, системи електронної 

пошти, форуми медіа-хостинги, соціальні мережі). Кожен із цих видів веб-сторінок має 

відповідний функціонал, що забезпечуватиме комунікаційні можливості сайту, в свою 

чергу, відштовхуючись від завдань та мети бізнесу. Варто пам’ятати, що концепція 

маркетингової комунікації в Інтернеті ґрунтується на принципі того, що користувач 

тепер виступає ініціатором комунікаційного процесу та продукує такий важливий 

зворотний зв’язок, який виражається у цільових діях. Так само користувачі обирають, 

чи переходити за посиланням, за банером, які пошукові запити відправляти та на які 

результати звертати увагу, які сторінки та контент є релевантними. 

3. Мета функціонування компанії визначає стратегічні та тактичні цілі бізнесу. 

Вони, в свою чергу, формують поле комунікаційної діяльності та напрями здійснення 

маркетингових комунікацій, завдання і вибір інструментів. Саме така ієрархія повинна 

визначати завдання, що ставитимуться для функціоналу веб-сторінки в контексті 

залучення аудиторії, перебування, здійснення цільових дій (на сайті чи в межах іншої 

форми представництва в мережі) – за допомогою функціоналу заклику до дії (CtA). 

Самі ж етапи стратегії маркетингу в мережі є наступними: визначення цільової 

аудиторії, потреб і способів їх задоволення; постановка маркетингових комунікаційних 

завдань; визначення основних показників (метрик); формування повідомлень 

рекламних кампаній; вибір інструментів і каналів просування; формування плану 

онлайн-просування. Стратегія просування в мережі формуватиметься з огляду на вид 

сайту. В свою чергу, вид сайту буде відображати концептуальну мету діяльності 

суб’єкта, у великій мірі його місію та завдання діяльності. Увага може акцентуватися 
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на купівлях/замовленнях, одержанні контактної інформації від відвідувачів, збільшенні 

кількості вхідного трафіку, проведеного часу на ресурсі, зростанні кількості 

підписників. В свою чергу, розвиток представництва в мережі повинен відбуватися 

згідно завдань, що поставлені перед маркетингом, для прикладу, почати продавати 

новим сегментам аудиторії, збільшити частоту покупок, збільшити термін життєвого 

циклу клієнта. Інтернет, в свою чергу, як канал, повинен реалізувати частину 

маркетингової стратегії. Таким чином, цілі кожного нижчого рівня показують, за 

допомогою чого будуть досягатися цілі вищого. Ця ієрархія цілей застосовується у 

великих компаніях, але її можна адаптувати під будь-які, в тому числі проекти 

виключно електронної комерції. Визначивши цілі, вирішується, яким чином вони 

будуть досягатися, а також, як відстежувати виконання. Власне, це і є онлайн 

стратегією. 

4. Проблематика ефективності Інтернет-маркетингу тісно пов’язана з 

концепцією лійки конверсії. Конверсія – це факт переходу аудиторії з категорії 

відвідувачів в категорію споживачів, тобто, здійснення ними цільової дії (купівлі 

товару, підписки на розсилку, реєстрації). Вимірюється у процентах та у числовому 

вираженні, і може вважатися показником результативності маркетингової компанії в 

Інтернеті. В свою чергу, лійка конверсії – це візуалізація послідовних етапів процесу 

конверсії. Специфіка її форми відображає зменшення чи збільшення кількості аудиторії 

на певному етапі. Лійка конверсії в інтернеті є своєрідною адаптацією класичної 

маркетингової лійки продажу. Концепція лійки конверсії ґрунтується на комунікаційній 

теорії ієрархії донесення повідомлення та перегукується із маркетинговою концепцією 

AIDA. Методика вимірювання ефективності маркетингових активностей в мережі 

ґрунтується на використанні результатів аналітичних систем, а основні метрики, що 

застосовуються при визначенні ефективності інтернет-маркетингу, є наступними: CTR 

(Click through Rate) або клікабельність матеріалів; CPC (Cost per Click) або вартість 

кліка; CPA або вартість цільової дії; CPS або вартість продажу; CAC – вартість 

залучення клієнта (Cost of Customer Acquisition). Окремо необхідно здійснювати 

моніторинг активності аудиторії у соціальних мережах як і власної, так і конкурентів чи 

суміжних бізнесів, що конкурують за увагу цільових сегментів. Варто використовувати 

наступні метрики: кількість учасників спільноти; кількість постів (їхня частота); SMA 

(Social Media Action) – активність аудиторії; ER (Engagement Rate) – показник 

залучення. Вартість придбання клієнта (CAC) є одним з найважливіших показників для 

будь-якого Інтернет бізнесу, поряд з сукупним прибутком компанії, що отримується від 

одного клієнта за весь час співпраці з ним (показник LTV (Lifetime Value), або як ще 

називають цей показник – життєва цінність клієнта, або життєвий цикл клієнта). Таким 

чином, для бізнесу вкрай цінним буде розрахунок показника, який визначає «віддачу» 

від одного клієнта у відношенні до того, скільки коштувало його залучення, тобто 

співвідношення LTV:CAC. Як результат цього співвідношення робиться висновок щодо 

збитковості бізнесу, втрати коштів із кожного нового клієнта (покупця), ефективність 

наявної бізнес-моделі чи потенціал росту відповідно до можливості використання 

економічного ефекту масштабу. 

Перспективними напрямами досліджень у напрямку важливості узгодження 

мети, цілей і завдань на різних рівнях компанії по відношенню до ключових показників 

ефективності маркетингових кампаній є наступні: розробка галузевих чи регіональних 

показників для зовнішнього бенчмаркінгу цифрових комунікаційних активностей 

конкурентів; специфіка А/Б тестування, його методологія по відношенню до різних 

каналів та інструментарію; оцінка активності AGILE-підходу до визначення та 

виконання маркетингових завдань у цифровому вимірі. 
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The results of the analysis. It is justified that Internet marketing should be considered in two 

dimensions: for intangible products or services delivered through the network and for tangible 

products or services in the real world. Internet marketing is a kind of marketing communications, 

which provides a set of activities for its own organization methodology: media advertising, contextual 

advertising, search engine optimization(SEO), social media marketing(SMM), direct marketing, public 

relations(PR), including search engine reputation management(SERM), mobile marketing, 

sponsorship, partner marketing. The problem of evaluating the effectiveness of digital marketing is 

connected with the concept of the conversion funnel, that is, the fact of the transition of the audience 

from the category of visitors to the category of consumers and the visualization of successive stages of 

the conversion process. It is indicated that a permanent competitive analysis should be aimed at 

assessing the quantitative and qualitative indicators of the relevant channels, successful and 

unsuccessful elements or activities. The classification of sites is offered. It is stated that the concept of 

marketing communication on the Internet is based on the following principle: the user initiates the 

communication process and produces feedback, which is expressed in the targeted actions. Users 

choose to follow the link or the banner, and which search requests to send, which results to pay 

attention to, what pages and content are relevant. 

Conclusions and direction for further research. Justified the hierarchy of building business 

goals for the selection of tasks and tools for marketing communications. It is precisely this hierarchy 

that should define tasks that will be relevant to the functionality of a web page in the context of 

attracting an audience, staying, and implementing targeted actions, using the call-to-action 

functionality. The stages of the Internet marketing strategy are identified: the definition of the target 

audience, needs and ways to meet them; setting of marketing communication tasks; definition of the 

main indicators (metrics) formation of messages of advertising campaigns; selection of tools and 

channels of promotion; creating an online promotion plan. 

Identified methods for measuring the effectiveness of marketing activities in the network: CTR 

or click-through rate ; CPC or cost-per-click; CPA or cost-per-action; CPS or cost-per-sale; CAC – 

the cost of attracting a client(Customer Acquisition Cost). Indicators for monitoring audience activity 

in social networks are identified: metrics: the number of community members; number of posts; SMA 

– audience activity(Social Media Analysis); ER – the indicator of attraction(Engagement Rate); cost 

of customer acquisition; the company's profit received from one client for the entire period of 

cooperation with it (LTV-Lifetime Value indicator) is the return from one client in relation to how 

much it cost (LTV: CAC). Prospective directions of researches are selected: development of branch or 

regional indicators for external benchmarking of digital communication activities of competitors; 

specificity of A/B testing, its methodology in relation to different channels and tools; Evaluation of the 

AGILE-approach to the definition and implementation of marketing tasks in the digital dimension. 

Keywords: digital marketing, internet marketing, marketing campaign effectiveness, 

communication channels, website, web conversion, digital tools metrics. 
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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІЖДЕННЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ НА ОСНОВІ 

ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

 

В роботі розглянуті актуальні проблеми оцінки кредитного рейтингу 

підприємства на основі використання методів економіко-математичного 

моделювання шляхом побудови та навчання штучної нейронної мережі. Визначено 

основні етапи нейромережевого моделювання процесу формування кредитного 

рейтингу підприємства. Теоретичні пропозиції підтверджено практичними 

розрахунками. Для оцінки кредитного рейтингу підприємства побудована 

багатошарова нейронна мережа з прямим зв’язком. В результаті проведеного 

експерименту на наявній вибірці нейронна мережа побудована з точністю 98,7 %, що є 

задовільним показником її роботи. Авторами обґрунтована доцільність використання 

запропонованого програмного продукту банками для автоматизованої оцінки 

кредитоспроможності потенційних клієнтів. 

Ключові слова: кредитний рейтинг, кластерний аналіз, штучна нейронна мережа, 

багатошаровий персептрон. 

 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. В сучасній економічній системі кредитні 

рейтинги країн, регіонів, організацій та підприємств стали важливим інформаційним 

засобом, інструментом встановлення та підтримання ділових відносин в рамках 

господарської діяльності, регулювання ділового спілкування. Різноманіття суб’єктів і 

відносин між ними вимагає створення простої та зрозумілої системи, що дозволяє 

оцінити фінансовий стан і тенденції розвитку суб’єктів господарювання. У сучасному 

розумінні рейтинг – комплексна оцінка стану суб’єкта, яка дозволяє віднести його до 

певного кластеру або категорії. З цієї точки зору рейтинг виконує функцію 

перетворення великого обсягу інформації в публічну думку щодо класифікаційної 

групи, до якої відноситься суб’єкт. 

Проведений аналіз методик, які застосовуються вітчизняними комерційними 

банками, показав, що більшість з них є запозиченими із зарубіжних джерел та 
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використовувані в даних методиках розрахунки оцінки фінансового стану неможливо 

застосувати до вітчизняних підприємств. В даний час вітчизняними банками 

недостатньо застосовуються комп'ютерні технології, засновані на використанні 

штучного інтелекту. За кордоном уже сформувався позитивний досвід застосування 

нейронних мереж кредитними організаціями. Однак ні вітчизняні підприємства, ні 

комерційні банки не застосовують методик маркетингових досліджень, заснованих на 

використанні нейронних мереж, що дозволяють визначити кредитний рейтинг 

позичальника, надають можливість скоротити час розгляду кредитних заявок та істотно 

підвищити точність оцінки кредитоспроможності позичальника. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Нейромережева підтримка 

прийняття рішень в економіці в сучасній літературі висвітлена недостатньо. 

Практичний інтерес щодо застосування штучних нейронних мереж в фінансово-

кредитній діяльності представляють роботи Бестенса Д.-Е., Ван Ден Берга В.-М., Вуда 

Д., Єжова А. [1–2; 7–9]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Потребує подальшого розвитку механізм оцінки кредитного 

рейтингу підприємств. Конкретні шляхи й інструменти формування кредитного 

рейтингу підприємств різних галузей економіки з урахуванням не лише фінансових, а й 

загально-економічних чинників залишаються недостатньо дослідженими. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є 

обґрунтування теоретико-методичних засад, розробка методичного забезпечення та 

практичних рекомендацій щодо оцінки кредитного рейтингу підприємств на основі 

використання нейронних мереж. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Маркетингові дослідження кредитного рейтингу 

проводяться для формування моделі оцінки кредитного рейтингу на основі штучної 

нейронної мережі. Традиційно найбільш трудомістким є процес формування масиву 

даних для розробки моделі, який складається з двох підмножин – підмножина цільових 

даних, на якому буде навчатися та тестуватися мережа, і підмножина ендогенних 

факторів, які визначають значення шуканого драйвера. При цьому дані повинні бути по 

можливості попередньо оброблені для збільшення якості моделі. З цією метою в 

багатьох статистичних пакетах реалізовані процедури обробки, які служать 

інструментами очищення та відновлення вихідних даних. Загальний принцип 

попередньої обробки даних для навчання полягає в максимізації ентропії входів і 

виходів [2]. 

Основні процедури попередньої обробки даних полягають в наступному: 

– кодування даних – переведення всіх факторів в числове вираження, оскільки 

для роботи мережі всі входи мережі повинні бути числовими; 

– нормалізація даних – для швидкого навчання мережі, а також з метою 

уникнути «застрявання» в локальних мінімумах, необхідно, щоб всі вхідні дані були 

нормалізовані. Найбільш поширена процедура нормалізації за формулою 

 

𝑥′ =
𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛
     (1) 

 

– парціальна обробка – спектральна обробка, відновлення пропущених значень, 

вейвлет перетворення, рабостна фільтрація (редагування аномальних значень). 

Відбір ендогенних керуючих факторів повинен бути проведений як з 

використанням кореляційного аналізу, тобто відбираються ті чинники, зв'язок 



Marketing and Digital Technologies          Volume 1, No 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 
 

34 

 

 

шуканого драйвера з якими статистично значущий, так і з використанням експертних 

висновків, оскільки не будь-який зв’язок може математично ідентифікується на етапі 

попереднього відбору факторів. Однак експерти, які працюють в даній конкретній 

сфері, досить добре «відчувають ринок» і можуть визначити фактори, які не враховані в 

результаті кореляційного аналізу. Необхідно провести попередню статистичну роботу з 

виділенням факторів методом головних компонент. Така обробка необхідна для 

редукції числа факторів. Слід враховувати, що загальна кількість факторів повинна 

відповідати кількості даних, що використовуються в процесі навчання нейронної 

мережі. 

Факторами також можуть виступати циклічна і сезонна складова динаміки 

драйвера, а також помилка прогнозу попереднього періоду. У цьому випадку мережа 

буде відрізнятися від традиційної мережі прямого поширення і стає рекурентною. 

Крім того, для відстеження та коригування прогнозу фактичні дані повинні бути 

доступні з не дуже великим запізненням. Найбільш прийнятними для цього є показники 

державної статистики, факт за якими регулярно публікується в офіційних звітах, для 

планування можуть бути використані консенсус-прогнози ряду найбільш авторитетних 

джерел, в числі яких також можуть виступати галузеві міністерства та відомства. 

Після формування бази даних для побудови нейронної мережі, відбувається 

безпосередньо її розробка. Оскільки формування мережі, а тим більше її навчання, 

досить складний процес, для цього найкраще використовувати готові програмні 

рішення щодо штучних нейронних мереж. 

Запропонований підхід надає можливості ідентифікації окремих операцій 

обробки інформації, визначення потреби у виконавцях конкретної кваліфікації, що 

дозволить спростити впровадження розроблених науково-методичних положень на 

конкретних підприємствах та в кредитних установах. 

Попередньо перетворюється наявна інформація в форму, піддається аналізу. Це 

можна здійснити наступними двома способами. 

1. Перетворити кожну ознаку в окрему двійкову змінну. Цей підхід 

незручний в тому плані, що призводить до великої кількості змінних, хоча він не 

нав'язує ніяких додаткових відносин між залежною і незалежними змінними. 

2. Перетворити кожну характеристику в змінну, яка буде приймати 

значення, відповідні відношенню числа «поганих» клієнтів з даною ознакою до 

«хороших» клієнтів з цією ж ознакою. Більш ускладнений варіант – взяти логарифм 

цього відношення. Таким чином, кожна ознака отримує числову величину, що 

відповідає рівню її «ризикованості». 

Нейронна мережа – динамічна система з сукупності пов’язаних між собою (як 

вузли спрямованого графа) елементарних процесів (формальних нейронів) і здатна 

генерувати вихідну інформацію у відповідь на вхідну дію. Штучні нейронні мережі – 

математичні моделі, а також їх програмні або апаратні реалізації, побудовані за 

принципом організації та функціонування біологічних нейронних мереж – мереж 

нервових клітин живого організму. 

З точки зору машинного навчання нейронна мережа являє собою окремий 

випадок методів розпізнавання образів, дискримінантного аналізу, методів 

кластеризації. З математичної точки зору навчання нейронних мереж – це 

багатопараметричне завдання нелінійної оптимізації. 

Для оцінки кредитного рейтингу підприємства побудована багатошарова 

нейронна мережа з прямим зв’язком. Вибір такої архітектури пов’язаний з тим, що 

мережі з прямим зв’язком є універсальним засобом апроксимації функцій, що дозволяє 

їх використовувати в рішенні задач класифікації. Як правило, нейронні мережі 
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виявляються найбільш ефективним способом класифікації, тому що генерують 

фактично велике число регресійних моделей (які використовуються в рішенні задач 

класифікації статистичними методами). 

Обробка анкет і рішення задачі класифікації проводилася за допомогою пакета 

«Нейронні мережі» програми STATISTICA 8 Neural Networks (SNN). Була поставлена 

класифікаційна задача: виходячи з наявної інформації про потенційних клієнтів банку, 

найбільш точно розділити їх на кластери.  

Нейромережеве моделювання проводилося в кілька етапів: 

– збір і підготовка даних, поділ на навчальні та тестові вибірки; 

– попередня обробка даних, перетворення для подачі на вхід нейронної мережі; 

– конструювання і навчання мережі; 

– діагностика мережі. 

Перший етап роботи полягає у підготовці вихідних даних. Банком було надано 

інформацію про позичальників з рішенням про надання кредиту. Відповідно до цього 

була обрана система ознак фінансового стану підприємства, і складена база даних на 70 

клієнтів. Вихідні дані були розділені на 2 безлічі: навчальна (56), на якому проводилося 

навчання, і тестова (14) – верифікація. 

Другий етап – попередня обробка наявних даних, перетворення для подачі на 

вхід нейронної мережі. Завдання продиктувало наступну структуру нейронної мережі: 

вхідний шар складався з 21 нейрона (показників), а вихідний – з одного нейрона 

(кредитний рейтинг підприємства). Вхідна інформація потребувала нормалізації, яка 

була здійснена за формулою 1. 

Також було обрано систему вихідних значень за кластерами від 1 до 9. 

Таким чином, отримуємо навчальну вибірку D – набір спостережень, для яких 

вказані значення вхідних і вихідних змінних: 

 

}100,..,1),22,{(  jVarxD jj ,   (2) 

де 

)21,..,2,1( VarVarVarx j       (3) 

 

Для аналізу потрібно мати порядку сотень або тисяч спостережень; чим більше в 

завданні змінних, тим більше потрібно мати спостережень. Наша таблиця даних 

складається з 70 спостережень і 22 змінних. 

На третьому етапі нейромережевого аналізу проводиться конструювання та 

навчання нейронної мережі. Завдання полягає в тому, щоб побудувати нейронну 

мережу на наявних даних та здійснити її навчання. 

Далі проводилося навчання нейронної мережі по позичальниках, результат 

ділових відносин з якими відомий. Програма методом перебору побудувала 

оптимальну топологію нейронної мережі та провела її навчання на заданій вибірці, 

результати яких наведено на рис. 1. 

Спираючись на значення коефіцієнта кореляції, було обрано найкращу з 

моделей для формування кредитного рейтингу підприємства – модель MLP 21-13-1, 

архітектура якої носить назву багатошаровий персептрон. 

Багатошаровий персептрон Розенблатта – це персептрон з додатковими шарами 

асоціативних елементів, розташованими між відповідними чутливими (сенсорними) 

елементами і реагуючими елементами. 
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Рисунок 1 – Результати побудови нейронних мереж формування кредитного рейтингу 

 

Всі шари даного багатошарового персептрона не обов'язково будуть здатні 

навчатися, деякі з них, наприклад, можуть бути обрані зовсім випадково і фіксуватися. 

Обробка інформації в моделі багатошарового персептрона складається з взаємодії між 

шарами нейронів в системі, в результаті якої нейрони вихідного шару передають 

результат взаємодії в зовнішнє середовище. Таким чином, проектування зв’язків між 

нейронами еквівалентне програмуванню системи для обробки входу і створенню 

бажаного виходу. 

Було побудовано 5 нейронних мереж (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Аналіз нейромережевих моделей для формування кредитного рейтингу 

 

Для розробленої методики формування образу клієнта-позичальника банку 

використана структура персептрона, що характеризується повним зв’язком нейронів; 

двобічним зв’язком, при якому нейрони першого шару пов’язані з нейронами другого, 

котрі, в свою чергу, мають зв’язок з нейронами першого шару. Нейронна мережа має 

три шари нейронів з ієрархічним зв’язком. Перший шар є вхідним шаром, який отримує 

зовнішні дані у вигляді фінансових коефіцієнтів. Нейрони вхідного шару посилають 

сигнали всім нейронам наступного шару. Нейрони другого шару відзначають 

властивості фінансових коефіцієнтів. Третій шар є вихідним, і кожен нейрон в ньому 

видає або не видає сигнал. Цей шар має зворотний зв’язок з другим шаром. На початку 

роботи персептрон не має повного зв’язку між другим і третім шарами. Він 

створюється в процесі навчання персептрона. 
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Навчання персептрона відбувається наступним чином. На вхід персептрона 

подають безліч сукупностей фінансових коефіцієнтів, що характеризують 

позичальника, з навчальної підмножини по одному і підлаштовують ваги, поки не буде 

досягнутий необхідний вихід. За кінцевим числом кроків мережа навчилася розділяти 

кластери за станами підприємств, відповідних фактів погашення позичкової 

заборгованості за умови, що безліч лінійно роздільна. Нейрони другого і третього шару 

обчислюють їх вхід, використовуючи рівняння. 

Четвертий етап полягає у діагностиці та перевірці адекватності нейронної 

мережі. Для завдання формування образу позичальників змінюють ваги відповідно до 

необхідного і реальних значеннями виходу кожної полярності як для безперервних, так 

і для бінарних входів і виходів. Порівняння отриманих результатів проведеного 

нейромережевого аналізу і фактичного результату погашення кредитів і 

обслуговування боргу тією ж вибіркою клієнтів банку дозволяє зробити висновок про 

можливість подальшого використання нейромережевого аналізу на основі 

багатошарового персептрона з урахуванням оцінки позичальника. Після збереження 

отриманої мережі здійснюється перевірка ефективності її роботи на тестових даних 

(рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Результати тестування нейронної мережі MLP 21-13-1 

 

Порівняння результату, наданого банком, з отриманим прогнозом показав, що 

збіг відбувається у 98,7 % випадках. Можна зробити висновок, що отриману мережу 

можна використовувати для визначення кредитного рейтингу позичальника. 

Архітектура (число шарів і число нейронів в кожному шарі) навченої формальної 

нейронної мережі представлена на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Архітектура нейронної мережі MLP 21-13-1 

 

Аналіз чутливості показав ступінь впливу кожного фактора анкети на результат: 

чим менший ранг, відповідний змінній, тим більше вплив її на вихідний параметр. 

Аналіз отриманих даних дозволив зробити висновок щодо адекватності 

розроблених моделей та високої якості прогнозу, на їх основі досліджуваних 

результуючих показників. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. В результаті проведеного експерименту на наявній вибірці нейронна 

мережа побудована з точністю 98,7 %, що є задовільним показником її роботи 

(мінімальна кількість правильних передбачень має бути на рівні не нижче 80 %). Це 

дозволяє зробити висновок про доцільність використання даного програмного 

продукту банками для автоматизованої оцінки кредитоспроможності потенційних 

клієнтів. Для реальної пропозиції кредитним організаціям потрібне поповнення 

клієнтської бази, донавчання нейронної мережі для серйозного функціонування. Отже, 

нейронні мережі можуть бути використані як надійний дієвий інструмент аналізу та 

прогнозування соціально-економічних явищ, в тому числі в сфері розрахунку 

кредитних ризиків підприємств-позичальників. Прийняття управлінських рішень щодо 

підвищення рівня кредитоспроможності підприємства доцільно здійснювати шляхом 

побудови економіко-математичної моделі на основі вагових коефіцієнтів. 
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The aim of the article. The aim of this paper is to study the theoretical and methodological 

principles and development the practical guidelines for the assessment of credit rating of an enterprise 

by the help of neural networks. 

The results of the analysis. It is determined that the neural network is a dynamic system with 

the set of interconnected elementary processes and it is able to generate the output information in 

response to the input action. Artificial neural networks are the mathematical models as well as 

software or hardware applications, which are built on the principle of the organization and operation 

of biological neural networks such as networks of nerve cells of a living organism. We proved that in 

terms of machine learning the neural network is a special case of pattern recognition techniques, 

discriminant analysis, clustering methods. From a mathematical point of view, the training of neural 

networks is a multi-parameter problem of nonlinear optimization. A multi-layered neural network with 

a direct link is proposed to assess the credit rating of an enterprise. 

It was shown that processing of questionnaires and the decision of the classification problem 

was carried out with the help of "Neural Networks" package of the STATISTICA 8 Neural Networks 

(SNN) program, which is intended for clustering of potential bank customers. At the first stage of 

operation we proposed to prepare the output data; to carry out preliminary data processing for the 

input of the neural network should be realized at the second stage, and to form a neural network based 

on available data and carry out its training should be made at the third stage. To form the credit 

rating of the company we chosen MLP 21-13-1 model, which architecture is called multilayer 

perceptron. Multilayer Rosenblatt perceptron is a perceptron with additional layers of associative 

elements located between the corresponding sensitive (sensory) elements and reacting elements. We 

used the structure of the perceptron for the method of forming the image of the bank  client-borrower, 

which characterized by the complete neurons connection, a double bond in which neurons of the first 

layer are associated with neurons of the second, which, in turn, have a connection with the neurons of 

the first layer. 

We proved that the comparison of the results of the conducted neural network analysis and the 

actual result of repayment of loans and debt servicing by the same sample of bank customers allows us 

to conclude that it is possible to further use the neural network analysis based on the multilayered 

perceptron, taking into account the assessment of the borrower. It is determined that the sensitivity 

analysis allows us to estimate the degree of influence of each factor of the questionnaire on the result: 

the smaller the rank which corresponds to variable, the greater its effect on the original parameter. 

Conclusions and direction for further research. As a result of the experiment conducted on 

the available sample, the neural network is constructed with an accuracy of 98.7%, which is a 

satisfactory indicator of its operation (the minimum number of correct predictions should be at least 

80%).This allows us to conclude that usefulness of this software product to the banks for the 

automation of the assessment of potential customers' credit worthiness is appropriate. For a real offer, 

credit organizations need to replenish the client base, train the neural network for the further 

operation. Consequently, neural networks can be used as a reliable and effective tool for analyzing 

and forecasting socio-economic phenomena, including in the area of credit risk calculation for 

borrowing companies. It is advisable to make managerial decisions to increase the level of 

creditworthiness of enterprises by constructing an economic-mathematical model based on weight 

coefficients. 

Key words: credit rating, cluster analysis, artificial neural network, multilayer perceptron 
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This paper aims at clarifying the process of crowdfunding as an alternative source of 

financing for small and medium businesses. Its identifies the definition of crowdfunding and 

distinguished its four main categories, lists their key benefits and risks both for sponsors and for  

beneficiaries. Also its outlines world crowdfunding ecosystem in terms of most popular categories for 

crowdfunding projects. The attention is drawn into the state of crowdfunding in Ukraine. In 

conclusion, its suggests possible directions for the development of crowdfunding projects in the field 

of small and medium business in Ukraine. 
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Statement of the problem. Crowdfunding over the past years has been touted as a 

financial innovation, the fastest growing industry and new big challenge for business 

fundraising. «Crowdfunding» typically describes a method of financing whereby small 

amounts of funds are raised from large numbers of individuals or legal entities to fund 

businesses, specific projects, individual consumption, or other needs. It involves bypassing 

traditional financial intermediaries and using online web-based platforms to connect users of 

funds with retail funders. Definitions of crowdfunding vary, but they often include the 

following key components: (i) raising funds in small amounts, (ii) from many to many, (iii) 

using digital technology [1]. 

Conceptually, Lambert and Schwienbacher described crowdfunding as «an open call, 

essentially through the Internet, for the provision of financial resources either in form of 

donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order to support 

initiatives for specific purposes» [2]. 

Some more definitions are provided below. 

The Global Partnership for Financial Inclusion refers crowdfunding «to a market-

based financing technique where funds are raised from large numbers of individuals or legal 

entities in small amounts, bypassing traditional financial intermediaries, and using mobile 

phones and online web-based platforms to connect with borrowers, whether to fund a 

business, a specific project, or other needs» [3]. International Organization of Securities 

Commissions stated that «crowd-funding is an umbrella term describing the use of small 

amounts of money, obtained from a large number of individuals or organizations, to fund a 

project, a business or personal loan, and other needs through an online web-based platform» 

[4]. The European Commission is exploring the potential of crowdfunding as «an emerging 

alternative form of financing that connects those who can give, lend or invest money directly 

with those who need financing for a specific project. It usually refers to public online calls to 

contribute finance to specific projects» [5]. The World Bank refers the crowdfunding as «an 
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Internet-enabled way for businesses or other organizations to raise money in the form of 

either donations or investments from multiple individuals» [6]. 

In other words, crowdfunding can be understood as voluntary cooperation of people 

aimed at financing the efforts of other people or organizations (crowdfunding projects), which 

are represented on the Internet on specialized sites (crowdfunding platforms) that mediate and 

organize their interaction. 

The idea of matching people who need money with the people who have money to 

invest is not new; what is new is the way this concept of intermediation is facilitated (and 

made easier) by technology. Crowdfunding has the potential to transform fundraising as the 

use of technology, increasing connectivity through mobile phones and other devices, and 

could foster economic growth and entrepreneurship, especially in countries with less 

developed financial systems [1]. 

Analysis of the recent research and publications. There are different opinions about 

the characteristics of funding crowdfunding projects. Thus, the American scientist Ethan 

Mollick highlights four main contexts in which individuals fund projects. He said, that some 

crowdfunding efforts, such as art or humanitarian projects, follow a patronage model, placing 

funders in the position of philanthropists, who expect no direct return for their donations. The 

second model, the lending model, is one in which funds are offered as a loan, with the 

expectation of some rate of return on capital invested. In the case of microfinanced loans, the 

lender may be more interested in the social good promoted by the venture than any return 

generated by the loan, thus including patronage model elements as well. 

The third approach, commonly called reward-based crowdfunding, in which funders 

receive a reward for backing a project. This can include being credited in a movie, having 

creative input into a product under development, or being given an opportunity to meet the 

creators of a project. Alternately, reward-based crowdfunding treats funders as early 

customers, allowing them access to the products produced by funded projects at an earlier 

date, better price, or with some other special benefit. The «pre-selling» of products to early 

customers is a common feature of those crowdfunding projects that more traditionally 

resemble entrepreneurial ventures, such as projects producing novel software, hardware, or 

consumer products. 

Finally, crowdfunding efforts may also treat funders as investors, giving them equity 

stakes or similar consideration in return for their funding. Investor model crowdfunding can 

take forms, including, for example, equity crowdfunding, shares of future profits or royalties; 

a portion of returns for a future planned public offering or acquisition; or a share of a real 

estate investment, among other options. 

Important, that mentioned above models of crowdfunding the nature of the funding 

effort can be extremely heterogeneous and allow funders to achieve several different goals 

simultaneously [7]. 

German scientist Joachim Hemer in his paper «A snapshot on crowdfunding» suggests 

the following categorization of crowdfunding models. The first model is about crowd 

donations. Although a donation is – in essence – an altruistic act without any obligation for 

the recipient to give the donor anything in return, one feature of crowd-funding is for donors 

to be given some «reward» for their support. These rewards are often just immaterial 

acknowledgements, ranging from a mere thank-you mail, an artist's autograph or mentioning 

the crowdfunder's name on the cover of a film DVD or music CD, through invitations to visit 

a film set or artist workshop or a party or dinner, up to being given a minor role in the film 

produced with the donor's money. Some rewards are in the form of small gifts like T-shirts 

advertising the project, or other assets of low value. The second model is crowd sponsoring, 

where the project initiator and the sponsor agree on a defined reward which the initiator is 
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obligated to give. Often these rewards take the form of services like PR or marketing for the 

sponsor. 

The next model is crowd pre-selling or pre-ordering, when donation is meant to help 

produce something (a book, a film, a music album, a theatre performance, software, some new 

technical product, an agricultural product, a service concept etc.) and the promised return is 

the delivery of an early version of the product or service. In such a case, crowdfunding is 

basically an advance order of a product and represents an early bird purchasing act. Crowd 

lending model suppose the rewards in the form of the interest and the payback after the 

lending period. One alternative to this is long-term lending based on the revenue sharing 

principle. Here, the creditor gives a risk-bearing loan. He does not get interest but receives, at 

the defined end of the lending period, an amount including an agreed share of the earnings of 

the venture, which could be a multiple of the original loan but could – in the case of bad 

performance – also be nothing. Crowd equity is variant of micro-investments and suppose the 

rewards are either shares of the venture, dividends and/or voting rights [8]. 

Thus, despite some differences in the proposed categorizations, scholars agree that the 

critical aspect of crowdfunding are the type of reward in the form of immaterial 

compensation, gratitude and / or financial earnings. 

The specialists of the Consultative Group to Assist the Poor, the global partnership of 

34 leading organizations that seek to advance financial inclusion, made deep analyses of some 

crowdfunding issues. They not only describe the crowdfunding models, but also describe 

advantages and risks for each of them [1]. They used the most common approach for the 

crowdfunding model classification described above based on of funders motivation to invest. 

They distinguished four main categories – donation, reward, debt, and equity based on [4]. 

Donations-based crowdfunding allows individuals (donors) to send money to people 

(or projects) in need (beneficiaries), with no financial (return) consideration in exchange for 

their money. This form of crowdfunding is used primarily in the nonprofit sector to support 

various causes (social, environmental, political, charitable). 

Reward-based crowdfunding allows funders (donors) to contribute to campaigns in 

exchange for a nonfinancial reward like artist’s autograph, mentioning the donor’s name in 

the credits, T-shirt etc. or the pre-selling of a product or service according to the contributed 

amount. In this case donors expect a more tangible outcome of their investment. 

This category of crowdfunding is primarily used to fund art (movies, music) and for 

the development of new products and innovations. In addition to financing, crowdfunding can 

serve marketing purposes: through the campaign, entrepreneurs raise awareness about new 

projects and products, and receive feedback from potential customers. For instance, a start-up 

may test interest in an innovative idea or an established company may test potential uptake of 

a new product. 

Debt crowdfunding allows funders (lenders) to directly lend to fundraisers or invest in 

debt obligations issued through a platform. Debt crowdfunding is used to raise funds for all 

sorts of purposes ranging from individual consumption to business loans, wich defined 

different subcategories of debt crowdfunding like Peer-to-peer (P2P) lending, Peer-to-

business (P2B) lending, Business-to-business (B2B) lending and even business-to-peer 

subcategory [1]. 

Debt crowdfunding platforms are diverse in their operational models, which largely 

depend on the legal and regulatory framework. Based on categorization introduced by IOSCO 

and other researchers [4], there are five major operational models of debt crowdfunding: (a) 

client-segregated account, (b) balance sheet lending, (c) notary, (d) «guaranteed» return, and 

(v) offline. 
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In the client-segregated account model, an individual funder is matched to an 

individual fundraiser through the platform, and a contract is set up between them. The 

platform is not a contractual party to the loan agreement between the funder and the 

fundraiser, and all funds from the funder and the fundraiser are separated from the platform’s 

balance sheet through a legally segregated account. The platform derives its revenues and 

covers expenses, including debt collection and fundraiser screening, from fees and other costs 

charged to either or both the fundraiser (e.g., an origination fee, administration fee) and the 

funder (e.g., an administration fee). 

In the balance sheet lending model, the platform lends directly to fundraisers and holds 

the loan on its balance sheet. Platforms generate their revenue through interest rate spread (the 

difference between the platform cost of borrowing and the interest rate it charges to 

fundraisers). The platform also charges additional fees as in other models, including fees for 

servicing loans sold to the crowd. 

In the notary model, loans are originated by a partner bank and distributed through the 

platform. This model reflects the regulatory requirement that lenders need to be authorized 

(e.g., hold a license). The loans issued by the partner bank are held on its balance sheet for 

one to two days before they are purchased and resold by the platform to the crowd (funders) 

in the form of notes (which, in many jurisdictions, are regulated as securities). Funders 

receive repayments directly linked to the performance of the underlying loan proportional to 

their initial investment. This shifts the risk of default to the crowd away from both the issuing 

bank and the platform. 

The «guaranteed» return model and offline model are both related (although not 

exclusively) to the Chinese crowdfunding market. In the guaranteed model, the platform 

guarantees a certain return agreed on with the funder. A third-party provider, who effectively 

insures the investment, guarantees the return. The provision fund is funded from mandatory 

contributions charged to fundraisers (or funders).  

The «offline» model typically recruits fundraisers offline through direct channels and 

in-person sales techniques, including the process of creditworthiness assessment. Once the 

loan was funded and disbursed, the platform collected repayments in person on behalf of 

funders [9]. 

Equity crowdfunding allows individual and institutional investors to invest in legal 

entities (issuers) in exchange for shares in the entity. It is suitable for start-ups and small and 

medium enterprises (SMEs), in particular. If an investment target is reached, the deal is closed 

between the pool of funders, the issuer, and the platform. The platform charges a commission 

based on the amount raised and, in some cases, on the basis of future profit. 

Different business models for  equity crowdfunding have emerged, such as (a) a club 

model where platforms recruit potential funders as members of a closed «investment club» to 

avoid regulation of public offerings and investor protection typically enjoyed by 

«nonqualified» investors; (b) a cooperative model (also known as a holding model or vehicle 

model) where platforms create a special-purpose cooperative vehicle to pool money to be 

invested in an individual project;19 (c) an investor-led model (also known as syndicate 

funding), when an accredited lead investor carries out due diligence, negotiates the investment 

terms directly with the company raising finance, and invests own money. The crowd is then 

invited to co-invest alongside the lead investor. This gives other funders peace of mind by 

investing alongside professional investors, as equity crowdfunding can be very complex for 

inexperienced funders. Platforms benefit by taking a slice of the carry on deal; and (d) a 

coinvestment model, which allows funders to co-invest alongside established venture 

capitalists. The platform looks for deals and is responsible for due diligence and investment 

management; it usually sources, vets, and organizes investments and presents them to 
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potential «backers», as well as invests its own funds. Some of these platforms also retain 

preemptive rights and provide a framework to help funders raise and investors invest 

additional funds in future rounds and follow-ons [10]. 

Unsolved aspects of the problem. Despite the numerous researches in this subject 

area there is a lack of practical recommendations about the implementation of crowdfunding 

methods in different economies, including in developing countries. 

Statement of purpose. This paper aims to get the deep inside at the wide 

crowdfunding issues and formulate the ways how the crowdfunding can help Ukrainian 

businessmen to develop their businesses. 

The main research. 

Benefits of crowdfunding 

Our first issue for research concerns the advantages of crowdfunding models for their 

investors and beneficiaries. Some of them are the same for all mentioned above models and 

listed below. 

For first, for fundraisers the most important benefit is improved access to finance. 

They get access to the financial funds which are not be available in other cases. In this way 

crowdfunding fills a gap left by banks and has stepped in as an alternative to traditional 

lending as well as create incentives for traditional financial institutions to innovate. 

Second, the benefit for beneficiaries includes access to cheaper funds compared with 

bank crediting and other forms of financing regardless of geographical barriers. It enables 

access to capital at a lower cost than traditional sources. Online platforms, unlike banks, have 

little need for a physical presence. This, coupled with the use of innovative algorithms to 

determine the creditworthiness of applicants, streamlined application and approval processes, 

and specialization in a limited number of products and services allow platforms to operate 

with a relatively low infrastructure cost, which reduces the cost of the loan to the fundraiser 

[11]. 

Also, backers can streamline online procedure to set up a campaign, using social 

media marketing, increased transparency. In addition, beneficiaries benefit from additional 

services provided by platforms, including the formalization of donations, basic accounting, 

advice, education and training, and marketing. Online platforms are accessible 24/7 from 

anywhere in any convenient way. Technology allows for less documentation, making 

application and disbursement processes quicker. 

Also, on-line form of communicating lowering some of the psychological anxieties 

associated with traditional venture capital financing. 

As for donors they have better possibilities to outreach and targeting because they are 

not constrained by their geographical location. They can realize their aims for nonmonetary 

values (for donation-based and reward-based crowdfunding) and relevant financial return for 

other models of crowdfunding. 

At the next chapter we consider the specificity of crowdfunding models in the term of 

their advantages for donors and beneficiaries. Mainly, our review relies on [1]. 

Thus, the nonprofit character of donation-based crowdfunding limits the key benefits 

donors enjoy to nonmonetary values: 

– Community participation and keeping in touch with the supported projects. 

– Voting with money supporting certain views and preferences. 

– Formalization of support, for example, for tax purposes or because project failure 

may also negatively impact the social relationship. 

The benefits for donors of reward-based crowdfunding largely overlap with the 

benefits mentioned for the previous model with some additional points to mention: 
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– Pioneer status to obtain preferential access to the inventor (e.g., for updates, direct 

communication) and the invention (early-adopter status) 

– Review new inventions by the collective ability of funders to spot and assess risks. 

– Reward-based crowdfunding enables beneficiaries to access capital at a lower cost 

compared to traditional sources for some reasons: 

– Monetization of assets since beneficiaries can leverage assets that are difficult to 

trade in traditional markets (e.g., nonpecuniary rewards, such as recognition). 

– Getting customer feedback which can be serve as a particularly informative type of 

market research, provide feedback on the project, and predict potential demand for the 

product or service concerned. 

Debt crowdfunding offers more tangible benefits to funders (investors): 

– It cause better portfolio diversification, ultimately leading to reduced systemic risk 

as funders invest small amounts in diversified assets instead of over-relying on a single asset 

as well as depends on the relevant regulatory regime. It also widens access to an investment 

class not easily available to retail investors in the past. Putting aside institutional investors and 

professional lenders, some of the funders lending money over the platform to individuals and 

SMEs did not previously have this option and would instead place their savings in savings 

accounts, in collective investment schemes, etc. 

– Crowdfunding offers a higher financial return for funders than savings. 

The key benefits of equity crowdfunding are similar to debt crowdfunding, and it also 

retains the benefits of the donation and reward-based crowdfunding, such as community 

participation and voting with the money. In addition, there are more specific benefits for 

funders:  

– Access to investment opportunities concerning start-ups and SMEs used to be 

restricted to traditional financial intermediaries and venture capitalists. Equity crowdfunding 

opens these opportunities to a much broader funder group. 

– Unlike in debt crowdfunding, funders have (at least theoretically) the possibility to 

unlimitedly multiply their investment if they bet on a new start-up that becomes the next 

market leader. 

– More than in any other category of crowdfunding, interests of funders and 

fundraisers are aligned because they share the same risks (including the risk of dilution and 

financial loss) and have similar options to exit the investment (a sale, merger, or initial public 

offering). This reduces conflict of interest between the two parties.  

Among the advantages for fundraisers we would like to note following: 

– The fundraiser is not burdened with unlimited liability for unpaid debts, and instead, 

funders take the hit alongside the fundraiser. 

– It opens possibilities to access funding for entrepreneurs in countries with 

underdeveloped capital markets. 

– A successful campaign may act as a signal to established investors (including 

venture capitalists), showing potential consumer demand, thus attracting additional sources of 

funding.  

Summary of the crowdfunding advantages in context of individual models for 

investors and beneficiaries is presented in Table 1. 

The second question for our research concerns risks associated with all forms of 

crowdfunding. We also would like to make emphasize on the most common its types. The 

obvious risk donors face is a fraud, either in the form of fake campaigns or cyber-attack. The 

risk of fake campaigns is particularly relevant when a campaign is not run by an institution, 

such as a charity, business entities, etc., that is often registered in a public register and subject 

to some minimum requirements. 
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Table 1 – Benefits of the crowdfunding 

 
Benefits \ 

Models of 

crowdfunding 

Donation-based 

Crowdfunding 

 

Reward-Based 

Crowdfunding 

 

Debt 

Crowdfunding 

 

Equity 

Crowdfunding 

 

Benefits for donors 

Community 

participation 

+ + + + 

Voting with money  + + + + 

Formalization of 

support 

+ + + + 

Philanthropy + +   

Pioneer status  +   

Higher financial 

return 

  + + 

Access to a new 

asset class 

  + + 

Unlimited potential 

for financial gain 

   + 

Aligned incentives 

between funders 

and fundraisers 

   + 

Benefits for fundraisers 

Improved access to 

funding 

+ + + + 

Access capital at a 

lower cost 

+ + + + 

Global reach + + + + 

Better outreach and 

targeting 

+ + + + 

Technological 

innovations 

+ + + + 

Convenience + + + + 

Additional services 

provided by 

platforms 

+ + + + 

Getting market 

research by the 

customer feedback 

+ + + + 

Lowering some of 

the psychological 

anxieties 

+ + + + 

Fills a gap left by 

banks 

+ + + + 

Monetization of 

assets 

 +   

Limited liability    + 

Improved investment 

attractiveness 

   + 
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Risks associated with crowdfunding 

Funders may lose their money if the fundraiser defaults. Also there are no regulatory 

safeguards, such as deposit insurance or investor protection schemes, to protect these 

investments. Safeguards common to consumer loans (standardized disclosure, a cooling-off 

period, the early repayment right, the right to access an effective complaints handling process, 

ban on unfair collection practices) may not necessarily apply to debt crowdfunding. 

In addition, credit assessment methods used by platforms are largely new and untested 

through the credit cycle. In many countries crowdfunding platforms are not obligated to 

assess whether the fundraiser can afford the loan. To the contrary, platforms have incentives 

to make loan application as easy as possible because they derive their income from 

origination fees, which are not contingent on successful repayment. In other words, platforms 

face a conflict of interest because their incentive is to focus on volume, rather than on the 

quality of loans. To mitigate this risk, some platforms have established a reserve fund or 

introduced third-party guarantees. 

The next risk is caused by the fact that crowdfunding displace out professional 

investors from the market. Angel investors and venture capitalists, who often bring additional 

value to the company, such as industry knowledge, professional networks, and status, may be 

crowded out by nonprofessional donors. Individual funders have a little incentives to conduct 

due diligence given typically small share [1]. It may cause additional risks for donors like 

following: 

– Incompetence. Entrepreneurs may have little experience in building a product and 

dealing with logistics and suppliers, which may lead to delays or subquality products. 

– Lack of due diligence because donors typically have a much smaller share and 

therefore less incentive to spend time and money investigating creators or in the long term, 

advertising and other issues can cause over-optimistic attitude about expected outcomes. 

So, funders may wrongly assume the crowdfunding offerings. Moreover, investment 

in a crowdfunding loan may face a threat of illiquidity. Ordinary they are locked until the loan 

matures. 

Then, beneficiaries face to have of the cost of the campaign. For first, beneficiaries 

need to spend extra money to design and run the campaign, administer donations and manage 

relationships with donors (e.g., send regular updates on how the donations have been spent). 

Crowdfunding can be more difficult and costly than most fundraisers anticipate, because 

running a successful campaign requires significant human and financial resources. 

Fundraisers should also consider opportunity costs when other sources of financing may be 

available. In addition, crowdfunding platforms typically charge fees. 

Next, the regulatory requirements, with which fundraisers need to comply, may expose 

fundraisers to unwanted public scrutiny. Other sources of funding, including nonequity 

private debt, home-equity loans, and loans from friends and family members, allow 

fundraisers to keep their business know-how and innovation hidden from the general public, 

while crowdfunding requires a higher level of disclosure. In addition to the risk of disclosing 

too much information to competitors, this may have negative repercussions on intellectual 

property protection (patentability). So, beneficiaries can face risks of compromised 

intellectual property rights, because of beneficiaries disclose their plans and innovations in a 

public forum. This can create a risk of imitation and unfair competition and have 

repercussions on intellectual property protection. 

There are also more general risks associated with crowdfunding platforms and the way 

they operate. For first, there is a risk of failure of the platform’s technology or closure of the 

platform, which may lead to loss of data and funds. Also platforms have limited access to 

credit history in many jurisdictions and need to rely on innovative, yet unproven, alternative 
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ways of credit scoring [12]. As long as access to bank-generated data on credit and credit 

bureaus is limited to the banking sector, crowdfunding platforms have no option but to rely on 

alternative credit scoring methods. This may lead to inaccurate assessment of the default risk, 

but also to discrimination of a certain types of crowdfunding projects. 

Current state of the crowdfunding market 

The current state of the market shows that crowdfunding became very popular around 

the world. According to TheCrowdfundingCentre, the world's leading aggregator of 

information about leading crowdfunding projects and platforms, which tracked more than 537 

600 projects since 01.01.2014, during this time it was raised $3,4bln from 38M backers [13]. 

The average data shows that 21,5% of ended projects were fully funded, they raised $25,364, 

272 backers supported them, average pledge was $93. Unfortunately, data shows that business 

is not very popular category for crowdfunding. Historically the most prevalent categories 

become artistic and technological projects which are most understandable for the individual 

backers. 

The Table 2 below shows the number of live projects that are currently tracking by 

TheCrowdfundingCentre at whole world in each category for all crowdfunding types at 

28.08.2017. 

 

Table 2 – The category of crowdfunding projects [13] 

 
Category Total Percent of total 

Film 1347 12.8 

Technology 868 8.3 

Music 862 8.2 

Design 645 6.1 

Fashion 619 5.9 

Publishing 593 5.7 

Art 562 5.4 

Food 452 4.3 

Video games 400 3.8 

Community 381 3.6 

Health 331 3.2 

Gaming 330 3.1 

Small business 264 2.5 

Education 258 2.5 

Writing 258 2.5 

Charity 249 2.4 

Theatre 193 1.8 

 

This table confirms that only 2.5% of total number of all projects are engaged in small 

business, the most popular category at that moment are film, technology and music (12.8%, 

8.3% and 8.2% correspondently). 

The next Table 3 shows the number of ended projects in each category between 

01.01.2014 and 28.08.2017. 

Unfortunately, this data also prove that small business is not very successful in gaining 

funding through crowdfunding. Only 3.9% of all ended projects were small businesses, and 

only few of them were fully funded (0.1% of total). The most winning categories were again 

film, music, technology at the term of number of ended projects (12.2%, 9.2% and 8.9% 

correspondently), and film, music and design at the term of number of fully funded (2.8%, 

2.8% and 1.6% correspondently). 
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Table 3 – Ended crowdfunding projects [13] 

 
Category Percent of total Fully funded, 

percent of total 

Underfunded, 

percent of total 

Film 12.2 2.8 9.4 

Technology 9.2 1.4 1.2 

Music 8.9 2.8 6.1 

Design 5.5 1.6 3.9 

Fashion 4.3 0.8 3.5 

Publishing 5.8 1.5 4.3 

Art 6.1 1.5 4.5 

Food 4.7 0.8 3.9 

Video games 3.7 0.7 3 

Community 7.2 1 6.1 

Health 2.8 0.4 2.4 

Gaming 2.8 1.1 1.7 

Education 3.4 0.4 3.1 

Writing 1.3 0.2 1.2 

Small business 3.9 0.1 3.8 

Charity 0.7 0.3 0.5 

Theatre 2.3 0.8 1.4 

 

Interesting analysis the project's success by category. The chart below shows the 

percentage of completed projects which ended or reached their target in each category 

between 01.01.2014 and 28.08.2017 (fig. 1). This data are based on the number of projects 

fully funded (100%+). 

 

 
Figure 1 – Completed projects data [13] 

 

This chart also shows that small business is not very popular category for 

crowdfunding, but still have chance for success. Only 3,2% of all small business projects 

were ended or reached their target during monitored period. In comparison, charity, gaming 

and theatre exceed this data more than 10 times. 
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Current state of the crowdfunding market in Ukraine 

Crowdfunding in Ukraine is in its starting point, but its basics already exists and over 

time public funding will reach the same popularity as in developed countries. 

Crowdfunding in Ukraine got special popularity in 2014 after Euromaidan, when the 

donations collected by crowdfunding platforms literally fed and warmed the protesters, 

although Ukrainian Philanthropic Marketplace and Spilnokosht platforms were founded in 

2011 [14]. 

Today Ukrainian crowdfunding projects are mostly targeted to the development of 

civil society, social entrepreneurship and support for people in troubles. Some data about the 

Ukrainian fundraising campaigns on the main Ukrainian and international crowdfunding 

platforms are provided by the Table 4. 

 

Table 4 – Ukrainian fundraising campaigns [14] 

 
Platform name Number of 

supported 

projects 

Collected 

funds, $ 

Number 

of backers 

Year of 

foundation 

 

Average 

amount 

collected 

during the 

campaign, $  

The average 

amount 

donated by 

each backer, $ 

Ukrainian 

Philanthropic 

Marketplace 

1631 3581 171 514512 2011 2195 6.96 

Spilnocosht 156 367551 21448 2012 2356 17.14 

GoFundEd 20 22165 550 2015 1108 40.3 

KickStarter 82 1458039 n/a 2010 17781 n/a 

Indiegogo 2300 750000 4500 2008 119 166.67 

 

Some experts have identified three main types of crowdfunding in Ukraine [14]: 

1. Donation-based crowdfunding like fundraising for targeted assistance or for urgent 

mostly individual needs. Several charitable crowdfunding platforms, including org.ua and 

People's Project, were founded after Euromaidan, others, including the Ukrainian 

Philanthropic Marketplace and Tabletochki, existed before 2014. 

2. Community-enhancing crowdfunding is focused on urban development and 

infrastructure, information exchange or educational projects, public broadcasting, etc. It 

includes Spilnokosht, Moy Gorod (Odessa social project realization platform) and GoFundEd 

(a new platform for educational projects). 

Spilnokosht popularizes the culture of charity, when donors cares about the quality of 

the project because beneficiary need to report about the money spent (so-called strategic 

philanthropy). Moreover, Spilnocosht gives the opportunity for projects to get institutional 

assistance from the backers to improve the sustainability of non-profitable innovative 

solutions. During its activity Spilnokosht realized 191 successful projects and gain 12830898 

UAH from 25432 sponsors in average near 500 UAH from each of them [15]. 

GoFundEd is a new crowdfunding platform for educational projects that enables 

teachers to raise funds for their innovative school projects aimed to developing critical skills 

for schoolchildren. Rewards-based crowdfunding, which offer pre-order option to backers, are 

just evolving in Ukraine. However, Ukrainians are actively using the capabilities of 

international crowdfunding platforms like Kickstarter and IndieGoGo, which offers the 

development of innovative ideas all around the world and the expansion the client base for 

business products produced in Ukraine. 
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For example, the Ukrainian crowdfunding platform Komobuk in exchange for funds, 

donated to the publication of the book, give the sponsors a copy. The platform Na Starte is 

also based on the idea of group buying as a way of financing innovative entrepreneurial ideas. 

An interesting service of P2P-crediting was offered by Privatbank at March 2016. The 

platform CUB (the country of successful business) enables every businessman to raise funds 

(up to 300000 UAH) for the development of small business. The service is designed for a 

SMEs, which lacks of working capital. The beneficiaries can present their projects at the 

platform (preliminary it should be approved by Privatbank experts), and any Privatbank 

clients can invest their money to the projects at 2-2.5% per month. Al control over the 

payment of interest is carried out by PrivatBank, part of the risks is assumed by the insurance 

company. During first year the number of loans issued by CUB exceeded 9000, 154 of which 

were given to the agro-industrial business. Beneficiaries were able to create about 151000 

new jobs in Ukraine [16]. 

Research conclusions and recommendations for further research. As we can see 

from the data about Ukrainian crowdfunding projects and platforms, the main directions of 

the Ukrainian crowdfunding are philanthropy and community projects. However the 

Ukrainian business environment create the foundation for the rewards-based crowdfunding 

which is more than useful for supporting small and medium business. For our opinion to 

enhance the crowdfunding impact on the transformation processes in our country we should 

develop a targeted approach for its support, namely: 

– organizations involved in promoting reforms should popularize crowdfunding as the 

effecting tool for diversifying the sources of funding as well as getting customer feedback and 

market research; 

– backers should develop their skills in projects' analyses and take part in monitoring 

campaigns during and after the project; 

– beneficiaries should expand their audience and attract new backers, as well as ways 

to more effectively involving existing ones. 

In other words crowdfunding in Ukraine should become more conscious and business-

oriented, and thus become an effective tool for the development of small and medium 

businesses. Our further research will cover the deeper inside in the Ukrainian crowdfunding 

market. 
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Краудфандінг як новий виклик для бізнесу. 

В статті розглядаються питання розвитку краудфандінгу в якості 

альтернативного джерела фінансування малого та середнього бізнесу. Наводиться 

визначення краудфандінгу, виокремлено його основні моделі, проаналізовано переваги 

та ризики, властиві як для інвесторів, так і для бенефіціаріїв краудфандінгових 

проектів. Зроблено аналіз сучасного світового ринку краудфандінгу в термінах 

найбільш популярних категорій проектів для краудфандінгу, зроблено наголос на стані 

розвитку краудфандінгу в Україні. Сформульовано шляхи розвитку українських 

краудфандінгових проектів в сфері малого та середнього бізнесу в Україні. 

Ключові слова: краудфандінг, краудфандінгова платформа, краудфандінговий 

проект, малий та середній бізнес, інвестор, спонсор, бенефіціарій. 
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ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НЕКОМЕРЦІЙНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

 
В статті порушено проблему маркетизації некомерційної сфери України в контексті 

становлення фінансової парадигми з використанням інструментів Інтернет-маркетингу. 

Обґрунтовано, що для вітчизняних некомерційних суб’єктів різних сфер діяльності 

актуальними є підвищення рівня ринкової орієнтації; розвиток некомерційних ринків; 

організація ефективного Інтернет-маркетингу з метою підвищення якості послуг. У статті 

представлено результати ініційованого автором дослідження маркетингової діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування України, у тому числі використання 

інструментів Інтернет-маркетингу. Подано аналіз маркетингових заходів у Інтернет, 

способів їх поширення, організаційних форм. Також представлено результати всеукраїнського 

опитування неприбуткових організацій, які розкрили сфери та ступінь використання 

Інтернет-маркетингу у їхній діяльності. 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, некомерційна організація, громадська організація, 

некомерційний ринок, комунікаційна діяльність. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Інформаційні та цифрові технології 

створили нові можливості для некомерційних організацій (НКО), змінили спосіб 

поширення інформації, комунікації, здійснення діяльності, дистанційного навчання 

волонтерів. Основна перевага використання Інтернет-інструментів, таких як блоги, 

скриньки, веб-сайти, соцмережі – дешевизна комунікацій, можливість охопити велику 

аудиторію без допомоги професійних журналістів і досягнути важкодоступні сегменти 

ринку. Крім того, технологічний розвиток дозволив надавати на якісно новому рівні 

послуги НКО (наприклад, використання «bloodmobile» для здачі крові у обладнаному 

автомобілі), розвиток технологій закономірно актуалізував необхідність розробки 

нових способів комунікації із цільовими аудиторіями, наприклад, за допомогою 

мобільних телефонів (особливо смарфонів) та Інтернету. Загалом, міжнародні НКО 

можуть використовувати Інтернет для різних цілей: для збору пожертв, залучення 

волонтерів, презентації звітів, комунікації із волонтерами та цільовими споживачами, 

для розсилання електронних листів потенційним контрагентам, для здійснення 

Інтернет-опитування. «Арабська весна» продемонструвала також ефективність та 

оперативність соціальних мереж у комунікуванні із громадськістю. Аналіз веб-сторінок 

низки міжнародних організацій виявив, що міжнародні НКО практикують ведення веб-

сторінок національних відділень, де висвітлюють місцеві події, новини, надають 

можливості он-лайн-благодійності. Доцільність використання Інтернет-інструментів з 

метою досягнення маркетингових завдань підтверджує значне зростання витрат на 

заходи із просування в мережі Інтернет та розширення відповідного персоналу серед 

представників бізнес-сектора. Це, з одного боку, можна пояснити тим, що маркетингові 
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заходи в мережі Інтернет коштують на 60% менше, аніж традиційні заходи, з іншого 

боку, можна досягнути географічно віддаленої та розпорошеної аудиторії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор. Дослідження теоретичних основ 

управління НКО та маркетингу дозволило зробити висновок, що методологічним 

підґрунтям Інтернет-маркетингу некомерційних організацій стали сукупність 

принципів, прийомів маркетингу комерційних суб’єктів, загальнонауковi i спецiальнi 

аналітичні методи, концепції виникнення і управління некомерційними організаціями, 

концепція виявлених переваг, концепція обмеженої раціональності, ресурсні концепції, 

теорії Інтернету і мережевого суспільства, теорії конкуренції, теорії поведінки 

некомерційних організацій, теорії поведінки споживачів, теорії управління, теорія 

витрат, теорія глобалізації, теорія граничної корисності, теорія маркетингу 

комерційних підприємств, теорія поведінки, теорія попиту і пропозиції, теорія 

прийняття рішень, теорія фандрайзингу, теорія чинників виробництва, теорія якості, 

інституціональна теорія, концепції ієрархії потреб, теорії мотивації, концепція 

соціального маркетингу. 

У становленні та розвитку методології маркетингу некомерційних суб’єктів 

принципову роль зіграли концепції виникнення некомерційних організацій, концепції 

управління некомерційними організаціями, концепція виявлених переваг, концепція 

обмеженої раціональності, ресурсні концепції, теорії Інтернету і мережевого 

суспільства, теорії конкуренції, теорії поведінки некомерційних організацій, теорії 

поведінки споживачів, теорії управління, теорія витрат, теорія глобалізації, теорія 

граничної корисності, теорія маркетингу комерційних підприємств, теорія поведінки, 

теорія попиту і пропозиції, теорія прийняття рішень, теорія фандрайзингу, теорія 

чинників виробництва, теорія якості, інституціоналізм, концепції ієрархії потреб, теорії 

мотивації, концепція соціального маркетингу та інші. Вагомими працями, які 

розвинули вітчизняну наукову думку з електронного маркетингу в Україні, є наукові 

дослідження М. А. Окландера, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіної [16], І. Л. Литовченко [14; 

15] та інших. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Варто зазначити, що попри важливість даної 

проблеми у вітчизняній літературі, питання оцінки стану використання інструментів 

Інтернет-маркетингу некомерційними суб’єктами України не є повністю висвітленим, 

оскільки, по-перше, не враховують специфіку маркетингової діяльності некомерційних 

суб’єктів, по-друге, не містять емпіричних досліджень стану використання 

інструментів Інтернет-маркетингу некомерційними суб’єктами України. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті було 

виявити концептуальні особливості та напрямки розвитку маркетингової діяльності 

некомерційних суб’єктів у мережі Інтернет у координатах «Україна-світ». Поставлена 

мета зумовила необхідність розв’язання таких завдань: дослідити специфіку Інтернет-

маркетингової діяльності некомерційних суб’єктів у розрізі сфер діяльності; виявити 

стан використання інструментів Інтернет-маркетингу органами державної влади 

України; оцінити рівень поширення Інтернет-маркетингу у діяльності громадських 

організацій України. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Активне використання Інтернет-технологій та 

мобільних пристроїв є загальносвітовою тенденцією. «Internet World Stats» показує 

наступну динаміку зростання користувачів Інтернету: у 2014 році в світі налічувалось 

3136502541 користувачів Інтернету (42,3% населення Землі), причому найшвидше їх 
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кількість зросла протягом 2000-2014 років – на 741%. Найбільша частка населення – 

користувачів Інтернету серед жителів Північної Америки (87,7%), Океанії та Австралії 

(72,9%), Європи (70,5%), Латинської Америки та Карибів (52,3%), найменша – серед 

жителів Африки (26,5%), Азії (34,7%) та Середнього Сходу (48,3%). Разом з тим, через 

різну кількість населення першість за чисельністю користувачів Інтернету належить 

Азії (1386,2 млн. осіб), далі – Європа (582,4 млн. осіб), найменша кількість 

користувачів – в Океанії та Австралії (26,8 млн. осіб). 75% всіх користувачів Інтернету 

світу проживають у 20 країнах. Соцмережами активно користуються 2,078 млрд. осіб 

(29% населення), а мобільні акаунти в них мають 1,685 млрд. (23%), мобільними 

пристроями активно користувались майже 3,65 млрд. жителів Землі (51% всього 

населення). 26,7% всіх користувачів Інтернету світу – це люди віком 25–34 років [5]. 

Оскільки аналітична система маркетингу включає набір методів та засобів 

аналізу отриманої в ході маркетингових досліджень інформації, перетворення її у звіти 

із рекомендаціями щодо вирішення виниклої маркетингової проблеми, то у випадку 

відсутності власних аналітичних можливостей некомерційні організації можуть за 

допомогою Інтернету отримати доступ (часто безкоштовний) до аналітичних платформ 

відомих компаній, в он-лайн режимі опрацювати дані та отримати результати. Інтернет-

маркетинг передбачає використання Інтернет-технологій із метою просування 

некомерційного продукту. Багато НКО активно використовують Інтернет-технології з 

метою залучення клієнтів, волонтерів та донорів, розвиваючи веб-сайти, працюючи в 

соціальних мережах, розсилаючи електронні листи потенційним контрагентам, 

оскільки це є значно дешевше, ніж поштове звернення. 

Демографічні зміни в розвинутих країнах світу, а саме – старіння та міграції 

населення, подорослішання покоління «бейбі-бум», поява поколінь «Х» та «Y», 

«цифрового» покоління зумовили необхідність встановлення диференційованих 

взаємодій із такими цільовими аудиторіями у напрямку розвитку цих ринків. Для НКО 

розвинутих країн сфери охорони здоров’я актуальними є такі маркетингові зусилля: 

– утримання існуючої частки в умовах посилення конкурентного тиску, 

зростання частки ринку змужнілого покоління «бейбі-бум», яке завдяки медичним 

інноваціям відчуває себе ментально та фізично молодим, що впливає на вибір каналів 

комунікацій із ними; 

– розвивати покоління «Х» та «Y» та пізніше «цифрове» покоління як нових 

ринків клієнтів та донорів, котрі мають інші ціннісні преференції та схильні до різних 

інформаційних медіа; 

– завоювати та втримати вигідну конкурентну позицію НКО серед споживачів 

похилого віку. 

Інноваційно-технологічні зміни нашого часу створюють низку маркетингових 

можливостей, які успішно реалізують НКО різних сфер. 

Дослідження маркетингових тенденцій у сфері охорони здоров’я розвинутих 

країн виявило такі тренди [25]: тенденція до дотримання здорового способу життя, 

ставлення у суб’єктів некомерційного ринку до довіри як продукту, зростання 

прихильності цільових аудиторій до Інтернету. Зростаюча прихильність цільових 

аудиторій до Інтернету дозволяє НКО активно використовувати цей дешевий канал 

комунікації з ними. Для прикладу, в Україні 46% дорослого населення (17,74 млн. осіб) 

– регулярно користуються Інтернетом, більше 11 млн. українців користуються 

соцмережами, 10% населення (старші 16 років) користуються мобільним Інтернетом 

[2]. Таким чином, українське населення також є відкритим для комунікації із НКО 

через засоби Інтернету. 
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Так, засоби Інтернет дозволяють майже миттєво отримати відповіді на численні 

запитання, отримати консультацію від лікарів чи непрофесіоналів, ознайомитись із 

прикладами із життя інших пацієнтів. Така соціалізація за допомогою комп’ютерних та 

мобільних приладів спричинила більшу поінформованість у питаннях охорони здоров’я 

сучасного покоління, посиливши вагомість споживачів у прийнятті рішення. 

Маркетингові витрати комерційних суб’єктів значно перевищують витрати на 

маркетинг некомерційних організацій. Для прикладу, медична та фармацевтична 

промисловість США витрачає приблизно 30 млрд. дол. США щороку на маркетингові 

заходи. В середньому, вартість маркетингових заходів, які припадають на одного лікаря 

США, щороку складає понад 20 тис. дол. США, котрі включають подарунки, фуршети, 

подорожі, вартість консультацій та освітніх програм [27, С. 260–261]. Це, в свою чергу, 

обумовило необхідність посилення державного регулювання витрат на просування 

фармацевтичних препаратів, для прикладу, у Франції є податок на загальний обсяг 

витрат на просування фармпрепаратів. Разом з тим, сучасним трендом 

високорозвинутих країн є зміна пріоритетів особистих комунікацій через торгових 

представників на користь Інтернету. При цьому дослідники наводять інформацію щодо 

різного рівня довіри американських та європейських споживачів: 67% європейців та 

45% американців довіряють інформації із соцмедіа; 52% європейських та 41% 

американських лікарів підтримують ідею комунікувати із клієнтами через соцмережі та 

форуми [21, С. 16–17]. Дослідження [20] презентує наступні маркетингові тенденції у 

сфері охорони здоров’я США: 

– реалокація інвестицій між брендами, каналами розподілу, аудиторіями; 

– збільшення маркетингових бюджетів малих фірм, зменшення маркетингових 

бюджетів середніх та великих фірм; 

– зростання частки витрат на маркетингові заходи, спрямовані на професіоналів 

(близько три чверті маркетингового бюджету); 

– фокусування маркетингових витрат на цифрових каналах просування. 

Маркетологи НКО США часто та доволі успішно практикували використання 

правдивих історій із життя пацієнтів та ідентифікацію осіб без їхньої письмової 

авторизації. Проте у 2013 р. у США набули чинності нові правила, які стосуються 

забезпечення конфіденційності інформації про пацієнтів задля використання їх у 

маркетингових та фандрайзингових заходах НКО сфери охорони здоров’я. Тепер 

пацієнти повинні підтвердити свою згоду на будь-яку форму маркетингової комунікації 

із комерційною чи некомерційною організацією сфери охорони здоров’я. 

Прихильність цільових аудиторій до Інтернету перетворює цей дешевий канал 

комунікації із цільовими аудиторіями на перспективний для вітчизняних НКС. І тому, 

на нашу думку, структуру маркетингових зусиль НКО сфери охорони здоров’я України 

варто синхронізувати із структурою маркетингових зусиль комерційних суб’єктів. Для 

цього в структурі комунікаційного міксу слід забезпечити пріоритет таким каналам та 

сферам комунікації, як веб-сайти та соціальні медіа, цифрові пристрої, паблік-

рилейшнз, проведення та поширення досліджень та аналітичних матеріалів, 

адвокаційний маркетинг, друкована реклама, як це має місце у розвинутих країнах [22]. 

Мультикомунікаційні рішення НКО повинні базуватись на попередніх маркетингових 

дослідженнях і поєднувати персональні та не персональні комунікації (веб-сайти, 

електронна пошта, мобільні пристрої). 

Заходи із просування НКО сфери соціального захисту включають широкий 

спектр маркетингових дій від партнерських угод по взаємозалежній рекламі до 

пропаганди. Багато НКО активно використовують Інтернет-технології з метою 

залучення клієнтів, волонтерів та донорів, розвиваючи веб-сайти, працюючи в 
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соціальних мережах, розсилаючи електронні листи потенційним контрагентам, 

оскільки це є значно дешевше, ніж поштове звернення. З метою поширення інформації 

про НКО та її послуги використовують різноманітні методи пропаганди, роздавання 

флайєрів і постерів, поширення промоційних матеріалів (ручки, теніски і значки), 

участь в громадських заходах та ярмарках. Ефективним способом залучити 

«важкодоступних» споживачів є започаткування «гарячих» телефонних ліній та 

влаштування флешмобів, щоб проілюструвати важливість соціальних проблем та 

способи їх вирішення. В розвинутих країнах НКО широко практикують спільну 

рекламу із комерційною організацією на взаємовигідних умовах в рамках партнерських 

угод. Така співпраця між бізнесом та НКО реалізується у наступних маркетингових 

комунікаційних заходах [18, С. 291]: 

1) стимулювання збуту: бізнес протягом певного періоду жертвує гроші НКО 

сфери соціального захисту залежно від обсягів збуту; 

2) просування кредитної картки: пожертвування в НКО відбуваються щоразу, 

коли користуються цією карткою при оплаті покупок; 

3) НКО використовують електронну комерцію через Інтернет: НКО як партнер 

бізнес-структурою отримує відсоток від продажу товарів через Інтернет. 

Наступний елемент комплексу маркетингу «розповсюдження» включає такі 

складові, як робота регіональних відділень, передвиборча агітація, агітаційні поїздки 

політичних лідерів. Варто відзначити, що актуальним трендом політичного маркетингу 

є активне збільшення присутності в інформаційному Інтернет-просторі через створення 

сайтів, участі у соціальних мережах. Так, дослідження [23] демонструє значне 

зростання політичної активності у соціальних мережах, що є актуальним, зважаючи на 

стрімке зростання самих учасників соціальних мереж із 33% усіх користувачів 

Інтернету у 2008 році до 69% у 2012 році. Це створює можливості для розширення 

способів комунікації із споживачами через он-лайн новини, статуси «послідовник» чи 

«друг» кандидатів, приєднання до груп у соціальних мережах. 

У розвинутих країнах використання Інтернет-технологій дозволяє профспілкам 

інформувати потенційних та дійсних членів та партнерів, проводити навчання, 

приймати до лав організації, отримувати внески, надавати консультації, проводити 

опитування, презентувати результати своєї діяльності, що дозволяє надати більшої 

відчутності невідчутним послугам таких організацій та покращити ділову репутацію. 

Швидкий розвиток соціальних мереж створив можливості за короткий період часу 

залучити мільйони активних членів. Перевагами такого способу залучення членів 

організації є простота користування та економічність, можливість постійно розвивати 

та змінювати загальну платформу, низькі або відсутні членські внески. За допомогою 

Інтернету можна отримати консультацію стосовно правових способів вирішення 

конфліктної ситуації на роботі, умов праці, можливостей навчання та 

працевлаштування. 

За кордоном зовнішня реклама релігійних організацій масштабніша та 

креативніша. Наприклад, у Польщі протягом 2012 року на вулицях міст, в парафіях і 

церковних установах були розміщені євангелізаційні рекламні щити, що нагадують про 

те, що рік є Роком Віри. Рекламні білборди та реклама в Інтернеті релігійних 

організацій із Нової Зеландії, Німеччини, США, Великої Британії привертають увагу 

рекламістів своєю оригінальністю, зокрема, використані мотиви картин епохи 

Відродження, зображення з елементами гумору, мотиви, котрі нагадують популярну 

комерційну рекламу [17]. В Україні кількість друкованих релігійних періодичних 

видань за 13 останніх років зросла майже вдвічі, проте, порівняно з 1990-ми роками 

темпи зростання є значно повільнішими. Разом з тим, релігійна мережа активно 



Маркетинг і цифрові технології                              Том 1, № 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 

 

Т.М. Борисова. Інструменти Інтернет-маркетингу некомерційних організацій 

України 
59 

 

збільшувала свою присутність в інформаційному просторі через створення власних 

телепрограм, сайтів у мережі Інтернет, а також через активізацію участі у світських 

друкованих та електронних засобах масової інформації.  

Виклики глобалізації та технологічний розвиток в сфері інформації спричинив 

появу та стрімке зростання популярності такого явища, як он-лайн волонтерство 

(волонтерство через Інтернет). Для прикладу, в 2013, UNV’s Online Volunteering service 

отримав підтримку понад 11000 волонтерів із 172 країн, які виконували більше 17000 

завдань через Інтернет [19]. Це також збільшило досяжність UNV’s до сотень НКО, які 

раніше були географічно недосяжними. 

Звіт про стан волонтерства в світі відзначає, що характерним трендом розвитку 

сучасного волонтерства є широке застосування мобільних, інформаційних і 

комунікаційних технологій. Значного поширення набули розсилання SMS. Така форма 

«мікроволонтерства» особливо поширена в сфері охорони здоров’я. Такі можливості є 

меншими у країнах з слабо розвинутою економікою. Для прикладу, у країнах, що 

розвиваються, частка населення, яка користується мобільним зв’язком, складає біля 

60%, котра користується Інтернетом – 18%, в той час як в розвинутих 100% населення 

користується мобільним зв’язком, 64% населення користується Інтернетом. Он-лайн 

волонтери залучені до операційних, управлінських, фандрайзингових, маркетингових 

та інших видів завдань. Крім того, Інтернет-технології дозволяють гнучко виконати 

завдання в специфічних локаціях і у незвичний час. Структура он-лайн волонтерства в 

країнах ЄС в розрізі тематичних напрямків виглядає наступним чином: культура – 2%, 

їжа та с/г – 2%, здоров’я – 3%, попередження кризових ситуацій та відновлення – 5%, 

популяризація волонтерства – 5%, охорона довкілля – 5%, формування прибутку та 

зайнятість – 7%, ґендер – 7%, інтеграція соціально відчужених груп – 11%, розвиток 

адвокасі та стратегій – 12%, управління та права людей – 12%, молодь – 13%, освіта – 

16% [24]. В Україні такий вид волонтерства активно почав застосовуватись під час 

проведення євромайданів та здійснюється досі, волонтери створювали сайти, які 

забезпечували інформаційну підтримку їх учасників, допомагали координувати спільні 

протестні дії [1]. 

Благодійні внески, опосередковані засобами комунікацій, теж є трендом, який 

характерний для розвинутих країн світу, і набуває поширення і в Україні як у формі 

внесків за допомогою СМС, так і у формі внесків через Інтернет. Фінансовий виклик 

змусив благодійних інституцій керуватись принципами економії грошей та часу, що 

популяризувало інвестиції у соціальне підприємництво, участь донорів у діяльності 

НКО-реципієнта, вимоги обов’язкової демонстрації соціального ефекту від 

пожертвуваних грантів, посилило зближення із приватним сектором, наприклад, через 

залучення професіоналів із приватного сектора до управління благодійними 

інституціями з метою оптимізації благодійної діяльності. 

У сучасному світі WEB-сайт громадської організацій є одним з потужних 

інструментів системи маркетингових комунікацій у сфері неприбуткової діяльності, а 

використання WEB-технологій є умовою подальшого поступального його розвитку, 

підвищення рейтингу та конкурентоспроможності на ринку некомерційних послуг. З 

метою вивчення маркетингових параметрів наповнення сайтів активних волонтерських 

організацій України у квітні 2015 року нами було здійснено дослідження методом 

спостереження. Дослідження охопило всю генеральну сукупність – 130 організацій, які 

представлені в Єдиному реєстрі волонтерських організацій Міністерства соціальної 

політики України. Досліджуваними параметрами були наступні: 

1) зв’язки з громадськістю, тобто на сайті містяться елементи, які розроблені для 

залучення потенційних відвідувачів, наприклад, є функція «розповісти другу», форум з 
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можливістю підписки. Цей параметр наявний на сайтах 77% досліджуваних 

організацій; 

2) позитивні публікації про НКО, тобто на сайті є аналітичні матеріали, 

публікації, тексти звітів, перелік послуг. Цей параметр наявний на 74% сайтах 

досліджуваних організацій; 

3) наявність інтерактивних можливостей, тобто є он-лайн опитування 

відвідувачів, можливість зробити пожертви. Розглянутий параметри присутній на 65% 

сайтів; 

4) реклама некомерційного продукту, а саме – є окрема рубрика «Соціальна 

реклама», є інша некомерційна реклама. Параметр наявний на 59% сайтів 

волонтерських організацій; 

5) позиціонування НКО і підтримка іміджу, тобто, є новини, висвітлюється 

поточна діяльність, досягнення, і цей параметр присутній на 56% досліджуваних сайтів; 

6) функція управління взаємовідносинами з донорами, тобто, є інструкції щодо 

порядку та механізмів, використовуючи які відвідувачі можуть взяти участь у процесі. 

Ця функція присутня на 55% сайтів; 

7) функція управління взаємовідносинами з клієнтами, яка надає можливість 

ставити запитання, отримувати консультації. Дана функція присутня на 54% сайтів 

волонтерських організацій; 

8) функція управління взаємовідносинами з волонтерами, що реалізується через 

інструкції щодо порядку та механізмів, використовуючи які відвідувачі можуть взяти 

участь у процесі. Ця функція присутня на 50% досліджуваних сайтів. 

В ході дослідження отримані такі результати: найбільш розвинутим параметром 

сайту є «Позитивні публікації про НКО», їх має 77% організацій; найменш розвинутий 

параметр – «Функція управління взаємовідносинами з донорами» – 50% організацій; 

загалом сайти волонтерських організацій України можна охарактеризувати як 

маретинг-орієнтовані, оскільки в середньому на 61% досліджених сайтів організацій 

присутні всі параметри. Таким чином, елемент «просування» користується найбільшою 

популярністю серед українських НКО досліджуваної сфери. 

В умовах сучасних викликів актуалізується питання розвитку корпоративної 

благодійності інструментами Інтернет-маркетингу. Згідно результатам дослідження 

маркетингового агентства «Cone Communications» основними тенденціями в 

корпоративній благодійності розвинутих країн є такі [6]: 

– «партизанський маркетинг». Хорошим прикладом подібної роботи стала 

кампанія з просування на ринок мила «Lifebuoy» від «Unilever», яка супроводжувалася 

широкою пропагандою правил гігієни, націленої на зміну звичок споживачів; 

– розширення «асортименту» добрих справ. Так, торгівельні Інтернет-

платформи все частіше надають можливості для покупок, які супроводжуються 

відрахуванням певного відсотка від вартості товару на користь благодійних 

організацій; 

– екологічні цілі корпорацій стають масштабнішими і амбітними. Наприклад, 

компанія «Nike» повідомила про відкриття нового магазину, який побудований 

виключно з продуктів вторинної переробки і без використання клею; 

– висока соціальна відповідальність, яку демонструють відомі бренди та 

виробники предметів розкоші. Так, компанія «Diane Von Furstenberg» проводила 

кампанію «PinToGiveAndGet», в ході якої малозабезпечені молоді люди перевіряли зір і 

отримували окуляри, компанія «Gucci» дбала про поліпшення становища жінок; 

– «вірусне» поширення надихаючих відео в мережі Інтернет. Для прикладу, 

мережа ресторанів «Chipotle» випустила відео, що закликає глядачів підтримати акцію 
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за здорове харчування. Іншим вдалим прикладом ефективних заходів є рекламне 

звернення від компанії «Dove», яке допомагає жінкам підвищити самооцінку. 

Найширше Інтернет-маркетинг використовують міжнародні некомерційні 

організації. Найбільше міжнародних НКО зареєстровано в США, Бельгії, Великій 

Британії, Франції, Німеччині. Міжнародні НКО характеризуються низкою відмінностей 

від національних НКО, серед яких глобальні заходи, розмір, масштаб діяльності, 

географічне охоплення, доступ до фондів, бюджети, ролі у розвитку. Зміни в 

середовищі функціонування спричинили необхідність змінювати підходи до управління 

НКО, оптимізуючи організаційну структуру, розподіл функцій, планування, 

мотивування персоналу та волонтерів, керування. Це актуалізує необхідність 

професійної системи управління, зокрема, маркетингової, оскільки маркетингові 

техніки можуть допомогти залучати нових донорів і волонтерів, також зростає інтерес 

до аналітичної функції маркетингу. Наприклад, міжнародна організація «CARE» 

пропонувала вакансію менеджера із маркетингового аналізу, а інша міжнародна 

некомерційна організація «Save the Children» при пошуку маркетингового аналітика 

наводила перелік компетенцій, якими він повинен володіти: відстежувати виконання 

маркетингового інвестиційного портфеля організації, забезпечення планування 

інвестицій через моделювання і проектування фандрайзингових заходів, здійснювати 

аналіз і представляти результати ключових ініціатив та інші. Очевидно, що не всі 

міжнародні НКО мають відділ зв’язків з громадськістю, здійснюючи інші 

комунікаційні заходи. Наприклад, така міжнародна некомерційна організація, як 

«Global Water» організація друкує тематичні брошури, підтримує веб-сайт, проводить 

моніторинг реалізованих проектів і публікує звіти, поширюючи їх серед донорів. 

Приклад: маркетингова стратегія міжнародної НКО «Oxfam International». 

Місія Oxfam – подолання бідності. Маркетингова стратегія Oxfam спрямована на 

досягнення цілей: забезпечення гарантії для клієнтів, продаж товарів за низькими 

цінами, повторне використання ресурсів (наприклад, секонд-хенд), участь у багатьох 

важливих подіях. Комплекс маркетингу цієї НКО: 

1) товарна політика проявляється у таких напрямках, як збирання та продаж 

товарів секонд-хенд. Oxfam гарантує повернення товару в разі поганої якості, товари 

повинні мати внутрішні і зовнішні особливості; 

2) цінова політика, яка проявляється в наступному: кожна категорія має єдиний 

прайс, Oxfam використовує психологічні ціни (0,99 фунтів, 1,99 фунтів, 2,99 фунтів), а 

також заохочує, аби клієнт залишив пожертвування; 

3) розподільча політика, яка здійснюється через 2 канали розподілу – через 

магазин (кожен магазин має свій сток, але деякою продукцією магазини можуть 

обмінюватись) та он-лайн, що дозволяє зекономити торгівельні витрати; 

4) комунікаційна політика, яка диференціюється залежно від виду продажу: в 

магазині – мерчандайзинг, періоди знижок; позамагазинна торгівля – під час 

спортивних подій, фестивалів; он-лайн – через веб-сайт та соціальні мережі. 

Інша міжнародна НКО «ActionAid» співпрацювала із фотокомпанією «Picture the 

Difference» на міжнародному фотоконкурсі для збору коштів. Кожен учасник платив 10 

фунтів за можливість завантажити свої фото, 5 фунтів з яких йшло як благодійний 

внесок «ActionAid». Переможець конкурсу отримував можливість прийняти участь у 6-

денному сафарі в Уганді та відвідати воркшоп в «ActionAid», присвячений фотографії. 

Також ця НКО активно практикує подієве спонсорство (event sponsorship). 

Міжнародні організації, які працюють в Україні, практикують оцінювання 

ефективності каналів комунікацій. Міжнародна організація з міграції (МОМ) –

спрямовує діяльність на допомогу у вирішенні зростаючої кількості проблем 
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управління міграцією, активно діє в Україні, допомагаючи вирішити низку 

національних проблем. Одним із ефективних комунікаційних інструментів, який 

фінансується цією міжнародною НКО, є Національна телефонна гаряча лінія з питань 

протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції Центру консультування мігрантів 

(Тернопіль). Нами було здійснено дослідження ефективності комунікаційної діяльності 

Центру, були досліджені такі питання: 

– динаміка звернень (абсолютні та відносні дані) по Україні; 

– динаміка дзвінків поквартально по Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, 

Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Харківській, Херсонській, Чернігівській 

областях, АР Крим, Севастополь; 

– специфіка усіх звернень; 

– специфіка звернень осіб, попередньо ідентифікованих як постраждалих від 

торгівлі людьми. 

Виявлено, що в ході телефонних консультацій називались такі джерела 

інформації про Центр консультування мігрантів (ЦКМ): знайомі – 4263 особи або 13% 

від загальної кількості, Інтернет – 3427 осіб або 10%, інше – 4689 осіб (14%), 

організації та установи – 4846 осіб (15%), преса – 3883 особи (12%), радіо – 2846 осіб 

(9%), сіті лайт/банер – 354 особи (1%), ТБ передача – 192 особи (1%), ТБ реклама – 

6987 осіб (21%), телебачення – 302 особи (1%), транспорт – 930 осіб (3%). Слід 

зазначити, що протягом року порівняно із попереднім роком зросла кількість таких 

джерел інформації про ЦКМ, які називали в ході телефонної бесіди: сіті лайт/банер (на 

590%), організації та установи (+240%), Інтернет (+220%), інше (+560%). знайомі 

(+40% від загальної кількості), преса (+10%), радіо (+10%). Кількість інших джерел 

інформації про ЦКМ, які пригадали клієнти, зменшилась: ТБ передача – на 20%, ТБ 

реклама – на 10%, телебачення – на 100%, транспорт – на 50% (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Специфіка звернень у ЦКМ за типом джерела інформації 

 

З метою дослідити сучасну практику та актуальні проблеми маркетингу 

активних недержавних неприбуткових організацій України нами у жовтні 2015 року 

здійснено емпіричне дослідження методом опитування. Вибірка сформована на основі 

статистичних даних про кількість зареєстрованих громадських організацій та частки 
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серед них активно діючих. Приймаємо рівень точності результатів (допустиму 

похибку) 10%. Тоді нормоване відхилення, отримане як табличне значення, становить 

1,96. Через відсутність інформації варіацію для вибірки (відмінність значень ознаки в 

одиницях сукупності) приймаємо 50%. Обсяг вибірки становить: n= 96×(1-0,175)≈79 

організацій. 

Визначаємо, чи необхідно враховувати коректуючий коефіцієнт. Коректуючий 

коефіцієнт слід враховувати у випадку, коли обсяг вибірки перевищує 5% від 

генеральної сукупності. У нашому випадку обсяг вибірки становить 3,8% від загальної 

сукупності, тому не потрібно враховувати коректуючий коефіцієнт. 

Отже, до вибірки повинні увійти 79 організацій. Вибірка була сформована 

методом зручної вибірки, але повинна репрезентативно представити всі регіони 

України. До опитування запрошено 100 провідних вітчизняних НКО, проте отримано 

заповнені анкети від 68 респондентів (86% від запланованої вибірки), які 

репрезентативно представили активну частину неприбуткових організацій України. 

Серед учасників анкетування – такі прогресивні неприбуткові організації: 

– Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»; 

– Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело надії»; 

– ЗПГО «Егіда-Запоріжжя»; 

– Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва; 

– Хмельницька громадська організація «Есперо»; 

– Закарпатська громадська жіноча організація «Веста» 

– Миколаївський фонд «Любисток»; 

– Полтавський центр сім’ї «Родинний дім»; 

– Товариство феміністок «Прогресивні жінки»; 

– Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка»; 

– Сумська обласна організація Ліги соціальних працівників України 

«Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини»; 

– Харківська обласна громадська організація «Твоє право»; 

– Чернівецьке обласне громадське молодіжне об’єднання «Сучасник»; 

– Дніпропетровська обласна громадська організація «Промінь»; 

– Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації»; 

– Тернопільське товариство творчої молоді «Відродження»; 

– Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України; 

– Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України; 

– Тернопільський благодійний фонд «Карітас»; 

– Громадська організація «Зелений Простір»; 

– Благодійний фонд «Фонд громад «Рідня»»; 

– Національний природний парк «Кременецькі гори»; 

– Благодійний фонд «Карітас-Львів УГКЦ». 

Анкета містила 47 запитань, котрі згруповані у 4 секції і повинні були розкрити 

практику та проблеми маркетингу НКО України: які інструменти маркетингу 

використовують, як здійснюється управління маркетингу в розрізі функцій, які 

пріоритетні джерела фінансування, які сильні, слабкі сторони, загрози та можливості. 

Попередньо анкета була апробована на 3-х НКО, в результаті чого було виявлено 

потребу розробити інструкцію для заповнення, дати пояснення деяких термінів, які 

використані у анкеті, та відкоригувати формулювання окремих запитань. 

У дослідженні прийняли участь НКО, в 57% з яких працює менше 20 

працівників, 15%, де працює 20-50 працівників та 28% на яких задіяні більше 50 
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працівників. Переважна більшість опитаних НКО мала статус обласної організації 

(46%). 

За досвідом досліджені некомерційні організації розподілились наступним 

чином: 25% респондентів мають досвід діяльності менше 5 років, 18% – від 5 до 12 

років, 57% мають досвід більше 12 років. За обсягом коштів в організації за підсумками 

останнього календарного року структура респондентів приблизно однакова: до 100 тис. 

грн. 26% респондентів, 100–500 тис. грн. 28% респондентів, 500 тис.–1 млн. грн. 21% 

респондентів, понад 1 млн. грн. 25% респондентів. 

Респонденти зазначали пріоритетні сфери діяльності своєї організації, які в 

порядку спадання частоти згадування розподілились так: соціальні послуги, освіта та 

наукові дослідження, протидія торгівлі людьми, благодійні інститути і розвиток 

волонтерства, протидія неврегульованій міграції, охорона здоров’я, культура і дозвілля, 

адвокасі, право, політика, природне довкілля, підприємницькі і професійні організації, 

міжнародна діяльність, релігія. 

Отримані відповіді виявили, що серед пріоритетних клієнтів некомерційних 

організацій домінували молодь (15%), діти (13%), жінки (9%), студенти (7%), сироти і 

нужденні (7%), постраждалі від торгівлі людьми (6%), громадські організації (6%), 

перестарілі, пенсіонери (6%), люди з особливими потребами (5%), мігранти (4%) та 

інші. При цьому більшість НКО (55%) сегментують ринок цільових клієнтів, чітко 

визначаючи пріоритетну групу клієнтів. 

Більшість опитаних (79%) вказали, що в них оцінювався рівень задоволення 

клієнтів послугами. Переважно оцінювання відбувається спостереженням за клієнтами 

(29% респондентів), особистим інтерв’ю із клієнтами (26% респондентів), у формі 

анкетування (26% респондентів) (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Діаграма розподілу відповідей НКО стосовно способу оцінювання рівня 

задоволеності клієнтів послугами 
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Серед джерел інформації про потреби клієнтів домінують групові зустрічі, на що 

вказали 24% опитаних, особисті інтерв’ю – 20% опитаних, неформальні бесіди – 19% 

опитаних, анкети – 16% опитаних (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура досліджуваних НКО за джерелами інформації про потреби 

клієнтів 

 

Відповіді на запитання стосовно того, які види ЗМІ висвітлюють діяльність 

організації, розподілились наступним чином: місцеві канали телебачення (18% 

респондентів), радіо (16% респондентів), Інтернет-видання (16% респондентів), 

обласна преса (15% респондентів), районна преса (11% респондентів), спеціалізовані 

(фахові) сайти (9% респондентів), центральні канали телебачення (6% респондентів), 

спеціалізовані (фахові) видання (4% респондентів), національна преса (3% 

респондентів) (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Розподіл респондентів залежно від каналів маркетингових комунікацій 
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Опитування виявило, що лише 12% опитаних некомерційних організацій 

практикували спільні маркетингові заходи із комерційними підприємствами, 

наприклад, спільну рекламу чи отримання частки доходу від продажу товару 

комерційної фірми. 

В 63% опитаних НКО немає спеціалістів із маркетингу, фандрайзингу чи 

зв’язків із громадськістю, у решті працюють такі спеціалісти, як спеціаліст із зв’язків з 

громадськістю (23%), фандрайзер (11%), маркетолог (3% респондентів) (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура досліджуваних НКО залежно від наявності фахівців з 

маркетингу 

 

Спеціалісти, як правило, є постійними найманими працівниками чи волонтерами 

(без маркетингової освіти) та експертами, яких залучають за потреби (рис 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Структура респондентів залежно від освіти фахівців з маркетингу 
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У ході дослідження виявилось, що 10% із опитаних некомерційних організацій 

користувалась послугами маркетингових чи рекламних агенцій. Хоча 67% опитаних 

некомерційних організацій має власний веб-сайт, проте навіть ті організації, які не 

мають власного веб-сайту, практикували заходи в мережі Інтернет: рекламу своєї 

організації в Інтернеті (28%), розсилання інформаційних листів та буклетів через 

Інтернет-пошту (23%), оголошення про пошук волонтерів, яке розміщували в Інтернеті 

(23%), опитування відвідувачів через власний веб-сайт (16%), збирання пожертв через 

веб-сайт (10%) (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7 – Діаграма розподілу респондентів залежно від заходів у мережі Інтернет 
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У січні 2016 року нами було ініційовано дослідження маркетингової діяльності 

(у тому числі у Інтернет) органів державної влади та місцевого самоврядування 

України у період 2014-2015 років. З цією метою були сформовані та надіслані 44 запити 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 

2939-VI до всіх обласних державних адміністрацій (ОДА) та міських рад областей 

України (окрім тимчасово окупованих територій). 

Завданнями дослідження були такі: 

– виявити, які маркетингові заходи здійснювались протягом досліджуваного 

періоду, скільки коштів було витрачено на такі заходи та яким чином відслідковуються 

потреби цільових клієнтів; 

– чи здійснювались ці заходи самостійно, чи за участю некомерційних 

неурядових організацій, з яких питань взаємодіяли державні некомерційні та 

недержавні некомерційні суб’єкти; 

– яким чином організована маркетингова діяльність, чи залучали маркетингові 

фірми або експертів; 

– як використовували протягом досліджуваного періоду такий маркетинговий 

інструмент, як соціальну рекламу (у розрізі обсягів фінансування, способу поширення, 

тематики, цільових аудиторій). 

В межах дослідження необхідно було розкрити поставлені завдання. 

1. Виявити, чи здійснювала досліджувана ОДА/міська рада перелічені заходи 

протягом 2014-2015 років: аналіз потреб громадян; маркетингові (ринкові) 

дослідження; аналітичний огляд тенденцій; розробка маркетингової стратегії; розробка 

нових послуг; робота над іміджем лідерів ОДА/міської ради; реклама по телебаченні; 

поштова реклама; реклама по радіо; реклама в пресі; реклама на білбордах та 

сітілайтах; поширення буклетів, плакатів, листівок, газет; спеціальні публічні заходи; 

покращення якості послуг; конкурси, квести; доброчинні акції; участь у соціальних 

мережах з метою покращення іміджу ОДА/міської ради. 

2. Оцінити обсяг витрачених коштів на такі заходи у 2014 і 2015 рр.. 

3. Встановити, хто відповідає за маркетинг, рекламу, зв’язки з громадськістю у 

ОДА/міській раді (посада, відділ, кількість працівників); чи є в ОДА/міській раді 

спеціалісти з маркетингу або спеціалісти із зв’язків з громадськістю; чи мають такі 

спеціалісти маркетингову освіту, чи залучаються за потреби експерти. 

4. Виявити, які джерела інформації про потреби громадян використовує 

ОДА/міська рада, наприклад, особисті інтерв’ю, неформальні бесіди, групові зустрічі 

(круглі столи, конференції), телефонні бесіди, анкети, опитування по Інтернету. 

5. Дізнатись, чи співпрацювала ОДА/міська рада із неурядовими організаціями 

протягом останніх 2-х років. Якщо так, то як відбувалось таке співробітництво: спільне 

використання інформації, спільні проекти, спільна реклама, спільні маркетингові 

дослідження, обмін процедурами управління, обмін досвідом, обмін експертизами. 

6. Встановити, чи замовляла ОДА/міська рада маркетингові послуги в 

маркетингових чи рекламних агенціях протягом останніх 2-х років. Якщо так, то з 

якими питаннями були пов’язані ці маркетингові послуги: розроблення маркетингового 

плану чи стратегії, проведення маркетингового дослідження, моніторингу стану, 

реклами, розміщення реклами в ефірі чи на рекламному носії, навчального тренінгу із 

маркетингу для працівників організації, розробки методичних матеріалів із якості 

послуг. 

7. Виявити, чи замовляли структурні підрозділи ОДА/міської ради у 2014-2015 

рр. соціальну рекламу, перелік цієї соціальної реклами (департамент-замовник, ким 
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виготовлена, де була розміщена або де транслювалась, тематика, хронометраж, тип 

реклами), обсяг коштів, що  витрачені на соціальну рекламу у 2014 і 2015 роках. 

У ході дослідження виникали труднощі, оскільки слід зважати на обмеження, що 

їх диктує методика збору інформації за допомогою запитів на публічну інформацію. 

Нами отримані відповіді від 22 ОДА та 22 міських рад обласних центрів України, що 

склало 100% від генеральної сукупності. З отриманих листів [7–13] можна зробити 

наступні висновки. По-перше, структурні підрозділи ОДА і міських рад обласних 

центрів протягом 2014–2015 років здійснювали різноманітні маркетингові заходи: 

– аналіз потреб громадян – 100% респондентів, зокрема, підрозділами ОДА у 

формі роботи із зверненнями, скаргами та пропозиціями, проведення особистих 

прийомів громадян, спілкування в соціальних мережах; 

– маркетингові та соціологічні дослідження – 23% респондентів; 

– аналітичний огляд тенденцій – 100% респондентів, переважно силами 

структурних підрозділів ОДА/міських рад, а також використовуючи матеріали 

профільних Міністерств та відомств; 

– розробка маркетингової стратегії – 27% респондентів, котрі вказали наявність 

маркетингової стратегії у розрізі цільових програм. Як зазначено у листі [8], 

Департаментом економічної політики Львівської міської ради у 2009 році розроблено 

маркетингову стратегію «Купуй Львівське!». Єдина символіка дозволяє виділити 

товари місцевих виробників серед великої кількості інших. Спільний бренд дозволяє 

рекламувати не лише місцеві товари, але і магазини, які їх реалізовують. На сьогодні 

маркетингову стратегію «Купуй Львівське!» підтримують близько 800 магазинів, на 

вітринах закладів торгівлі міста розміщено плакати і банери «Купуй Львівське!», 

протягом 2014–2015 pp. розміщено 400 наліпок у громадському транспорті, по місту 

розміщено білборди та сітілайти з логотипом проекту підтримки місцевого виробника 

(16 шт.) та 50000 цінників-ідентифікаторів продукції львівських виробників з 

логотипом «Купуй Львівське!». Протягом 2014–2015 рр. організовано 2 конкурси 

дитячого малюнка «Купуй Львівське!», в яких взяли участь 1274 школяри молодших 

класів загальноосвітніх та дитячо-юнацьких шкіл м. Львова. У перші тижні жовтня 

2014–2015 рр. департаментом економічної політики організовано виставку-ярмарок 

«Львівський товаровиробник», до участі в якій залучено 158 товаровиробників м. 

Львова та області. Щороку проводилась робота по залученню львівських 

товаровиробників до участі у виставках, ярмарках: «Великодній ярмарок», «Барвиста 

Україна», «Ярмарок товаровиробників м. Харкова», «Різдвяний ярмарок», «Свято сиру 

та вина», «Свято хліба», свято «На каву до Львова», виставка-ярмарок «Стиль» тощо. 

Для підтримки місцевого виробника Львівською міською радою на сайті www.lviv.ua 

створено промоційний каталог продукції львівських підприємств (понад 116 

підприємств). У каталозі розміщено інформацію за галузевим принципом про 

продукцію і послуги львівських підприємців, контактну інформацію для потенційних 

ділових партнерів. Розміщення даних у каталозі є безкоштовним для будь-якого 

львівського підприємства. Всі заходи у рамках маркетингової стратегії «Купуй 

Львівське!» фінансуються за рахунок Програми розвитку підприємництва на 2014–2016 

рр.; 

– розробка нових послуг – 64% респондентів. Так, для прикладу, у листі 

Тернопільської ОДА [10] зазначено про впровадження надання адміністративних 

послуг в електронній формі, IT-волонтерами створено веб-портал електронних послуг 

Тернопільської області, серед яких є можливість «відправити звернення до голови 

облдержадміністрації», «записатись на прийом до посадовця», «запит на отримання 

публічної інформації». Надання послуг здійснюється за допомогою порталу державних 
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послуг, створення і функціонування якого є громадською ініціативою. На веб-сайті 

обласної державної адміністрації розміщено банер «Електронні послуги у 

Тернопільській області», через який можна он-лайн скористатися послугами, що 

надаються в області. 

Про участь у соціальних мережах з метою покращення іміджу ОДА/міської ради 

вказали 100% респондентів, найчастіше вказували «Facebook», дещо рідше «Twitter», 

«Instagram». 

Структура маркетингових заходів ОДА та міськими радами обласних центрів 

України в загальній кількості заходів наступна (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Структура здійснюваних маркетингових заходів ОДА та міськими радами 

обласних центрів України 

 

Вивчення отриманих відповідей від обласних державних адміністрацій та 

міських рад обласних центрів, котрі представляють всі регіони України (окрім 

тимчасово окупованих територій) стосовно діючої практики маркетингової діяльності, 

дозволило зробити наступні висновки. Структурні підрозділи ОДА та міських рад 

обласних центрів України використовували багато джерел інформації про потреби 

громадян. Серед таких джерел практично всі вказували особисті інтерв’ю, групові 

зустрічі (круглі столи, конференції тощо), телефонні бесіди. Так, для прикладу, на 

виконання Постанови КМУ від 18 січня 2012 року № 21 «Про затвердження Положення 

про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та 

Типового положення про контактний центр Автономної Республіки Крим, області, м. 

Києва і Севастополя» в Полтавській області утворено комунальну бюджетну установу 

«Обласний контактний центр» Полтавської обласної ради як суб’єкт Національної 

системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади. Національна система – 

система контактних центрів, телефонних «гарячих ліній», довідкових телефонних 

служб органів виконавчої влади, які за допомогою засобів телекомунікації 

забезпечують за принципом «єдиного вікна» оперативний розгляд органами виконавчої 

влади звернень громадян, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – 
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підприємців, органів місцевого самоврядування. Прийом дзвінків від жителів області 

здійснюється за єдиним безкоштовним телефонним номером 0-800-502-230 (телефонна 

лінія працює цілодобово) та на електронну адресу: Call-centre@adm-pl.gov.ua [9]. 

Значна частка опитаних вказувала групові зустрічі та особисті інтерв’ю як 

вагомі джерела інформації про потреби громадян (45% та 43% респондентів 

відповідно). Так, Чернігівська ОДА використовувала соціальні опитування як джерело 

інформації про потреби громадян [13]. Крім того, технологічний виклик актуалізує 

ширше використання можливостей Інтернету. Прикладом кращої практики є 

інформація, отримана з Харківської області. Так, Харківська міська рада, котра 

представлена в соціальних мережах, з метою більш оперативного і повного 

інформування громади про роботу міської влади оновлює стрічку новин у соціальних 

мережах щоденно. Також новини на офіційному сайті Харківської міської ради 

розміщуються щоденно в режимі он-лайн (від 10 новин на добу). З метою вивчення 

потреб харків’ян та запитів громади на позитивні перетворення в місті Департамент у 

справах інформації та зв’язках з громадськістю міської ради у 2015 р. запровадив 

систему рейтингових голосувань «Активний харків’янин». Суть проекту в тому, що 

жителі пропонують ідеї з метою поліпшити ситуацію в місті. Ідеї виставляються на 

голосування харків’ян, найрейтинговіші пропозиції передаються профільним 

департаментам міської ради для подальшої роботи [12]. В Івано-Франківську, для 

прикладу, інформацію про потреби громадян міська рада отримує із порталів «Інтернет 

приймальня Івано-Франківської міської ради» та «Електронні петиції до влади міста 

Івано-Франківська», результатів опитування на офіційному веб-сайті міської ради [7]. 

По-друге, дослідження виявило, що пріоритетним напрямом маркетингової 

комунікаційної діяльності є зв’язки з громадськістю. Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» від 09.04.1999 р. [3] не передбачено повноваження у сфері 

маркетингової та рекламної діяльності, тому окремого підрозділу в ОДА, який би 

відповідав за маркетинг та рекламу, немає. Як винятки, варто відзначити 

Дніпропетровську міську раду, в організаційній структурі управління якої виокремлено 

відділ з питань реклами, Харківську міську раду, де є Департамент спортивних 

іміджевих проектів та маркетингу, та Кіровоградську міську раду, де діяльністю з 

розміщення зовнішньої реклами займається управління містобудування та архітектури 

міської ради, а при управлінні існує сектор реклами та художнього оздоблення. 

Згідно Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» від 

23.09.1997 р. № 539/97-ВР [4] у структурі органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування передбачені інформаційні служби (інформаційні управління, 

інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, прес-центри, управління і центри 

громадських зв’язків, прес-бюро, прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом), 

котрі збирають, аналізують, обробляють та оперативно надають інформацію про 

діяльність цих органів у повному обсязі засобам масової інформації, крім випадків, 

передбачених Законом України «Про державну таємницю». За здійснення 

комунікаційних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування України 

(в т.ч. соціальної реклами) відповідальні структурні підрозділи, які диференціюються за 

назвами, функціями та ієрархічною приналежністю: відділ комунікацій з громадськістю 

та у справах релігій і національностей управління з питань внутрішньої політики ОДА, 

департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ Управління преси та інформації Департаменту масових 

комунікацій, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

відділ комунікацій з громадськістю департаменту внутрішньої інформаційної політики 
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ОДА, відділ комунікацій з громадськими об’єднаннями Управління внутрішньої 

політики Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

відділ зв’язків з громадськістю та суспільно-політичного моніторингу управління 

суспільних комунікацій ОДА, прес-служба, управління організаційно-інформаційної 

роботи та контролю, відділ організаційної роботи та інформаційного забезпечення 

департаменту організаційного забезпечення, відділ підтримки громадянського 

суспільства, патронатна служба міського голови, експертно-аналітичний секретаріат, 

Департамент ЖКГ (розміщення зовнішньої реклами) міської ради. У таких відділах 

працюють від 2-х до 25 працівників. Крім того, за зв’язки із громадськістю, взаємодію з 

ЗМІ, Інтернет-комунікацію відповідальні окремі спеціалісти в розрізі структурних 

підрозділів ОДА чи міських рад. 

У ході дослідження виявилося, що має місце проблема забезпеченості фахівцями 

із маркетинговою освітою: згідно з посадовими інструкціями працівники структурних 

підрозділів не мають маркетингової освіти, переважно фахову освіту з політології, 

спеціалісти з питань маркетингу у виконавчих структурах міської ради відсутні. Лише 

у листі від Вінницької ОДА [11] вказано, що один працівник управління міжнародного 

співробітництва, котрий відповідальний за маркетинг, Інтернет-комунікацію та зв’язки 

з громадськістю, проходив навчання з Інтернет-маркетингу. Прикладом кращої 

практики є інформація із Київської ОДА, де з 2015 р. питання маркетингу та реклами 

включені до повноважень департаменту економічного розвитку і торгівлі, у структурі 

якого створені відповідні підрозділи. 

По-четверте, переважна більшість ОДА і міських рад обласних центрів України 

звертались до маркетингових посередників з питань виготовлення і розміщення 

реклами в ефірі чи на рекламних носіях. Як правило, замовляли друк поліграфічної 

продукції (плакати, листівки, буклети, календарі та ліфлети) та розміщення зовнішньої 

соціальної реклами (білборди, сітілайти). Відео- та аудіоролики соціальної реклами 

безкоштовно транслювались в ефірі місцевих телерадіокомпаній у рамках статті 12 

Закону України «Про рекламу». У багатьох областях до розміщення реклами на 

бігбордах та сітілайтах залучали комунальні підприємства, в окремих областях 

співпраця із комерційними суб’єктами відбувалась безоплатно, наприклад,  

Чернігівська ОДА уклала договір про співпрацю щодо безкоштовного розміщення 

соціальної реклами стосовно дітей в ефірі обласного телебачення та всеукраїнських 

Інтернет-ресурсах [13]. 

По-п’яте, практично усі респонденти вказали, що замовляли у 2014-2015 рр. 

соціальну рекламу. Світовий досвід підтверджує спроможність соціальної реклами 

допомагати вирішувати пріоритетні національні проблеми через зміну поведінки 

цільових аудиторій у напрямку дружньої до середовища, здоров’я, суспільства. У 

листах більшості респондентів вказано, що протягом досліджуваного періоду 

виділялись із бюджету кошти на соціальну рекламу: на виготовлення постерів, 

плакатів, листівок, наліпок, брошур, буклетів, прапорців із символікою України та ЄС у 

рамках тематичних святкувань, листівок-лінійок для школярів, розміщували 

інформацію на білбордах та сітілайтах, хоум-бордах, ліфтбордах, постерах на зупинках 

громадського транспорту, у ефірі місцевих ТРК транслювались відео- та аудіо ролики 

на соціальну тематику, у мережі Інтернет. Поширювали друковану соціальну рекламу 

волонтери, працівники військкоматів, обласних, районних, міських центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей і молоді. Багато міських рад замовляли виготовлення реклами у 

міських комунальних підприємствах. 

Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямку. Дослідження віддзеркалює загальноукраїнську тенденцію маркетизації 
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некомерційної сфери – несистематичне використання інструментів та процедур 

Інтернет-маркетингу, однак сучасні реалії вказують на те, що необхідність маркетизації 

в некомерційній сфері України має місце. 

Таким чином, результати проведених емпіричних досліджень дозволили виявити 

найважливіші чинники інтенсифікації процесу маркетизації вітчизняної неприбуткової 

сфери, серед яких зростання кількості НКО на різних рівнях, скорочення фінансування 

за існуючої значної залежності від донорів, посилення конкуренції за трудові ресурси, 

зростання значення кадрового потенціалу та маркетингової культури, імплементація у 

практику їхньої діяльності інструментів Інтернет-маркетингу. Аналіз практики 

використання маркетингу дозволив виділити низку напрямів маркетизації вітчизняних 

НКО: розмежування споживача та виробника соціальних послуг через створення і 

розвиток квазі-ринків; зміщення акцентів у сторону використання короткотермінових 

контрактів на засадах конкуренції, поручительства і податкового кредитування; 

вимірювання ефективності проектів та соціальний аудит, що зараз більшою мірою 

адаптується фондами для оцінювання результатів НКО; акцентування уваги на 

вимірюваності результатів, на досягненні позитивного коефіцієнта окупності 

благодійницьких інвестицій, на залученні донорів у забезпеченні ефективного 

менеджменту організації; посилення адаптації практики та ідеалів управління бізнесом 

до управління НКО; розвиток соціального підприємництва; використання 

можливостей, створених за рахунок використання Інтернет-маркетингу. 

Загалом, маркетизація вітчизняної некомерційної сфери позитивно впливатиме 

на соціальний капітал щонайменше в таких двох напрямках. З одного боку, 

некомерційні організації стануть менш залежними від державного фінансування чи 

донорів, диверсифікуючи джерела надходжень та набуваючи певної фінансової 

самостійності. Домінування фінансової парадигми в діяльності НКО змусить ефективно 

витрачати всі ресурси організації (в тому числі, і часові), що відобразиться на 

концентрованій співпраці із найбільш цінними групами чи представниками 

зацікавлених груп, змінивши курс із тотального охоплення всього ринку, коли ресурси 

та увага розпорошуються, на цільовий підхід. З іншого боку, НКО будуть вимушені 

покращувати конкурентоспроможність та якість послуг, що надаються, внаслідок тиску 

конкуренції на ринку з боку комерційних підприємств. Досвід НКО розвинутих країн 

підтвердив ефективність ринкової орієнтації, оскільки такі принципи маркетингу, як 

пріоритетність потреб споживачів та орієнтація на покращення якості пропозиції 

повністю кореспондують місії НКО. 

Очевидно, що процес маркетизації може мати не лише позитивні наслідки для 

суспільства. Так, є загроза того, що некомерційні організації можуть змінити 

пріоритетність своїх некомерційних цілей на користь фінансових цілей, а маркетингові 

практики не завжди можуть бути чесними та етичними. Проте сучасні фінансові 

виклики змушують шукати компроміс ролей неприбуткових суб’єктів – як надавачів 

соціальних послуг, захисників, контролерів, творців соціального капіталу, так і 

суб’єктів маркетингу, котрі повинні мати стійкі конкурентні позиції на некомерційному 

ринку і використовувати зручні і сучасні інструменти Інтернет-технологій для 

комунікацій із цільової аудиторією. 
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Internet Marketing instruments of non-profit organizations of Ukraine. 

The aim of the article is to elucidate the problems of marketization of Ukrainian NPOs and 

implementing of Internet marketing in the context of financial paradigm.  

The results of the analysis. The scientific novelty of the article is that it has been proved that 

the following areas of Internet marketing activity are relevant for the domestic non-profits: increased 

market orientation of non-profits, as market orientation is applicable for Ukrainian NPOs though it is 

not always carried out properly; development of virtual markets; organization of effective Internet 

marketing in order to improve the quality of service and reduce the gap between the supply of non-

commercial services market and demand in the market. A number of peculiar features of the elements 

of the complex of Internet marketing of non-profit organizations has been presented. 

The purpose of the article was to determine conceptual peculiarities and directions of Internet 

marketing activities of non-profits of different sectors. The research objectives are formulated as 

follows: to investigate peculiarities of non-profit Internet marketing in the different fields  according 

to conceptual elements of process of marketing; to determine perspective directions of on-line 

marketization of NPOs of Ukraine. Processes which take place in the non-profit sphere of developed 

countries of the world and Ukraine are analyzed in the article. Basic pre-conditions of Internet 

marketization of nonprofit sector of different spheres are found. Among the factors are a financial 

challenge, a challenge of leadership, technological and market challenge. On the basis of comparative 

analyzing of empiric information, analyst reports, and theoretical investigations of experts it has been 

found out features of domestic marketing environment of nonprofits. A difference of Internet marketing 

of Ukrainian nonprofits from analogical sphere of developed countries of the world is considered 

here. Priority directions of development of the Ukrainian noncommercial subjects are grounded on 

principles of creative implementation of foreign experience of Internet marketization under domestic 

market and cultural conditions. 

It has been suggested to activate the on-line commercialization processes of NPOs’ services 

through developing of additional services and products, providing the high level of quality of 

executable projects and level of management of non-profit organizations, developing the virtual 

market and new audiences on-line, making stronger the informative component of Internet marketing 

activity vertically. 

Conclusions and direction for further research.The article presents the results of initiated by 

the author research of marketing activities of state and local government Ukraine. The analysis of 

Internet marketing activities, the forms of such measures, distribution methods, organizational forms 

of marketing activities are presented here. The obtained results give a clearer understanding of 

current problems of Internet marketing of non-profit organizations, which undoubtedly have a positive 

impact on further theoretical and empirical research areas of marketing sector. The results of the all-

Ukrainian study of non-profit organizations that revealed the scope and extent of using of Internet 

marketing in their activities are also presented here. Positively assessing the scientists’ achievements 

on the concept of non-profit Internet marketing, we consider it to be important for further development 

towards its adaptation to conditions of national non-profit sector. 

Keywords: Internet marketing, nonprofit organization, public organization, noncommercial 

market, communication activities. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 
Розкрито сутність, мету та можливості цифрового маркетингу. Визначені переваги 

використання концепцій цифрового маркетингу в процесі управління підприємствами. 

Проаналізовано стан та перспективи розвитку цифрового маркетингу на підприємствах 

фармацевтичної промисловості. Досліджені можливості імітаційного моделювання, як 

математичного інструменту реалізації конкретних аспектів цифрового маркетингу. 

Прикладні аспекти застосування імітаційного моделювання представлені на прикладі моделі 

проведення рекламної компанії підприємством фармацевтичної галузі. Модель реалізована на 

платформі системи багатопідходного імітаційного моделювання AnyLogic. Доцільність 

використання запропонованого математичного інструментарію у підвищенні ефективності 

маркетингової діяльності підприємств підтверджена наведеними результатами імітаційних 

експериментів. 

Ключові слова: цифровий маркетинг, фармацевтичне підприємство, імітаційне 

моделювання, AnyLogic. 
 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Маркетинг в Україні зародився пізніше, 

ніж в країнах Заходу. Це дало унікальну можливість спостерігати за успіхами і 

невдачами іноземних компаній і брати на озброєння їх кращі досягнення. В даний час 

на Заході набирає популярність цифровий маркетинг. І хоча в Україні поширення 

цифрових технологій ще не досягло того масштабу, при якому їх можна ефективно 

використовувати в цілях маркетингу, незабаром ситуація зміниться. Компаніям 

необхідно прийняти той факт, що темпи цифрової революції визначаються здатністю 

споживачів до розуміння новинок, а не швидкістю розвитку технологій. 

Водночас, розвиток інформаційних технологій змінює і самі технології ведення 

бізнесу. Не зважаючи на розміри компаній та їх конкурентне становище, вони 

отримують можливості доступу до світового ринку, нові засоби просування продукції, 

сучасні важелі конкуренції за ціною, якістю та номенклатурою товарів. Цифровий 

маркетинг, як комплекс інформаційних рішень, є одним з базових компонентів 

розвитку сучасного бізнесу. 

Згідно з дослідженнями консалтингової компанії «Capgemini Consulting» і 

Центру цифрового бізнесу при Массачусетському технологічному університеті (MIT 

Center for Digital Business), компанії, що успішно застосовують всі доступні цифрові 
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канали комунікацій, є в середньому на 26% ефективнішими за своїх менш 

прогресивних колег [1]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняних підприємств, як контрагентів товарних 

та сировинних ринків, розрізняються різні ступені «присутності» інформаційних 

технологій в маркетингових процесах. Фахівцями, як правило, визначаються наступні 

варіанти [7]: 

– застосування мережі Інтернет, як засобу пошуку інформації; замовлення 

товарів, послуг; 

– наявність Web-сайту організації з інформацією, що розповідає про 

підприємство і пропоновані ним продукти; 

– використання Інтернет, як самостійного бізнесу. 

– включення Інтернет у контур ведення бізнесу: структура бізнесу зберігається, 

але більш-менш повно використовуються можливості цифрового маркетингу, що, 

відповідно, підвищує ефективність самого бізнесу. 

Таким чином, потенціал цифрового маркетингу не використовується в повній 

мірі. Особливо це стосується галузей промисловості з гнучкими системами 

виробництва та збуту, високим рівнем конкуренції, значною сегментацією товарного 

ринку, імпортозалежністю поряд зі стійкими темпами росту й необхідністю 

інноваційних змін. Однією з таких галузей є фармацевтична промисловість. 

У такому контексті впровадження концепцій цифрового маркетингу в процеси 

розвитку фармацевтичних підприємств є актуальним й своєчасним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблемам впровадження 

цифрових технологій у практику роботи підприємств присвячене коло літературних 

джерел. Так, результати використання інформаційних технологій в управлінні (зокрема, 

в маркетингій діяльності) підприємств знайшли втілення у таких публікаціях, як [12]. 

Питання розвитку електронної торгівлі, ІТ-аутсорсингу досліджуються у [3; 6; 8; 11]. 

Проблемі застосування маркетингових комунікацій присвячені теоретичні та практичні 

розробки відомих у цій сфері учених: А. Ф. Павленко, А. В. Войчака, Т.О. Примак, В.П. 

Пилипчука, І. Л. Решетнікової, Т. І. Лук’янець, Є. В. Ромата [4]. 

Значний внесок у розвиток цифрового маркетингу та його впровадження в 

діяльність фармацевтичних підприємств внесли фахівці-практики. Серед них слід 

відмітити наступних: Олексій Бакун, виконавчий директор «Gemuis Ukraine»; Максим 

Жуменко, старший менеджер медіа-департаменту компанії «GFK Ukraine»; Оксана 

Завойко, директор digital-агентства «Prodigi»; Ярослав Корець, директор агентства 

«Ebola»; Костянтин Костюшко, керівник відділу альтернативних продажів ТОВ 

«Фармастор»; Ілля Купріянов, виконавчий директор ТОВ «Доктор на роботі»; Вікторія 

Обідовська, директор MEDINFORM Healthcare Communications; Сергій Орлик, 

керівник проекту «Фармконсалтінг»; Євген Плахов, генеральний директор компанії 

«КОМКОН Фарма-Україна»; Іван Сіяк, керівник креативної групи digital-агентства 

«ISD Group»; Тетяна Стародубцева, компанія «Фармексперт»; Дамір Халілов, директор 

агентства «Green PR»; Роман Чепісі, SЕО, «Українська Аптечна Гільдія»; Юрій 

Чертков, директор компанії «Агентство Медичного Маркетингу»; Лана Чубаха, 

генеральний менеджер компанії «Cegedim Ukraine»; Євген Шевченко, директор digital-

агентства «UA-master»; Андрій Ярошенко, директор «New Social Communication» та 

інші професіонали галузі [14]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Незважаючи на наявні розробки науковців та практиків, 

проблематика впровадження концепцій цифрового маркетингу в практику роботи 
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вітчизняних підприємств, зокрема, фармацевтичних, залишається не до кінця 

розкритою. Фармацевтична індустрія активно розвиває цифрові проекти, однак тільки 

1% фармацевтичних цифрових проектів визнаний успішним. Згідно з цим необхідні 

подальші дослідження з урахуванням специфіки галузі й розвитку інформаційних 

технологій. 

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

стану та перспектив розвитку цифрового маркетингу на підприємствах фармацевтичної 

промисловості; розкриття можливостей імітаційного моделювання, як математичного 

інструменту реалізації цифрового маркетингу. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Цифровий маркетинг – це вид маркетингової 

діяльності, який передбачає використання різних форм цифрових каналів для взаємодії 

зі споживачами та іншими контрагентами на ринку. До цифрових каналів можуть бути 

віднесені: цифрове телебачення, Інтернет, локальні мережі, мобільний зв’язок, 

інтерактивні екрани, спеціальні додатки. Цифровий маркетинг може бути використаний 

в онлайн-режимі через користування мережею Інтернет, а також в офлайн-середовищі 

через використання цифрових додатків у телефонах, планшетах, SMS та MMS, 

рекламних дисплеїв на вулицях. 

До інструментів цифрового маркетингу належать: створення власного WEB-

сайту, розповсюдження інформації через соціальні мережі, e-mail-розсилання, 

телесемінари, вебінари, блоги, банерна реклама, контекстна реклама, ігри, квести, 

опитування, інтерактивні листівки, додаткова реальність, відеосервіси, інтерактивні 

поверхні, малюнки, звуки, анімації. 

Основними перевагами цифрового маркетингу у сучасних умовах є: 

інтерактивність, відсутність територіальних обмежень, легкий доступ до ресурсів, 

залучення цільової аудиторії, можливість оперативного оцінювання компанії з 

просування, яке проводиться, та управління подіями в режимі реального часу. 

Цифровий маркетинг трактується як постійний двосторонній діалог з кожним 

споживачем, який в оперативному режимі дозволяє оптимізувати взаємодію. Такий 

підхід дозволяє перейти від нав’язувальної стратегії активного проштовхування товару 

до пошуку зацікавленого споживача, який емоційно готовий і згодний користуватися 

інформацією, що надається, а також зацікавлений у придбанні певного товару. 

Особливого значення набуває використання інструментів цифрового маркетингу 

у фармації та медицині як соціально значущих галузях, оскільки питання здоров’я, 

профілактики, лікування, застосування ліків турбують широкі верстви населення. 

Споживачами медичної й фармацевтичної інформації можуть бути як спеціалісти 

(лікарі, фармацевти), так і кінцеві споживачі ліків і товарів аптечного асортименту 

(пацієнти). 

Для лікарів існують сайти новин, нові лікарські препарати, розклад медичних та 

фармацевтичних конференцій, сайти з різних захворювань, сайти асоціацій, фахові 

журнали та ін. Сайти для фахівців фармацевтичної галузі містять інформацію стосовно 

контролю якості в обігу ліків, інформацію фармацевтичних виробників, аналітичні 

огляди ринку, маркетинг у фармації, нові товари та ін. 

Кінцеві споживачі медичної і фармацевтичної інформації сьогодні вивчають 

сайти стосовно лікування окремих хвороб, поради лікарів та фармацевтів, відгуки 

інших споживачів. Крім того, задовольняються потреби в пошуку найдешевшого 

товару в аптеках, його наявності, а також розташування аптек, акцій, знижок та інших 

заходів аптек. Завдяки використанню цифрового маркетингу більш доступною стає 

аналітична і довідкова інформація. 
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На сьогодні відповідно до Закону України «Про рекламу» діють обмеження 

щодо реклами рецептурних препаратів – реклама рецептурних лікарських засобів як 

така може використовуватися з урахуванням основних принципів реклами, усіх 

законодавчих вимог щодо її форми та змісту, однак тільки серед обмеженого кола 

суб’єктів – вона розміщується у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних 

установ та лікарів, а також розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах 

з медичної тематики. 

Боротьба серед виробників лікарських препаратів за увагу лікарів, працівників 

аптек і звичайних споживачів – високо конкурентне середовище, де стратеги-

маркетологи постійно привертають всі можливі способи для просування своїх брендів. 

Традиційні канали вже буквально переповнені фармою і готові вичерпати свою 

ефективність – наприклад, кожен шостий з десяти телевізійних рекламних роликів 

присвячений фармпрепаратам. Така масштабна конкуренція і максимальна 

заповненість звичних офлайн-майданчиків змушує маркетологів зосереджувати свою 

увагу на інтернет-ресурсах, що активно розвиваються, залучаючи цифровий маркетинг 

у звичайну практику бізнесу лікарських виробників. 

Інтернет-майданчики дають можливість фарммаркетологам звертатися не тільки 

до кінцевого споживача, але і до лідерів галузі – лікарів і фармацевтів – адже саме в 

фармі їх роль важлива як ніде, а робота з ними – це один з основних інструментів 

просування фармпрепаратів. Так, за даними Kantar Health, до 40% фінального рішення 

про покупку конкретного бренду препарату залежить від фармацевта. А значить, 

цифрові майданчики можуть використовуватися не тільки для розміщення рекламних 

роликів брендів, але і для створення нових рівнів спілкування між фармкомпаніями і 

аудиторією лідерів галузі. 

Цифровий маркетинг дозволяє обходитися без величезних баз даних, звичних 

для традиційного маркетингу відносин. Найпоширеніший спосіб оцінки ефективності 

цифрового маркетингу – підрахунок кліків. Він дозволяє визначити, наскільки 

успішний той чи інший проект, але не виявляє причин його успіху або невдач. На жаль, 

більшість агентств цифрового маркетингу не проводять інші дослідження, наприклад, 

фокус-групи або тести зручності користування ресурсом. В результаті ці агентства 

втрачають багато цінної інформації. А оскільки цифровий маркетинг стає все більш 

затребуваним, слід проводити все більше досліджень в даній сфері. 

Найбільш відомим і ефективним аналітичним проектом для планування 

цифрової стратегії фармбренда є проект Digital Pharma. Це розбиті за категоріями 

аналітичні звіти по ситуації фармацевтичного ринку України в digital-каналі [13]. 

Сьогодні у digital-стратега близько сотні інструментів аналітики. Однак і 

медіаканалів стало так багато, що ефективність стратегії тепер залежить від їх 

правильного вибору і розуміння інформації, що надається ними. У багатьох галузях 

промисловості регулярно проводяться дослідження онлайн-аудиторій, що проливають 

світло на ринок, купівельну поведінку і мотивацію. Проте величезний фармацевтичний 

ринок України, який інвестує в рекламу мільйони, практично не вимірюється в 

інтернеті. Незважаючи на віру бренд-менеджерів в незламність класичних каналів типу 

телебачення і радіо, споживачі медикаментів більше довіряють у виборі лікарям, 

фармацевтам, знайомим і інтернету. Причому 32% цієї аудиторії приймають рішення на 

основі інформації, знайденої самостійно в пошукових системах, і тільки 11% 

висловлюють готовність спиратися на рекламу телебачення. 

Частка користувачів, для яких мобільний телефон – основний пристрій виходу в 

Інтернет, вже становить 16% і продовжує стрімко зростати. Це означає, що всім 

фармбрендам, особливо екстреної допомоги, необхідно адаптувати свої сайти під 



Маркетинг і цифрові технології                              Том 1, № 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 

 

З.М. Соколовська, І.В. Капустян. Використання концепції цифрового маркетингу в 

діяльності фармацевтичного підприємства 
81 

 

невеликі екрани. Для потенційного контакту з 94% споживачів, які шукають 

інформацію в мережі, фармбренду важливо бути присутнім в пошукових системах за 

допомогою оптимізованого сайту або ж за допомогою контекстної реклами. А щоб 

привернути до себе ще 69%, які приходять за порадами і відгуками, потрібно, як 

мінімум, стежити за згадками бренду на форумах та інших майданчиках, і як максимум 

– бути присутнім і проактивно комунікувати з потенційними і реальними покупцями. 

На жаль, навіть такий базовий інструмент, як сайт, не увійшов до перших 

пунктів планів вітчизняних маркетологів фармбрендів. Всього 21% з них володіє 

локальними майданчиками, і практично така ж частка брендів без майданчиків в 

мережі. Близько 43% брендів володіють сторінками на сайтах виробників, які часто 

складно знайти навіть професійному інтернет-маркетологу, не те що споживачеві. 

Решта задовольняються російськими сайтами, які часто мають більш слабкі позиції в 

пошукових системах в порівнянні з сайтами аптек, базами ліків або медичними 

форумами, на яких бренди не впливають на якість інформації про себе. Розподілення 

інструментів пошуку в частках по п’яти категоріях препаратів представлено у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Розподілення інструментів пошуку в частках по п’яти категоріях 

препаратів [13] 

 
 

Вітаміни і 

БАДи 

Проти-

простудні 

препарати 

Імуно-

стимулюючі 

препарати 

Серцево-

судинні 

препарати 

Знеболюючі 

препарати і 

спазмолітики 

Український 

сайт препарату 
46% 23% 20% 13% 4% 

Російський сайт 

препарату 
15% 11% 29% 9% 15% 

Сторінка на 

сайті виробника 
24% 47% 29% 48% 68% 

Відсутність 

сайту 
15% 19% 22% 30% 13% 

 

Будь-яка компанія зацікавлена у збільшенні продажів і розширенні своєї 

клієнтської бази, але засоби досягнення цих цілей не завжди очевидні. Щоб вибрати 

найбільш раціональну стратегію маркетингу і продажів, фахівцям необхідно 

проаналізувати величезну кількість факторів, що впливають на її успіх, наприклад: 

рівень доходів, особливості продукції, дії конкурентів, тенденції розвитку сучасних 

технологій, вимоги ринку і клієнтів, виробничі потужності, сегментація ринку, 

національні особливості потенційних покупців. Крім того, більшість з факторів 

необхідно розглядати в динаміці [5]. 

Розглядаючи імітаційне моделювання, як засіб вирішення проблем бізнесу, 

можна виділити три основні підходи: 

– системна динаміка; 

– дискретно-подієве моделювання (процесно-орієнтоване); 

– агентне моделювання. 

Системна динаміка передбачає високий рівень абстракції і використовується в 

основному для завдань стратегічного рівня. Процесно-орієнтований (дискретно-

подієвий) підхід використовується в основному на операційному і тактичному рівні. 

Спектр застосування агентних моделей включає завдання будь-якого рівня абстракції: 

агент може представляти компанію на ринку, покупця, проект, ідею, транспортний 

засіб, пішохода, робота і та ін. [9]. 
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Застосування імітаційних моделей дає безліч переваг в порівнянні з виконанням 

експериментів над реальною системою і використанням інших методів, а саме: 

вартість, час, точність, наочність, універсальність та ін. Імітаційна модель 

маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства дозволяє в короткі строки 

проаналізувати поточний стан справ, оптимізувати поточну діяльність підприємства, 

скоротити витрати на рекламу, а також розробити план подальший дій. 

В рамках створення модельного комплексу виробничо-збутової системи 

фармацевтичного підприємства проводиться розробка модуля рекламної діяльності, що 

досліджує вплив рівня рекламних витрат на рівень доходу в розрізі різних стратегій 

рекламування лікарських засобів. Програмною платформою реалізації моделі є система 

багатопідходного імітаційного моделювання AnyLogic, яка підтримує на єдиній 

платформі всі існуючі підходи дискретно-подієвого і безперервного моделювання. 

Робота модуля дозволяє коректувати необхідні обсяги витрат на інструменти 

реклами; визначати обґрунтований строк проведення рекламної кампанії 

фармацевтичної продукції; оптимізувати ефективність маркетингових витрат, 

максимізувати дохід від рекламної кампанії. Імітаційна модель забезпечує можливість 

проведення комп’ютерних експериментів з метою вибору оптимального поєднання 

стратегій рекламування для мінімізації витрат на їх здійснення за умови максимізації 

доходу від продажів. Фрагмент моделі представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель рекламної компанії нового лікарського препарату (фрагмент) 

Джерело – авторська розробка 
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На рис. 1 наведено системно-динамічний фрагмент моделі, що містить наступні 

елементи: 

– резервуари: 

1. цільова аудиторія; 

2. носії інформації; 

3. користувачі; 

– потоки: 

1. інформування; 

2. покупка; 

3. відсутність попиту; 

4. забуття інформації. 

Вміст потоків формується через параметри, змінні або табличні функції: 

– параметри: 

1. населення України; 

2. коефіцієнт забуття; 

3. вартість продукту; 

– змінні: 

1. рекламні витрати; 

2. ефективність реклами; 

3. рекламування; 

4. час поінформованості; 

5. час віикористання продукту; 

6. дохід; 

– табличні функції: 

1. попит; 

2. вірогідність покупки. 

Функція попиту може формуватися за різними алгоритмами залежно від 

конкретної ринкової ситуації, що підлягає імітації.  

Імітаційні експерименти можуть проводитися на різний часовий термін з різною 

тривалістю кроку імітації. Часові періоди визначає користувач в процесі безпосередньої 

настройки експерименту. 

Роботу імітаційної моделі рекламної компанії розглянемо на прикладі 

фармацевтичного підприємства ВАТ «Фармак» – одного з найбільших виробників 

лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп в Україні. 

За даними [2] витрати підприємства на рекламу за І півріччя 2017 року склали 

28 725,8 тис. дол. Компанія займає 6,5% ринку лікарських засобів серед всіх виробників 

(з врахуванням зарубіжних виробників) і 16,8% ринку лікарських засобів серед 

українських виробників [10]. 

В фармакології всі лікарські засоби діляться на 5 груп: Вітаміни і БАДи; 

Протипростудні препарати; Імуностимулюючі препарати; Серцево-судинні препарати; 

Знеболюючі препарати і спазмолітики. 

Створення та апробація моделі проводиться на показниках групи 

«Протипростудні препарати». Для цієї групи є характерними сезонні коливання попиту. 

Функція попиту для проведення експериментів представлена на рис. 2. 

Основними джерелами інформування потенційних покупців про лікарські засоби 

даної групи з відповідним рейтингом є [13]: 

– власний досвід (87%); 

– призначення лікаря (79%); 

– порада фармацевта в аптеці (58%); 
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Рисунок 2 – Функція попиту на протипростудні препарати помісячно, % 

 

– рекомендації рідних/друзів (55%); 

– пошук інформації в інтернеті через пошукові системи (27%); 

– пошук інформації в інтернеті на спеціалізованих сайтах (23%); 

– реклама на телебаченні (14%); 

– рекомендації користувачів форумів (12%); 

– порада експерта на спеціалізованому сайті (11%); 

– рекомендації друзів в соціальних мережах (10%); 

– on-line реклама (4%); 

– реклама в місцях продажу (4%); 

– журнали/газети (2%). 

Процес інформування цільової аудиторії описується моделлю Нерлова-Ерроу 

(N-A модель), що має вигляд диференційного рівняння 1-го порядку:  

 

,)( Aktqb
dt

dA
      (1) 

 

де A(t) – обізнаність про продукт (кількість інформованих людей про продукт в 

період t); 

q(t) – рекламна активність (витрати на рекламу в період t); 

b – ефективність реклами (рейтинг джерела реклами); 

k – швидкість забуття інформації. В імітаційній моделі даний коефіцієнт 

визначається як випадкова величина від 10% до 80%, що зумовлено кривою забування 

Еббінгауза (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Крива забування Еббінгауза 

 

Вагомим параметром для прийняття рішення про покупку лікарського засобу є 

вартість продукту. На рис. 4 зображена вірогідність здійснення покупки в залежності 

від вартості продукту для групи Протипростудні препарати. 

 

 
 

Рисунок 4 – Вірогідність здійснення покупки в залежності від вартості продукту, % 

 

При здійсненні експериментів на імітаційній моделі як змінні параметри 

виступають щомісячні витрати на рекламу та вартість нового продукту. 

Припустимо, що рекламна кампанія нового продукту запускається на рік. 

Модельний час – 12 місяців з кроком 1 місяць. Прийнявши, що рекламний бюджет 

рівномірно розподіляється між групами лікарських засобів і на рекламування нового 

продукту приходиться 10% загальної суми, рекламні витрати за рік не мають 

перевищувати 30800 тис. грн. 

Експеримент 1. Витрати на рекламування нового продукту розподілені 

рівномірно на весь час моделювання, тобто щомісячні витрати на рекламу складають 

2560 тис. грн. Для кожного прогону моделі вартість продукту складає відповідно 25 

грн., 55 грн., 90 грн., 180 грн., 230 грн. 

При вартості продукту 25 грн. річний дохід склав 223253,075 тис. грн. 

При вартості продукту 55 грн. річний дохід склав 415302,306 тис. грн. 

При вартості продукту 90 грн. річний дохід склав 540063,653 тис. грн. 

При вартості продукту 180 грн. річний дохід склав 672805,924 тис. грн. 
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При вартості продукту 230 грн. річний дохід склав 481052,525 тис. грн. 

На рис. 5 зображено часові графіки зміни таких параметрів, як: цільова 

аудиторія, носії інформації, користувачі. 

 

 
 

Рисунок 5 – Часові графіки параметрів цільова аудиторія, носії інформації, користувачі 

 

Видно, що перші 6 місяців реклама є досить ефективною, проте починаючи з 7-

го місяця витрати на рекламу є необгрунтованими і не мають очікуваного відгуку 

цільової аудиторії. Такі висновки зумовили проведення другого циклу експериментів. 

Експеримент 2. Витрати на рекламування нового продукту розподілені 

рівномірно на перші 6 місяців, тобто щомісячні витрати на рекламу до 6-го місяця 

включно складають 5120 тис. грн., а починаючи з 7-го місяця моделювання становлять 

0 грн.. Для кожного прогону моделі вартість продукту складає відповідно 25 грн., 55 

грн., 90 грн., 180 грн., 230 грн. 

При вартості продукту 25 грн. річний дохід склав 196160,872 тис. грн. 

При вартості продукту 55 грн. річний дохід склав 362424,808 тис. грн. 

При вартості продукту 90 грн. річний дохід склав 466795,616 тис. грн. 

При вартості продукту 180 грн. річний дохід склав 573030,996 тис. грн. 

При вартості продукту 230 грн. річний дохід склав 407508,745 тис. грн. 

На рис. 6 зображено часові графіки зміни таких параметрів, як: цільова 

аудиторія, носії інформації, користувачі. 

Видно, що після припинення рекламування кількість користувачів, як і кількість 

носіїв інформації стрімко зменшилась. Такі висновки зумовили проведення третього 

циклу експериментів. 

Експеримент 3. Щомісячні витрати на рекламування нового продукту до 6-го 

місяця включно складають 4120 тис. грн., а починаючи з 7-го місяця моделювання 

становлять 1000 тис. грн.. Для кожного прогону моделі вартість продукту складає 

відповідно 25 грн., 55 грн., 90 грн., 180 грн., 230 грн. 
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Рисунок 6 – Часові графіки параметрів цільова аудиторія, носії інформації, користувачі 

 

При вартості продукту 25 грн. річний дохід склав 224591,752 тис. грн. 

При вартості продукту 55 грн. річний дохід склав 417566,926 тис. грн. 

При вартості продукту 90 грн. річний дохід склав 542628,103 тис. грн. 

При вартості продукту 180 грн. річний дохід склав 675296,920 тис. грн. 

При вартості продукту 230 грн. річний дохід склав 482590,377 тис. грн. 

На рис. 7 зображено часові графіки зміни таких параметрів, як: цільова 

аудиторія, носії інформації, користувачі. 

 

 
 

Рисунок 7 – Часові графіки параметрів цільова аудиторія, носії інформації, користувачі 

 

Видно, що стратегія неравномірного розподілу рекламного бюджету між 

першими і останніми місяцями рекламування тримає користувачів на досить високому 

рівні. Кількість покупок в перші місяці значно зросла, висока частка цільової аудиторії 

є носіями інформації. 

Суми доходів, отримані в результаті експериментів, представлені у табл. 2. 
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Таблиця 2 – Суми доходів, отримані в результаті експериментів 

 
Рекламні витрати 

 

Вартість продукту 

Щомісячно по 

2560 тис. грн. 

6 місяців по 

5120 тис. грн, 

потім 0 грн. 

6 місяців по 4120 

тис. грн., потім 

1000 тис.грн. 

до 30 грн. 
223253,075 

тис. грн. 

196160,872 

тис. грн. 

224591,752 

тис. грн. 

30-60 грн. 
415302,306 

тис. грн. 

362424,808 

тис. грн. 

417566,926 

тис. грн. 

60-100 грн. 
540063,653 

тис. грн. 

466795,616 

тис. грн. 

542628,103 

тис. грн. 

100-200 грн. 
672805,924 

тис. грн. 

573030,996 

тис. грн. 

675296,920 

тис. грн. 

більше 200 грн. 
481052,525 

тис. грн. 

407508,745 

тис. грн. 

482590,377 

тис. грн. 

 

Видно, що оптимальною стратегією розподілу рекламних витрат є стратегія з 

екмперименту 3, коли значна частина бюджету витрачається в перші місяці, а останні 

місяці рекламні витрати тримаються на невисокому, проте більшому за 0 грн. рівні. 

Найбільший рівень доходу при будь-якій стратегії рекламування фірма отримає 

при встановленні вартості продукту в межах від 100 грн до 200 грн. 

Для збільшення рівня доходу від отприманого при моделюванні, фірма повинна 

збільшити бюджет на рекламну кампанію нового продукту. 

Проведені імітаційні експерименти довели доцільність використання 

запропонованого математичного та імітаційного інструментарію у підвищенні 

ефективності маркетингової діяльності підприємств. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Цифровий маркетинг стає перспективним видом маркетингу та підіймає на 

новий рівень технології бізнесу. Цифрові технології розширюють доступ до 

інформаційних джерел, сприяють створенню нових товарів, послуг. Однією з галузей, 

специфіка якої якнайбільше сприяє впровадженню концепцій цифрового маркетингу у 

процеси управління, є фармацевтична промисловість. 

Фармацевтичний ринок відрізняється розвинутою ієрархічною структурою, 

високим ступенем конкурентності, динамічністю, гнучкістю, значним рівнем ентропії. 

Просування фармацевтичної продукції на ринку є складним процесом, пов’язаним з 

врахуванням користувальницьких переваг; дій конкурентів; загальним рівнем якості 

продукції; соціально-економічними обмеженнями; сезонним характером попиту на 

деякі види товарів тощо. З погляду на це засоби цифрового маркетингу стануть у 

пригоді. 

Водночас, реалізація конкретних аспектів цифрового маркетингу стає 

ефективною для виробництва й збуту продукції за умов залучення гнучкого 

математичного апарату досліджень, одним з яких є імітаційне моделювання. 

Можливості застосування багатопідходного моделювання показані на фрагменті моделі 

проведення рекламної компанії фармацевтичним підприємством. Імітаційні 

експерименти довели доцільність використання розробленої моделі-тренажера в 

процесі розробки й прийняття управлінських рішень в межах організації рекламних 

зусиль. Платформа багатопідходного моделювання AnyLogic передбачає проведення 

різних типів експериментів  простих та оптимізаційних, що надає можливість 

визначення найсприятливішого варіанту розвитку подій. 
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Представлений модуль є часткою загального комплексу моделей виробничо-

збутової діяльності, який розробляється для підприємств фармацевтичної 

промисловості. Подальші дослідження будуть спрямовані на підтвердження та 

обгрунтування доцільності впровадження модельного комплексу в практичній 

діяльності підприємств фармацевтичної галузі. 
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Use of digital marketing concepts in the activity of the pharmaceutical enterprise. 

The aim of the article. The aim of the article is to reveal the essence, purpose and possibilities 

of digital marketing in the management process at pharmaceutical enterprises 

The results of the analysis.The effectiveness of the use of digital communication channels, the 

state and prospects in the management of enterprises of the pharmaceutical industry are 

substantiated. Formulated the problems of introduction of digital marketing concerning the 

pharmaceutical industry with the help of practitioner,well-known professionals. The growth rate of the 

digital revolution is determined by the ability of consumers to understand novelty, rather than the 

speed of technology development. But it should be noted that the development of information 

technology leads to a change in technology of doing business. The main advantages of digital 

marketing in the modern world are: interactivity, lack of territorial restrictions, easy access, 

attraction of the target audience, the ability to quickly evaluate the promotion, which is conducted, 

and the management of events in real time. Digital marketing can be described as a constant dialogue 

with each consumer.The main channels and tools of digital marketing are presented, which acquire 

special importance in pharmacy and medicine. Thereby, analytical and additional information is more 

accessible, it is possible to create communication between the pharmaceutical company and the 

audience. Simulation modeling as a means of solving the business problem and three approaches are 

considered: system dynamics, process-oriented and agent-based modeling. 

Conclusions and direction for further research.Digital marketing is one of the most 

promising types of marketing activities, which involves the use of various forms of digital channels to 

interact with the consumer. Such technologies expand access to information sources, promote the 

creation of new products, services. The specificity of the pharmaceutical industry is most conducive to 
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the introduction of digital marketing concepts. Analyzing pharmaceutical products, it is clear that its 

promotion is a complicated process, because such a market is characterized by a developed 

hierarchical structure, high competition, and dynamism. That is why, using the simulation model of 

marketing activities, you can analyze the state of affairs and optimize the work. Identified an example 

of an imitation experiment, the work of which makes it possible to adjust the necessary amounts of 

expenses for the advertising company of pharmaceutical products, to maximize the income from 

advertising tools.Simulation experiments proved the expediency of using the developed model in the 

process of developing and making managerial decisions within the framework of organizing 

advertising efforts. The model is implemented on the system platform of multilevel imitative modeling 

AnyLogic.The AnyLogic modeling platform provides for various types of simple and optimized 

experiments, which makes it possible to determine the most favorable future. 

Keywords: digital marketing, pharmaceutical enterprise, simulation modeling, AnyLogic. 
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МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГУ, ЯКА КЕРУЄТЬСЯ ДАНИМИ 
 
У статті розглянуто історичну класифікацію моделей маркетингу, їх ознаки, а також 

переваги і недоліки; наведено характеристики інформаційних процесів, які супроводжували 

маркетингові моделі на різних етапах еволюції. Обґрунтовано використання прогресивної 

моделі, яка керується даними, розглянуто її переваги у інформаційному суспільстві. Наведено 

вимоги до спеціалістів для моделі маркетингу, яка керується даними. Наведені результати 

порівняння класичної моделі маркетингу та моделі маркетингу, яка керується даними на 

прикладі рекламної підтримки вступної кампанії Одеського національного політехнічного 

університету в 2017 році. 

Ключові слова: цифровий маркетинг, модель маркетингу, штучний інтелект, data 

science, великі дані. 

 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Технологічна революція кінця XX століття, 

заснована на стрімкому розвитку інформаційних технологій, докорінно змінила всі без 

винятку сфери сучасного господарства: забезпечила значний науково-технічний 

прогрес, соціальний розвиток суспільства, принципові зміни в промисловому 

виробництві. В результаті інтеграції інформаційних технологій в класичні економічні 

відносини з’явилася і міцно вкоренилася нова концепція економічної науки, що 

отримала назву цифрової економіки. 

Авангардний напрям економіки – маркетинг одним з перших почав 

впроваджувати нові інформаційні технології у своїй діяльності, що призвело до появи і 

динамічного розвитку безлічі нових методів та інструментів у маркетингу, які 

оформились в прогресивний напрямок – цифровий маркетинг. З огляду на повальне 

залучення суспільства в мережеві інформаційні технології як основний комунікаційний 

посередник маркетолога і потенційних клієнтів найбільш ефективним є Інтернет, який 

продовжує динамічно розвиватися. А методи здійснення маркетингової діяльності в 

Інтернет отримали узагальнену назву Інтернет-маркетинг. 

Настільки значні зміни не можуть залишити поза увагою фундаментальних 

моделей маркетингу, які довгий час базувалися на клієнтоорієнтованому підході. Це в 

свою чергу змушує шукати нові маркетингові моделі, які найкращим чином 

проявляють переваги в умовах цифрової економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Традиційні моделі маркетингу широко висвітлені в сучасній світовій 

літературі: [1–3]; У цих роботах розглядаються питання, пов’язані з класичними 

моделями рекламування продукції: вдосконалення виробництва (production concept), 
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вдосконалення товару (product concept), інтенсифікація комерційних зусиль (selling 

concept), соціально-етичний маркетинг (societal marketing). Такий підхід не відображає 

особливості, притаманної сучасному стану маркетингової думки (пошуковий 

маркетинг, email-маркетинг, соціальні мережі, он-лайн PR та ін.). 

Значний внесок у систематизацію предметної області та розроблення теоретико-

методологічних та методичних засад сучасного цифрового маркетингу внесли 

зарубіжні науковці [4–7]. 

Питання сучасного цифрового маркетингу є предметом активних досліджень і 

вітчизняних вчених. Фундаментальні аспекти застосування нових моделей цифрового 

маркетингу представлено в роботах [8–10]. В цих дослідженнях розглянута переважно 

проблематика новітніх стратегій та організаційних заходів цифрового маркетингу і 

практично не розглянуті інноваційні моделі маркетингу. 

Хоча спроби створення інноваційних моделей цифрового маркетингу робляться 

в наші дні все частіше [11–13], але з огляду на темпи розвитку цифрового маркетингу 

цих робіт недостатньо для організації ефективної роботи бізнес-процесів організації. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Сьогодні майже скрізь, як в комерційних, так і в 

некомерційних середовищах отримали значну популярність моделі, які будуються за 

допомогою методів штучного інтелекту, зокрема методів видобутку знань (data 

science). Кількість потенційних застосувань велика: комерційні компанії майже у всіх 

промислових областях використовують data science для отримання інформації про 

клієнтів, процеси, персонал, конкурентів і товари. Багато компаній застосовують 

методи data science для організації додаткових і перехресних продажів, а також для 

персоналізації пропозицій. 

Підхід, який використовує дані для глибокого аналізу та прийняття рішень щодо 

керування, отримав назву підходу, який керується даними, а моделі, розроблені на 

основі такого підходу – моделі, які керуються даними. 

У маркетингових бізнес-процесах зосереджена величезна кількість інформації, 

яка не може бути проаналізована фахівцями-маркетологами без застосування 

прогресивних методів інтелектуальної обробки великих масивів даних. Зважаючи на 

це, моделі маркетингу, які застосовуються, не можуть вважатися максимально 

ефективними для організації маркетингових процесів. Застосування методів data 

science і моделей, керованих даними є актуальним напрямком розвитку сучасної теорії 

маркетингу і особливо цифрового маркетингу. 

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

нової маркетингової моделі, заснованої на застосуванні методів data science і великих 

даних, яка найкращим чином проявляє переваги в умовах цифрової економіки. Аналіз 

можливостей штучного інтелекту та типових задач, і даних цифрового маркетингу 

відкриває принципову можливість ефективного використання передового досвіду data 

science в маркетингових дослідженнях. Дана робота підсумовує видатну роль великих 

даних у сучасному маркетингу та наводить огляд того, як дані можуть бути перетворені 

на цінні знання, які можна ефективно використовувати при розв’язанні реальних 

завдань. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

Огляд існуючих моделей маркетингу. 

Необхідність перегляду маркетингових моделей стає очевидною, якщо 

простежити за зміною основних етапів еволюції маркетингу, що протікає на тлі зміни 

індустріальної, постіндустріальної, інформаційної епох. Перехід на нові моделі 
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відбувається кожного разу, коли наявність факторів, що визначають виживання і 

лідерство на ринку, перестає бути достатньою умовою для успіху. 

За роки існування маркетинг пройшов через ряд етапів розвитку. Однією зі 

сторін, що відображає основні етапи розвитку маркетингу, є еволюція його моделей. У 

загальному сенсі модель розуміється, як спосіб уявлення тих чи інших дій в процесі 

організації і здійснення маркетингової діяльності. Залежно від рівня розвитку 

виробництва і попиту на запропоновані товари, моделі маркетингу зазнавали 

еволюційного розвитку. Їх зміни в основному визначалися і продовжують визначатися 

станом і взаємодією в ринковому просторі таких суб’єктів, як виробник (продавець), 

споживач (покупець) і суспільство (влада). Ще одним важливим фактором, вплив якого 

особливо зростає останнім часом, став фактор розвитку технічних засобів, 

удосконалення яких відбувається в тісному взаємозв’язку з розвитком суспільства. 

У світовій науці і практиці маркетингу виділились наступні його моделі, що 

склалися в результаті еволюції: виробнича, товарна, збутова, транзакційна 

(традиційний маркетинг), модель відносин. 

Якщо розглядати етапи еволюції моделей маркетингу в розрізі характеристики 

інформаційних процесів, які супроводжують ці моделі, то можна виділити 6 стадій 

(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Етапи еволюції моделей маркетингу 



Маркетинг і цифрові технології                              Том 1, № 2, 2017 
ISSN 2522-9087 

 

 

С.Г. Антощук, О.О. Фомін. Модель маркетингу, яка керується даними 

 
95 

 

Дамо більш докладні описи наведеним моделям маркетингу з метою виділення 

закономірностей розвитку інформаційних процесів, які супроводжують ці моделі. 

Маркетингові моделі «домаркетингового» етапу еволюції суспільства 

(виробнича, товарна) відрізнявся низьким рівнем розвитку виробництва і системи 

збуту, слабкою конкуренцією і відсутністю прямої комунікації між великими 

виробниками і споживачем. Інформаційні потоки характеризуються мінімальними 

обсягами, низькою інтенсивністю, зводяться до прямих вимірювань і позбавлені будь-

якої обробки. 

За часів класичного маркетингу моделі стали включати потреби споживачів і 

процеси рекламування та продажу товарів. Інформаційні потоки характеризуються 

невеликими обсягами, низькою інтенсивністю, піддаються простим статистичним 

методам обробки контрольованих параметрів. 

Маркетингові моделі в епоху функціонального позиціонування (з орієнтацією на 

здійснення угоди) сконцентрувалися на формуванні та донесенні до споживача 

унікальних функціональних переваг продукту. Незважаючи на те, що важливість 

володіння сильним брендом все ясніше усвідомлювалася виробниками, торгова марка 

ще не була визнана самостійною цінністю, і багатьма сприймалася невіддільною від 

продукту. Інформаційні потоки характеризуються обсягами середньої величини, 

невеликою інтенсивністю, піддаються складним статистичним методам обробки 

контрольованих параметрів. 

У часи емоційного позиціонування (орієнтація на утримання споживачів і 

довгострокових взаємин) акцент в маркетингових моделях змістився з функціональної 

в сферу почуттів і емоцій. Виробники намагаються донести до споживача 

індивідуальність своїх продуктів і торгових марок через «емоційну торгову 

пропозицію». Інформаційні потоки характеризуються великими обсягами, високою 

швидкістю оновлення даних, піддаються складним статистичним методам обробки 

контрольованих параметрів. 

Серед сьогоднішнього інформаційного суспільства успіх маркетингової 

діяльності залежить не тільки від можливостей застосування її у сфері виробництва і 

збуту, а й від здатності розумно використовувати інформаційний ресурс для 

підвищення конкурентних переваг компанії. Споживача вже неможливо завоювати 

лише за допомогою емоційних обіцянок. Потрібна наявність взаємної довіри і 

персоналізація відносин зі споживачем, що можливо на основі розвитку довгострокової 

взаємодії. 

Основою для побудови ефективної системи взаємовідносин з клієнтами служать 

сучасні інформаційні технології, що дозволяють збирати, зберігати і надавати 

інформацію, проводити її аналіз і допомагати в прийнятті рішень менеджерам компанії. 

Інформаційні потоки характеризуються дуже великими обсягами, оновленням даних в 

реальному часі. Дані піддаються складній інтелектуальній обробці контрольованих 

параметрів. 

Наведена класифікація моделей маркетингу показує загальну тенденцію 

розвитку світового досвіду становлення та розвитку ринкових відносин – перенесення 

уваги з виробництва товарів на інформацію про поведінку споживача, його потреби. 

Поняття моделі маркетингу, який керується даними. 

Наведена динаміка інформаційних процесів зумовлена розширенням галузі 

наукових досліджень в сфері маркетингової аналітики. Сьогодні стало доступним 

набагато більше даних, що відкриває можливості, про які маркетологи навіть не мріяли 

раніше. У цифрову епоху, коли більшість продуктів доступні скрізь і завжди, самі 

продукти втрачають важливість для маркетингу. Все більше і більше відмінностей 
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спостерігається за рахунок покращення досвіду клієнтів. Клієнт є новим центром 

маркетингу, а великий аналіз даних відіграє важливу роль у отриманні статистики, яка 

дозволяє маркетологам організувати клієнтський досвід таким чином, щоб з’явилися 

результати у підвищенні доходів від перехресного та передплатного доходу, а також 

збільшення зацікавленості та лояльності клієнтів. Маркетинг стає персоналізованим. 

Розглядаючи соціально-демографічні особливості та моделі покупки з 

урахуванням купівлі продуктів і поєднання сегментів з аналогічними клієнтами, 

аналітика може прогнозувати майбутні види діяльності покупця більш точно. Надаючи 

йому потрібний продукт в потрібний час, його досвід посилюється, що збільшує його 

зацікавленість і лояльність, а також шанси на покупку. За допомогою програм взаємодії 

на рівні окремих людей можна створити стійку диференціацію – ключ до успіху в 

цифрову епоху, коли самі продукти стають все менш важливими для успіху, а досвід і 

зацікавленість клієнтів стають надзвичайно важливими. 

Ця інформація найкращим чином використовується в прогресивній моделі 

маркетингу, який керується даними. Цей тип маркетингу використовує інформацію для 

ініціювання маркетингових дій, які потім можуть бути краще адаптовані для 

задоволення потреб та бажань замовника. Мета – краще зрозуміти поведінку клієнтів та 

створити маркетингову стратегію на основі цього розуміння. Для цього дані 

цілеспрямовано збираються на всіх точках віддаленого зв’язку на шляху до клієнта 

(соціальні мережі, Інтернет-магазин, корпоративний веб-сайт), щоб сформулювати та 

оптимізувати маркетингові дії. Завдання полягає в тому, щоб об’єднати різні 

інформаційні потоки клієнтів, які збираються в режимі онлайн та в режимі оффлайн. 

Використовуючи такий маркетинг, аналіз даних може допомогти досягти 

багатьох цілей, зокрема: 

– вимірювати та поліпшувати результати інтернет-маркетингових кампаній; 

– персоналізувати кампанії для досягнення кращої продуктивності; 

– оптимізувати комунікації у соціальних мережах; 

– допомогти у розробці вмісту, який є релевантним для користувача; 

– покращити обслуговування клієнтів; 

– підвищити рівень задоволеності клієнтів; 

– посилити лояльність клієнтів; 

– передбачити певні події (інтелектуальна аналітика); 

– допомагати приймати більш точні та своєчасні рішення. 

Принципова різниця класичної моделі маркетингу і маркетингу, який керується 

даними, наглядно представлена на рис. 2 та рис. 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Класична модель маркетингу 
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Рисунок 3 – Модель маркетингу, який керується даними 

 

Переваги маркетингу, який керується даними. 

Аналітика великих даних дозволяє легко аналізувати, прогнозувати та 

оптимізувати маркетингові дії, що забезпечує значні переваги такого маркетингу. 

Найбільш вагомі з них: 

– більш ефективне використання засобів масової інформації, маркетингу, який 

керується даними є найбільш інноваційним у секторі цифрової реклами завдяки 

алгоритмам машинного навчання, яким надають багато уваги передові рекламні 

агентства та маркетологи. 

– орієнтація на правильних споживачів. Рекламні витрати та маркетингові 

повідомлення оптимізовані для показу лише відповідно до мети маркетингової 

кампанії. 

– маркетингові повідомлення стають персоналізованими та достатньо 

релевантними, щоб резонувати зі споживачами. 

Всі ці переваги, що відбуваються в тандемі, призводять до значної 

рентабельності інвестицій для маркетологів. 

Вимоги маркетингу, що керується даними, до спеціалістів. 

В умовах розвитку комп’ютерних технологій сучасному маркетологу доводиться 

стикатися з безліччю завдань, зокрема зі сфери аналітики цифрових даних, для 

вирішення яких потрібні певні знання і навички. Спеціаліст-маркетолог в умовах 

розвитку сучасного ринку споживання повинен розуміти основні принципи обробки 

даних і керуватися планом впровадження пріоритетних технологій в залежності від 

специфічних особливостей компанії: очікуваного результату на виході і готовності 

компанії інвестувати кошти в запропоновані технології. 

Сучасний маркетолог повинен вміти комбінувати в своїй діяльності як класичні 

методи (методи статистики, економетрики, аналітики при використанні їх у сфері 

цифрового маркетингу: оптимізації ціноутворення, оптимізації продукту, моделювання 

поведінки клієнта, прогнозування продажів), так і використання перспективних 

напрямів, які пов’язані з комп’ютерною обробкою великого об’єму даних (машинного 

навчання, економетричного моделювання, використання різних технологій (R, Python 

або ScalaExperience) при роботі в середовищі Big Data, використання великих меж 

даних (Linux, Hadoop / Spark / Hive / Pig, рамки навчання машин типу H2O або Spark 

MLlib), робота з реляційними і нереляційними базами даних). 

Завдяки використанню технологій data science у цифровому маркетингу 

з’явились та активно використовуються додаткові засоби розширення області 

маркетингового впливу на споживчу аудиторію, персоніфікації такого впливу і, як 
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наслідок, підвищення ефективності проведення маркетингових операцій в умовах 

інформатизації суспільства. 

Приклад застосування маркетингу, який керується даними. 

Наглядну демонстрацію переваг маркетингу, який керується даними, розглянемо 

на прикладі рекламної підтримки вступної кампанії Одеського національного 

політехнічного університету в 2017 році. Головною метою рекламної кампанії стало 

зарахування максимальної кількості вступників. 

Збір та аналіз інформації щодо вступної кампанії попереднього року показав 

наступний розподіл вступників, зарахованих на навчання за областями України (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Розподіл заяв вступників за областями України 

 

За наведеними даними передбачався пропорційний розподіл рекламного 

бюджету між областями. Але було зроблено припущення, що інтерес до Одеського 

національного політехнічного університету у абітурієнтів в областях України може 

значно змінюватися з року в рік і розподіл рекламного бюджету за даними минулого 

року не можна вважати оптимальним за критерієм ROI (return on investment – 

відношення прибутку до суми інвестицій). 

Побудова реального розподілу інтересу абітурієнтів до університету в досить 

обмежений час в рамках істотного обмеження бюджету – задача доволі складна. На 

думку аналітиків університету, було викреслено соціологічні опитування (за 

обмеженням часу), експертні оцінки (низька точність прогнозу), попереднє опитування 

(недостовірні дані). 

Для вирішення цієї задачі було використано технологію моніторингу постів про 

університет в соціальних мережах. Як інструмент збору даних серед інших був 

вибраний інтернет-сервіс Babkee (www.babkee.ru). Система обробляє інформацію з 

Facebook, Twitter, ВКонтакте, LiveJournal, LiveInternet, Youtube і множини інших 

джерел. Автоматичний алгоритм дозволяє оцінювати емоційне забарвлення 

висловлювань (позитивні і негативні повідомлення), контролювати дублікати 
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повідомлень, надає потужний пошук з історії повідомлень, допомагає вибудовувати 

інтерактивні звіти. Отриманий в результаті розподіл інтересів вступників за областями 

України наведено на рис. 4. Діаграма чітко демонструє, що результати розподілу 

інтересів вступників за областями України в 2017 році значно відрізняється від 

розподілу вступників, зарахованих на навчання за областями України в 2016 році. 

Розподіл рекламного бюджету 2017 року за областями України виконувався 

пропорційно розподілу кількості вступників, зарахованих на навчання у 2016 році та за 

інтересами вступників поточного року відповідно. 

Результативність (кількість зарахованих на навчання за бюджетною та 

контрактною формами навчання) вступної кампанії 2017 року в порівнянні з 

показниками 2016 року, коли використовувався розподіл рекламного бюджету за 

областями України пропорційно вступу до університету в попередній 2015 рік можна 

бачити на рис. 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Порівняння результативності рекламних кампаній 2015–2017 pр. 

 

Діаграма чітко відображає переваги застосування моделі маркетингу, 

керованого даними. Використання цієї моделі забезпечило оптимальний розподіл 

рекламного бюджету між областями України, що дало зростання кількості вступників, 

зарахованих на навчання до університету майже на 15%. 

Висновки і перспективи подальших досліджень за даним напрямом. Для 

маркетологів дані є важливим інструментом прийняття рішень, і це важливо для 

аналізу та підвищення ефективності маркетингу. Використання моделі маркетингу, яка 

керується даними дозволяє помітно збільшити рентабельність інвестицій у свої 

кампанії. Використання даних допомагає компаніям діяти гнучко і послідовно 

оптимізувати їх маркетингові матеріали та маркетингові кампанії в Інтернеті. 

Маркетологи повинні регулярно використовувати дані, щоб вирівняти свої пропозиції 

та продукти відповідно до потреб їх потенційних клієнтів. На прикладі організації та 

проведення вступної кампанії вищого навчального закладу продемонстровано переваги 

використання моделі, яка керується даними: збільшення вступників, яких зараховано на 

навчання на 15% у порівнянні з традиційною моделлю маркетингу.  
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Data-Driven Marketing Model. 

The aim of the article is to search for a new marketing model based on application of data 

science and large data methods, which demonstrates it’s advantages in the digital economy. 

The results of the analysis. In marketing business processes, there is a huge amount of 

information that cannot be analyzed by marketers without the use of progressive methods of intelligent 

processing of large data masses. In view of this, the applied marketing models cannot be considered 

as most effective for the organization of marketing processes. The application of data science and 

data-driven models in management and economics today is an important trend in the development of 

modern marketing theory and in particular digital marketing. 

The article presents the historical classification of marketing models developed as a result of 

evolution: production, commodity, marketing, transactional (traditional marketing), relationships. 

Their features, as well as advantages and disadvantages are presented; The characteristics of 

information processes that accompany marketing models at different stages of evolution are 

presented. The use of a progressive model driven by data is substantiated, its advantages in the 

information society are considered. The requirements of the marketing model, guided by the data to 

the specialists, are presented. Considering the social-demographic features and models of buying and 

taking into account the purchase of products and the combination of segments with similar customers, 

the analyst can predict future activities of the buyer more precisely. This information is best used in a 

progressive, data-driven marketing model. 

Data-driven marketing uses information to initiate marketing actions that can then be better 

adapted to meet customer needs and desires. The goal is to better understand the behavior of 

customers and create a marketing strategy in this sense. To do this, the data is purposefully collected 

at all points of remote communication on the way to the client (for example, social networks, Internet 

store, corporate website) to formulate and optimize marketing activities. The challenge is to combine 

different information flows of clients that are going offline and offline. Large data analytics makes it 

easy to analyze, predict and optimize marketing activities, which provides significant benefits to data-

driven marketing. All these tandem benefits lead to significant return on investment for marketers. 

The results of the comparison of the classical marketing model and the model of marketing, 

guided by data on the example of advertising support of the admission campaign of the Odessa 

National Polytechnic University in 2017 are presented. 

Conclusions and direction for further research. For marketers data are important tool for 

the decision making. This is important for analyzing and improving marketing effectiveness. Using a 

data-driven marketing model can significantly increase the return on investment in companies. Using 

data helps companies act flexibly and consistently optimize their marketing materials and online 

marketing campaigns. Marketers should regularly use the data to align their offers and products to the 

needs of their potential customers. On the example of organizing an entrance campaign of a university 

the benefits of using a model based on data are demonstrated: an increase in entrants who are 

enrolled in training compared to a traditional marketing model. 

Keywords: digital marketing, marketing model, artificial intellect, data science, large data. 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ, ПАРТНЕРАМИ, СПОЖИВАЧАМИ 

 
Проаналізовано сутність інтегрованих маркетингових комунікацій,  уточнено 

класифікації видів інформаційної взаємодії за новими ознаками – сутність або характер 

процесу взаємодії, етапи життєвого циклу взаємовідносин, рівень бізнесової привабливості 

партнера, рівень готовності споживача і стратегій інформаційної взаємодії підприємства з 

партнерами і споживачами за додатковими ознаками – спрямованість на суб’єкт, вид 

інформаційного простору, готовність споживача, бізнесова привабливість партнера, 

проаналізовано й удосконалено класифікації видів витрат на маркетингові комунікації 

підприємства за додатковими ознаками: спрямованість, бізнесова привабливість партнерів 

та готовність споживача, вид простору, у якому здійснюється комунікаційна взаємодія. 

Виконано позиціюонування маркетингових стратегій у тривимірному просторі з визначенням 

видів, інструментів інформаційної взаємодії, видів витрат. 

Ключові слова: маркетингові комунікації, інформаційна взаємодія, підприємство, 

партнер, споживач 

 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. На сьогодні фахівцям з маркетингу 

необхідно докладати значно більше зусиль для привернення та утримання інтересу 

споживачів до товарів чи послуг. Тому важливим чинником успішного й ефективного 

функціонування підприємства стають комунікації, у процесі реалізації яких на ринку 

виявляється соціальна функція підприємства, яка характеризує внутрішні зв’язки між 

членами колективу та зовнішні зв’язки між підприємством і потенційними чи 

реальними споживачами, конкурентами, партнерами й іншими контактними групами. 

Усі елементи зовнішнього середовища утворюють багатовимірну причинно-наслідкову 

мережу, оскільки будь-який вплив є одночасно і причиною, і наслідком. Для 

ефективного керування та упорядкування цих зв’язків підприємство має враховувати 

потреби та інтереси суб’єктів цієї системи. Саме наявність у зазначеній системі 

комунікаційної взаємодії дозволяє досягти відчутного синергетичного ефекту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор.  У широкому розумінні термін 

«комунікація» означає зв’язок, спілкування, яке охоплює всі процеси людської 

діяльності [1–7; 9–13]. Комунікації можна поділити на ті, які спрямовані на формування 

відносин у колективі підприємства суб’єктами інформаційного простору, та на 

маркетингові комунікації (МК), які спрямовані на створення взаємовигідних умов 

функціонування ринкових суб’єктів. 
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Термін «маркетингові комунікації» часто тлумачать як однонаправлений 

інформаційний вплив виробника на споживача з метою спонукання останнього до 

купівлі своїх товарів й ототожнюють з просуванням продукції. Це пояснюється і 

буквальним перекладом слова «promotion» (просування) без урахування його змісту, і 

неправильним розумінням ролі та природи маркетингових комунікацій на сучасному 

ринку. 

У результаті глибокого дослідження природи МК сформувалися дві концепції 

маркетингу, внаслідок чого виникла плутанина у визначенні ключових понять. Отже, 

сьогодні існують дві концепцій маркетингу: перша – маркетинг-менеджмент 

(англійська школа: Ф. Котлер, Д. Джоббер, М. Девіс), друга – маркетинг відносин 

(германо-альпійська школа: Р. Вейганд, Ф. Вебстер-мол., Я. Гордон, Е. Гуммессон, 

Т.Льовітт, Л.-Г. Маттссон) [13]. 

У межах концепції маркетинг-менеджменту всіх дослідників, що трактують 

поняття маркетингових комунікацій, можна поділити на дві групи –  представники 

ототожнюють МК з інформуванням, переконанням споживачів від імені фірми щодо 

товарів і послуг, які вона виробляє. Просуванням називають пряме стимулювання 

споживачів до купування за допомогою інформування впродовж усього 

маркетингового маршруту. Інша концепція – маркетинг відносин – характеризує 

довгострокові взаємовідносини співробітництва між виробником і споживачем, що, у 

свою чергу, зумовлює отримання довгострокового прибутку із залученням ринкових 

сил. У межах такого підходу в процесі товарообміну беруть участь виробники, 

споживачі, фінансово-кредитні організації, органи державного і недержавного 

регулювання економіки, організації інфраструктури товарного ринку, постачальники, 

дистриб’ютори та інші активні учасники ринку, рівні партнери; всі сторони повинні 

одержувати вигоду від взаємовідносин, координованих у часі й просторі.  

Зробивши аналіз літературних джерел [1–13], ІМК охоплюють комплекс 

маркетингових комунікацій, а саме: рекламу, пропаганду, PR, стимулювання збуту і 

персональні продажі, які визначаються постійною взаємодією між собою, а також з 

підприємством та його внутрішнім і зовнішнім середовищем. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Для досягнення основної мети підприємства, а саме – 

максимальної економічної ефективності, ставиться головна мета – встановлення 

довготривалих взаємовигідних стосунків з групами, що роблять внесок у підприємство. 

Для цього підприємству потрібно створити не тільки вигідні умови існування для себе, 

але й для груп, від яких воно перебуває у залежності. Шляхи реалізації цієї мети 

прокладені через мотивацію зацікавлених осіб – споживачів та постачальників, повне 

задоволення їх потреб та створення сприятливих не тільки для себе, але і для них умов. 

Але для початку процесу створення цих умов підприємство та суб’єкти ринку, а саме 

партнери та споживачі, повинні мати довірчі стосунки, володіти повною інформацією, 

яка буде сприяти формуванню додаткової цінності отриманих ресурсів та продукції. 

Для наближення реалізації стратегії щодо встановлення довгострокового партнерства 

необхідним є підтримання безперервного контакту, який  буде виконуватися у процесі 

інформаційної взаємодії. 

Завданням інтеграційного процесу в маркетингових комунікаціях – не тільки 

інтенсифікації комунікацій, а і зміцнення прихильності клієнтів до торгової марки 

фірми, посилення впливу на маркетингову комунікаційну програму, забезпечення 
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сумісності з глобальними маркетинговими програмами, тобто для підвищення 

ефективності реалізації маркетингової стратегії. 

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

класифікації маркетингових комунікацій, уточнення й доповнення класифікації 

стратегій інформаційної взаємодії. Між підприємством і його партнерами та 

підприємством і споживачами відбувається активний обмін, причому не лише 

комунікаціями, а й інформацією, останній вид обміну являє собою інформаційну 

взаємодію. Маркетингові комунікації являють собою один із інструментів 

інформаційної взаємодії, тому правильно сформовані та добре виконані програми дій 

окреслених планів, зокрема щодо маркетингових комунікацій, дозволять у повній мірі 

наблизитися до мети інформаційної взаємодії. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. У результаті аналізу літературних джерел щодо 

комунікацій [1–13] виявлено стандартні, класичні підходи до маркетингових 

комунікацій. Але також було з’ясовано, що складові МК, виділені у кожному з 

підходів, не узгоджуються між собою. Тому на підставі проведеного аналізу було 

запропоновано погляд, згідно з яким у МК виділено три основні елементи: мета 

комунікації, способи комунікації та інструменти маркетингових комунікацій [13] та 

сформульовано власне визначення комунікації: комунікація – це процес обміну за 

допомогою різних способів зв’язку, знаків і символів з метою створення 

двостороннього психологічного контакту й умов для нормального функціонування 

людини, організацій та суспільства в цілому. 

Що стосується інструментів маркетингових комунікацій, то у класичній 

літературі [1–13] описується п’ять інструментів: як четвертий виділено прямий 

маркетинг, а п’ятим називають персональний продаж. Однак, проаналізувавши 

традиційні погляди, дійшли висновку, що директ-маркетинг є не інструментом, а 

способом комунікації, і в процесі реалізації директ-маркетингу може бути 

використаний будь-який інструмент. Що стосується персональних (особистих) 

продажів, то вони належать до особистісних комунікацій, у здійсненні яких можуть 

бути також застосовані різні інструменти МК. 

На рис.1 запропоновано класифікацію маркетингових комунікацій, але провести 

чітку межу між комунікаціями практично неможливо, оскільки вони плавно переходять 

одна в іншу. 

Визначено поняття інформаційної взаємодії  як процесу формування і реалізації 

довготривалих відносин з обміну інформацією між підприємством, партнерами і 

споживачами, де провідну роль відіграє підприємство, опосередковано об’єднуючи 

своїх партнерів і споживачів, з  метою забезпечення збільшення прибутку всіх суб’єктів 

на основі корисності отриманої інформації, яка сприятиме формуванню додаткової 

цінності отриманих ресурсів і продукції. Використання інформаційної взаємодії між 

підприємством, партнерами, споживачами подано на рис. 2. Як вже відмічалося, 

виявлено три інструменти маркетингових комунікацій, але в умовах сьогодення  

необхідно окремо розглянути такий інструмент, як Інтернет.  

Сьогодні в економічній літературі існує велика кількість класифікацій 

маркетингових комунікацій: Н. В. Головкіна [6], А. Ф. Павленко [9], Е. П. Попкава [11], 

Н. В. Євтропов [12]. 
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Рисунок 1 – Класифікація МК 
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Рисунок 1 – Класифікація МК (продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Процес інформаційної взаємодії між підприємством, партнерами, 

споживачами
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 Зорова 

 Слухова 

 Зорово-нюхова 

 Зорово-слухова 

За наявністю 

каналів розподілу: 

 Пряма 

 Опосередкована  

Залежно від залучення 

натуральних компонентів у 

стимулюванні збуту: 

 Натуральні премії 

 Зразки 

 Бізнес-сувеніри 

За активністю залучення до 

участі в акціях стимулювання 

збуту: 

 Конкурси для дітей, технічні, 

сімейні 

 Конкурси вітрин 

 Лотереї 

 Ігри на основі теорії 

ймовірностей 

За наявністю сервісу: 

 Гарантійне та 

післягарантійне 

обслуговування 

 Доставлення товару 

споживачеві 

 Пакування та 

фасування продукції 

під замовлення 

Зовнішня 

Реклама на транспорті 

Директ-маркетинг 

Друковані видання 

телевізійна 

Радіо 

Виставки 

Експозиції в місцях 

продажу 

Виставка 

Ярмарка 

Особистий продаж 

Аудіовізуальна 

Реклама 

Інформаційна 

 

 

взаємодія  

 

взаємодія 

Підприємство 

Тактильна 

Знижки-повернення 

Зарахування фінансових 

коштів 

Премії 

Програми для постійних 

клієнтів 

Пільгові купони 

Відшкодування 

Торгівельна угода 

Конкурс 

Лотерея 

Ігри Подарунки 

Сувеніри 

Зразки 

Ігрове 

Подарункове 
Стиму-

лювання 

збуту 

Грошове 

Банер, rich-media банер 

Використання ел.пошти 

Партнерські програми 

Контекстна реклама 

Веб-сайт 

Текстові/ текстово-графічні блоки 
Конференції, форум, чат 

Рекламні виставки 

Міні-сайти 

Координація діяльності  

 торгової мережі 

Системи замовлень 

Після продажне обслугову- 

вання та інформаційна 

підтримка клієнтів 

Виявлення думок та переваг 

споживачів 

PR 

Інтернет 

Організація власних заходів 

Спонсорування 

Класичний 

PR-тексти 

Прес-конференції 

Презентації 

Взаємодія зі ЗМІ 

Пасивні 

Активні 
Листування з діло-

вими партнерами 

Інформаційна під-

тримка споживачів 

Реклама: спам, opt-

in маркетинг, e-mail 

Реєстрація сайта в 

пошукових системах та 

каталогах 

Електронні PR-комунікації 

Обмін посианнями 
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Узагальнюючи огляд існуючих підходів до класифікації маркетингових 

комунікацій [1–12], можна зробити такі висновки: 

– немає єдності в підходах науковців до класифікаційних ознак і відповідних 

різновидів маркетингових комунікацій; 

– кожна з розглянутих класифікацій комунікацій маркетингу має певні недоліки: 

жоден з авторів не дає повної класифікації маркетингових комунікацій, існуючі підходи до 

класифікації досить обмежені, що являє собою істотну проблему; 
– класифікації перетинаються. 

У зв’язку з цим пропонується виконати уточнення класифікації маркетингових 

комунікацій [13]. На основі існуючих класифікацій класифікуємо види інформаційної 

взаємодії за додатковими ознаками: сутністю або характером процесу, етапами 

життєвого циклу, за бізнесовою привабливістю партнера, за готовністю споживача 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 – Додаткові класифікаційні ознаки видів інформаційної взаємодії 

 
Класифікаційна ознака Різновиди маркетингових комунікацій 

Сутність або характер процесу виробнича; збутова; інвестиційна; 

інноваційна; постачальницька  

Етапи життєвого циклу взаємовідносин початкова щодо звернення; емпірична / 

випробувальна; повноцінна / розвинута; 

згасаюча   

За бізнесовою привабливістю партнера активна; помірна; нагадувальна 

За готовністю споживача інформаційна; мотиваційна; стимулююча 

 

За готовністю споживача – класифікаційна ознака, що призначена для вибору 

комунікації побудови відносин зі споживачем при формуванні системи «споживач – 

підприємство». Можливі варіанти комунікацій: 1) інформаційна – характеризується 

збільшенням інформації про підприємство, що надається споживачеві. Направлена на 

інформування споживача про існування підприємства, появу нового товару, зміну ціни, 

створення іміджу підприємства. Використовується на всіх етапах розвитку підприємства; 

2) мотиваційна – метою є створення зацікавленості та мотивації до співпраці з 

підприємством. Використовується переважно на етапі регресивного та нульового 

розвитку підприємства; 3) стимулююча – спрямована на спонукання споживача до 

співпраці з підприємством. Комунікації направлено на виявлення основних цінностей 

продукції, переваг співпраці з підприємством з метою збільшення обсягів покупок та 

споживання. Використовується на всіх етапах розвитку підприємства. 

За бізнесовою привабливістю партнера – відіграє значну роль при діяльності 

підприємства, спрямованій на включення у систему «споживач – підприємство» даного 

партнера; це комунікації: 1) активна – має інтенсивний характер, направлена на 

збільшення кількості партнерів, підвищення якості партнерської взаємодії, укріплення 

партнерських зв’язків. Відповідає маркетинговій стратегії прогресивного та нульового 

типу; 2) помірна – має інформаційно-стумулюючий характер, метою є підтримання 

партнерських взаємовідносин та співробітництва, інформаційна підтримка, частковий 

моніторинг. Застосовується на всіх етапах розвитку підприємства; 3) нагадувальна – 

направлена на підтримку обізнаності партнерів про підприємство, товари, умови 

співпраці. Застосовується на всіх етапах розвитку підприємства на умовах точкових 

відносин з партнерами. 
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За сутністю або характером процесу – дана класифікаційна ознака відтворює 

інструмент взаємодії залежно від сфери діяльності: 1) виробнича – комунікація 

обмежується інформуванням підприємства про ціну та місце придбання товару чи 

послуги споживачем; 2) збутова – орієнтована на отримання ефекту у вигляді продажів; 

3) інвестиційна – комунікація в процесі довгострокового вкладення капіталу з метою 

його примноження; 4) інноваційна – новітня комунікація в системі «підприємство – партнер – 

споживач»; 5) постачальницька – комунікація в процесі взаємодії підприємства і партнера. 

Розглянемо різновиди стратегій інформаційної взаємодії (МК) та додамо до них 

стратегії, що відповідають запропонованим раніше видам інформаційної взаємодії за 

додатковими ознаками: спрямованість на суб’єкта, вид простору та готовність 

споживача та партнера (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Додаткові ознаки стратегій інформаційної взаємодії 

 
Класифікаційна ознака Різновиди стратегій 

Спрямованість на суб’єкта  спрямовані на споживачів; спрямовані на партнерів 

Простір реальні; віртуальні  

За рівнем готовності споживача інтенсивні комунікації; активні комунікації; помірні 

комунікації 

За рівнем бізнесової привабливості 

партнера 

переважне співробітництво; співробітництво; точкові 

відносини 

 

За спрямованістю на суб’єкта – стратегії підприємства можуть бути орієнтовані 

на споживачів або партнерів у межах системи «підприємство – споживач – партнер»: 

спрямовані на споживачів – стратегії, спрямовані на взаємодію зі споживачами, 

побудова ефективних зв’язків, ці зв’язки підтверджують доцільність існування 

підприємства у зовнішньому середовищі, яка полягає у задоволенні потреб споживачів; 

спрямовані на партнерів – стратегії, спрямовані на взаємодію з партнерами, 

споживачами, побудова ефективних зв’язків, завдяки яким існування підприємства може 

бути максимально корисним для соціального та економічного середовища через надання 

підприємством продукції найвищої якості. 

Залежно від виду простору – поява стільникового зв’язку та мережі Інтернет дало 

змогу підвищити ефективність взаємодії учасників комунікації, що дозволило говорити 

про нові форми взаємодії: 

реальний – характеризується використанням класичних засобів комунікації; 

віртуальний – простір обміну можна організувати так, щоб виробник унікального 

товару (послуги) легко зустрівся зі своїм унікальним покупцем, який проживає в іншій 

частині світу й ніколи до цього про нього не чув. 

Залежно від готовності споживача та партнера – підприємство проводить 

сегментацію клієнтів; для роботи з різними сегментами доцільно використовувати різні 

стратегії для оптимізації витрат і функціонування підприємства: 

активні – використовуються для високої та середньої готовності споживачів і 

партнерів; 

помірні – застосовуються для середньої та низької готовності споживачів і 

партнерів. 

На основі існуючих класифікацій видів витрат на маркетингові комунікації [6; 9; 

11; 12; 14; 16], представлених у табл.4 удосконалимо класифікацію видів витрат за 

додатковими ознаками: спрямованість, бізнесова привабливість партнерів та готовність 

споживача, вид простору, у якому здійснюється комунікаційна взаємодія (табл. 3). 
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Таблиця 3 – Додаткові класифікаційні ознаки видів витрат на маркетингові комунікації 

за додатковими ознаками 

 
Ознаки Види витрат на маркетингові комунікації 

Спрямованість – на взаємодію зі споживачами; 

– на взаємодію з партнерами 

Бізнесова привабливість 

партнера  

– значні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання; 

– середні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання; 

– незначні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання 

Готовність споживача – значні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання; 

– середні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання; 

– незначні, у порівнянні на одного суб’єкта господарювання 

Вид простору – на взаємодію у реальному просторі; 

– на взаємодію у віртуальному просторі 

 

Підприємство відіграє провідну роль у системі, опосередковано об’єднуючи 

партнерів та споживачів. Як бачимо, підприємство здійснює маркетингові комунікації в 

двох напрямках: спрямовані на споживача та спрямовані на партнерів. Ініціатори інших 

взаємодій усередині системи створюють зворотні зв’язки. Інформаційна взаємодія, 

спрямована на споживача, істотно відрізняється від взаємодії спрямованої на партнера та 

навпаки, оскільки можливості, інтереси та потреби у них різні. Завдання підприємства – 

визначити ці потреби, досить тонко їх диференціювати та спрямувати увесь арсенал 

необхідних комунікаційних засобів окремо на споживача та на партнера. 

Комунікації, спрямовані на споживача, мають масовий характер і мають за мету 

збільшення обсягів покупок та споживання. Під час взаємодії з партнерами 

використовуються інструменти та способи маркетингових комунікацій, які спрямовані 

на підтримку партнерських взаємовідносин та збільшення зацікавленості партнерів. Ці 

дії можуть потребувати різну кількість витрат, структуру витрат. Тому можна 

стверджувати, що витрати на ці маркетингові комунікації також мають бути розмежовані 

за направленістю по аналогією з самими комунікаціями і можуть бути витратами на 

взаємодію зі споживачем та на взаємодію з партнерами. 

Доповнимо існуючи класифікацію видів витрат на інформаційну взаємодію за 

спрямованістю наступними: 

– витрати на взаємодію зі споживачами; 

– витрати на взаємодію з партнерами. 

Добре налагоджені комунікації з партнерами та споживачами сприяють 

забезпеченню організаційної ефективності. Якщо підприємство ефективне у сфері 

комунікаційної взаємодії, вона ефективна і в будь-яких інших видах діяльності. 

Діяльність підприємства тісно пов’язана з діяльністю його партнерів та 

споживачів, тому для цілісного формування ефективного комплексу комунікаційних 

заходів  інформаційної взаємодії слід більш детально розглянути такі фактори впливу, як 

рівень бізнесової привабливості партнерів щодо співпраці з ними та рівень готовності 

споживача до споживання продукції підприємства. 

Рівень здатності партнера задовольняти бізнесові інтереси підприємства щодо 

постачання ресурсів, необхідних для розвитку підприємства, вказує на його рівень 

привабливості для підприємства у системі «підприємство-партнер-споживач» Чим 

вищий потенціал має партнер, тим більшу привабливість для сумісної співпраці він має 

для підприємства. Аналогічно, рівень бажання та фінансових можливостей придбання і 
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використання споживачем продукції характеризує готовність споживача для 

інформаційної взаємодії. Рівень може бути оцінено високим, середнім або низьким для 

підприємства. 

Основною ж метою підприємства залишається моделювання бюджету 

комунікацій підприємства з точки зору оцінки співвідношення оптимальності та 

ефективності витрат відносно рівня готовності споживача та рівня бізнесової 

привабливості партнера. 

Відхилення від оптимальності приводить до неефективності: при меншому 

бюджеті підприємство недоодержує прибуток від продажів (тому що комунікаційна 

взаємодія не відбулася на потрібному рівні, не були виявлені смаки та уподобання, 

низька інформованість), при більшому бюджеті – витрачає марно кошти (тому що 

споживачі та партнери мають низьку зацікавленість у співпраці). 

Можна стверджувати, що співвідношення витрат має бути пропорційним щодо 

рівня привабливості та має бути використано як обмеження при формуванні бюджету 

підприємства з інформаційної взаємодії, у іншому випадку воно буде не оптимальним. 

В залежності від готовності споживача та партнера – підприємством проводиться 

сегментація клієнтів, для роботи з різноманітними сегментами доцільно використовувати різні 

стратегії для оптимізації витрат та функціонування підприємства відносно до високого, 

середнього та низького рівня бізнесової привабливості партнера рівня  та готовності 

споживача: 

значні – використовуються для  високого рівня готовності споживачів та високого 

рівня бізнесової привабливості партнерів; 

середні – використовуються для високого та середнього рівня готовності 

споживачів,  високого та середнього рівня бізнесової привабливості партнерів; 

незначні – використовуються для низької готовності споживачів та партнерів. 

Розрахунок витрат доцільніше здійснювати у порівнянні з витратами на одного 

суб’єкта господарювання за бюджетом підприємства, оскільки кожен партнер або 

споживач має свій рівень готовності або привабливості. 

Вище сказане зумовлює необхідність удосконалення та доповнення поділу видів 

витрат на інформаційну взаємодію. Пропонуємо наступну їх класифікацію: 

– значні витрати на одного суб’єкта господарювання; 

– середні витрати на одного суб’єкта господарювання; 

– незначні витрати на одного суб’єкта господарювання. 

Однією зі значних відмінностей інформаційної взаємодії підприємства та 

маркетингових комунікацій є те, що взаємодія підприємства з його споживачами та 

партнерами може здійснюватися не лише у реальному просторі, а й у віртуальному.  

З розвитком сучасних технологій та поступовим перетворенням стандартних 

комунікацій в інтерактивні, основним каналом інтерактивного маркетингу стають 

комунікації у віртуальному просторі, а саме в Інтернеті, локальних мережах, які 

розглядаються як один із засобів просування в комплексі інструментарію інформаційної 

взаємодії підприємства. Взаємодія у віртуальному просторі дає змогу територіально 

віддаленим підприємствам, тобто партнерам, за допомогою сучасних технологій 

розробляти спільні ефективні проекти виробництва (створення сукупних інформаційних 

джерел і каналів передання інформації під час проведення комплексних маркетингових 

досліджень, спільний моніторинг соціально-економічної інформації, ведення 

переговорів) та допомагають встановлювати партнерські стосунки, перебуваючи у будь-

якому місці у світі. 

Комунікації у комп’ютерній мережі мають ряд значних відмінностей від 

традиційних засобів комунікаційного комплексу. В існуючих класифікаціях 
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маркетингових комунікацій [1–12; 14–16], як правило, Інтернет розглядається як ще один 

канал комунікацій. Лише декілька авторів [14; 15] відзначають його специфічні 

можливості, іншу природу комунікації у віртуальному середовищі. 

Згідно з науковими працями Почепцова Г.Г [16], у віртуальному середовищі 

кожний суб’єкт комунікації має можливість звертатися до інших і здійснювати негайний 

зворотний зв'язок. Інформаційна взаємодія у віртуальному просторі дає можливість 

комунікатору одночасно виконувати роль і комуніканта, і комуніката, на відміну від 

інформаційної взаємодії у реальному просторі. 

Відмінності комунікацій у віртуальному просторі та традиційних маркетингових 

комунікацій полягають у наступному: 

– нові технології дають можливість компанії перейти від масових комунікацій до 

сфокусованого діалогу один на один: компанія – користувач; 

– дозволяє провести комунікаційний процес з більшою інтерактивністю порівняно 

з іншими каналами комунікацій; 

– особливість середовища Інтернет проявляється в активній ролі користувачів (у 

традиційних маркетингових комунікаціях вона є пасивною), що обумовлена контролем 

над пошуком інформації за рахунок різних механізмів пошуку й навігації; 

– інтерактивний характер середовища Інтернет дозволяє підвищити ефективність 

взаємодії учасників комунікації за рахунок швидкого зворотного зв’язку і можливості 

надання великого обсягу інформації. 

Ряд наведених відмінностей традиційних маркетингових комунікацій та 

інформаційної взаємодії через мережу Інтернет дає підставу стверджувати, що 

загальноприйняті моделі формування бюджету інформаційної взаємодії не можуть бути 

однаково ефективні в обох випадках. Настає необхідність поділу видів витрат на 

інформаційну взаємодію, враховуючи вид простору, у якому буде здійснюватися 

взаємодія. Згідно до цього, доповнимо існуючі види витрат на інформаційну взаємодію 

такою ознакою, як «вид простору». За видом простору виділимо: витрати на взаємодію у 

реальному просторі, витрати на інформаційну взаємодію у віртуальному просторі. 

Для наочності вибору стратегії інформаційної взаємодії з урахуванням  наведених 

складових пропонується виконати (і подати графічно) позиціонування маркетингових 

стратегій у тривимірному просторі з такими осями координат: готовність споживача 

(ГС), привабливість партнера (ПП), конкурентоспроможність підприємства (КП) (рис. 3). 

Кількість інтервалів на кожній осі координат – три, що відповідає трьом рівням 

його характеристик: низькому, середньому та високому. Кожне підприємство може бути 

віднесене до певної частини створеного даними осями координат простору на основі 

визначення координат, що відповідають значенням його характеристик. При цьому усі 

можливі варіанти ситуативного вибору маркетингових комунікацій підприємства 

являють собою куб з ребром у три інтервали, тобто кількість можливих стратегій 

інформаційної взаємодії дорівнює двадцяти семи (рис. 3). Кожна з цих висот являє 

собою континуум відповідного виду конкурентоспроможності, який характеризує її 

певний аспект і впливає на вибір стратегії за класифікаційною ознакою «сутність 

повідомлень». 

Зупинимося на змісті категорії «повідомлення», яка є складовою інструментів 

інформаційної взаємодії. Рекламне повідомлення – послання, яке продає продукцію 

споживачеві. Воно має конкретну форму (текстову, візуальну, символічну) і 

доставляється адресату за допомогою каналу та інструменту комунікації. 
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Рисунок 3 – Узагальнений вигляд стратегій інформаційної взаємодії підприємства за: 

а) конкурентоспроможністю підприємства, b) готовністю споживачів, c) привабливістю 

партнерів 
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Сприймаючи повідомлення, людина співвідносить набір літер і знаків, з яких воно 

складається, з відомими йому поняттями, а потім – з образами, відчуттями, оцінками, 

асоціаціями, тобто перетворює презентаційну форму інформації в її змістовну форму. 

Виходячи з цього, повідомлення може бути подане як сукупність набору переданих 

відомостей і порядків (алгоритмів) їх кодування в набір знаків повідомлення. Без 

алгоритму кодування повідомлення перетворюється просто в набір знаків.  

На основі аналізу літературних джерел [1–12] було виділено вимоги до 

повідомлення, які подано в табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Вимоги до сутності повідомлення 

 
Критерії повідомлення Пояснення 

Вербальні 

Ім’я Розуміється інформація про найменування об’єкта 

повідомлення (реклами) 

 Зручна вимова Не варто використовувати довгих слів, які важко вимовляти 

 Наявність смислових 

асоціацій 

Ця ознака дозволяє судити про сферу діяльності фірми. 

Наявність смислових асоціацій робить ім’я добре 

запам’ятовуваним 

 Врахування 

культурних асоціацій 

Виходячи на іншомовний ринок, треба пам’ятати, що інша 

мова – інший світ, та проконсультуватися у лінгвіста щодо 

того, чи не викликає ім’я негативних асоціацій мовою адресата 

реклами 

 Наявність / відсутність 

помилкових очікувань 

Помилкові очікування збивають людей з пантелику, 

погіршуючи запам’ятовування 

 Наявність / відсутність 

негативних асоціацій 

Якщо реклама викликає негативні асоціації, то саме вони 

стають характеристикою об’єкта 

 Серійність Добре, якщо серія товарів названа іменами з одного 

смислового ряду, бо це допомагає навіть новим товарам 

швидко ставати «впізнаними», оскільки вони знаходяться в 

«спорідненості» з уже відомими 

 Гумор Позитивна емоція, викликана повідомленням, стає позитивною 

характеристикою об’єкта повідомлення. Але треба пам’ятати, 

що є товари, над якими жартувати небажано 

 Слав’янизація Часто використовуються англомовні слова та образи, ця 

особливість допомагає виділитися 

 Використання 

символів 

Символи мають одну унікальну рису: вони швидко й 

універсально читаються цільовою аудиторією, й, отже, роблять 

повідомлення швидко впізнаним 

Слово Слово розглядається нами як будівельний матеріал для тексту. 

Воно вибирається за певними критеріями: 

 Наявність / відсутність 

негативних асоціацій 

Слово по можливості не повинно мати негативних асоціацій. 

«Погана» семантика запам’ятовується простіше, швидше і на 

більш тривалий час 

 Наявність / відсутність 

заперечення 

Якщо можна уникнути заперечення – треба це зробити, бо 

заперечення ускладнюють і подовжують контакт реципієнта з 

повідомленням, заважаючи його простій і швидкій дії 
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Продовження таблиці 4 
 Урахування закону 

Мерфі 

Якщо що-небудь можна зрозуміти не так – люди обов’язково 

зрозуміють не так 

 Зрозумілість слова Якщо текст містить незрозумілі слова, автори послання 

втрачають читача. По-перше, людина, почувши незрозуміле 

слово, часто просто виключається з процесу комунікації. По-

друге, незрозуміле завжди викликає побоювання 

Слоган Під слоганом ми розуміємо стисло і влучно сформульоване 

основне твердження повідомлення 

 Включення в слоган 

унікальної торгової 

пропозиції (УТП) 

УТП – це те, що здатне виділити слоган з маси інших, і те, що 

робить слоган не просто красивою фразою, але й утилітарно 

функціональним твердженням. Саме УТП несе інформацію про 

унікальні характеристики об’єкта повідомлення 

 Включення в слоган 

імені рекламованої 

торгової марки 

Вдалий слоган, який не містить імені торгової марки, стає 

вдалим нічиїм слоганом, і чим він вдаліший, тим швидше 

читач припише його вже відомій торговій марці 

 Конкретність У мові є конкретні й абстрактні слова. Конкретні слова всіма 

розуміються однаково, і тому вони є запорукою високої 

інформативності. Абстрактні слова розуміються всіма по-

різному, вони виконують декоративну функцію. Слоган, що 

складається тільки з абстрактних слів, є гарною, але 

нефункціональною фразою 

 Наявність ігрових 

прийомів 

Ігрові прийоми, порушуючи загальноприйняті правила, 

руйнуючи мовні кліше, допомагають виділитися на загальному 

тлі «правильних» слоганів 

 Наявність слів  Грамотне використання у повідомленні завжди виграшне: повз 

таке повідомлення не можна пройти, не звернувши на нього 

уваги 

 Використання гумору Позитивна емоція, викликана повідомленням, стає позитивною 

характеристикою об’єкта повідомлення. Але треба пам’ятати, 

що є товари, над якими жартувати небажано 

Невербальні 

Образ Образ розуміється нами як інформація про товар, зашифрована 

в образотворчому ряді. Образ сприймається більш емоційно, 

ніж текст, і він є більш наочним 

 Відсутність образу-

«вампіра» (термін 

Р.Рівса) 

Образ-«вампір» – це той, що перебуває в центрі уваги глядача, 

але нічого про товар не розповідає 

 Відсутність 

негативних асоціацій 

За наявності негативних асоціацій продукція викликає такі ж 

самі негативні почуття 

 Місткість Під місткістю розуміємо наявність в образі мінімуму деталей – 

структурних елементів образу. Одна велика, містка за змістом 

деталь здатна працювати ефективніше, ніж безліч дрібних 

 Серійність Серійність образу – це розвиток у рекламі однієї ідеї через 

відтворення її різними образотворчими засобами 

 Семантика 

невербальних засобів 

Якщо в рекламі є персонажі, то варто простежити, чи не є їх 

жести брехливими (термін А. Піза). Психологи стверджують, 

що основну масу інформації ми передаємо через мову тіла 

 Наявність персонажу Персонаж – це окремий випадок серійності. Розвиток ідеї тут 

відбувається через обігравання діяльності персонажа 

 Наявність гумору Позитивна емоція, викликана повідомленням, стає позитивною 

характеристикою об’єкта повідомлення 
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Продовження таблиці 4 
 Гра Допомагає виділитися на загальному тлі образів 

Композиція Композиція розуміється як розміщення тексту та образу. 

Найчастіше їх розміщують за принципом «образ – сам по собі, 

текст – сам по собі», але більше «працює» варіант поєднання 

цих компонентів  

 Наявність одного 

візуального центру 

Допомагає виділитися на загальному тлі образів. Якщо 

візуальних центів три, то реклама візуально розпадається на 

три частини, втрачаючи в ефективності рівно в три рази, 

оскільки в три рази довше треба розглядати це складне 

графічне зображення. Рекламу ніхто спеціально не розглядає, 

й, отже, вона повинна бути якнайпростішою для сприйняття 

 Суміщення центрів Необхідне для того, щоб погляд глядача, «спіймавши» 

візуальний центр, автоматично потрапив на комерційно 

важливу інформацію 

Додаткові особливості 

Креативність Творчі здібності, які характеризуються готовністю до 

продуціювання принципово нових ідей і які входять у 

структуру обдарованості як незалежний фактор 

 Швидкість Кількість ідей, що виникають за одиницю часу 

 Оригінальність Здатність виробляти незвичайні ідеї, що відрізняються від 

загальноприйнятих 

 Гнучкість Дозволяє відрізняти індивідів, які оригінально вирішують 

проблеми, від тих, хто демонструє хибну оригінальність. 

 Сприйнятливість Чутливість до незвичайних деталей, суперечностей і 

невизначеностей, готовність швидко переключатися з однієї ідеї 

на іншу 

 Метафоричність Готовність працювати в зовсім незвичному контексті, 

схильність до символічного, асоціативного мислення., вміння 

побачити в простому складне, а в складному – просте 

Гнучкість до вимог 

комунікатора 

Означає можливість редагування в будь-який момент 

Унікальність Яскравість втілення, привернення уваги споживачів до 

повідомлення 

Зрозумілість і простота Адекватність розуміння споживачем тієї ідеї, що вкладається в 

повідомлення 

Технічна якість Повідомлення становить інтерес як об’єкт передачі по каналах 

зв’язку. При цьому вивчаються питання надійності, стійкості, 

оперативності, дальності, перешкодозахищеність передачі 

повідомлень, у деяких випадках – прихованості передачі, а 

також принципи і методи проектування систем передачі 

повідомлень, засобів їх захисту від несанкціонованого доступу 

 

Рекламне повідомлення розглядається як єдність вербальних і невербальних 

смислових компонентів. Усі запропоновані критерії оцінки повідомлення ми поділяємо 

на основні й додаткові. Відмінність між ними полягає в тому, що основні критерії 

обов’язкові мають бути наявні, а додаткові – лише бажані. 

Розподіл стратегій інформаційної взаємодії за квадрантами множин 

маркетингових стратегій відповідно до трьох складових наведено у рис. 4, табл. 5. 
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Рисунок 4 – Куб позиціювання стратегій, видів та інструментів інформаційної взаємодії 

 

Таблиця 5 – Характеристики стратегій інформаційної взаємодії 
 
Вид стратегії 

інформаційної 

взаємодії 

Квад-

рант 

Канал Інструмент Періодич-

ність 

Тривалість 

контакту 

Вид 

простору 

Цілі 

Помірні 

комунікації зі 

споживачами 

1, 

4, 

7, 

10, 

13, 

16, 

19, 

22, 

25 

Непрямий Реклама у ЗМІ, 

зовнішня реклама, 

реклама у 

транспорті, 

експозиції в місцях 

продажу, конкурс, 

лотерея, 

презентації, 

реєстрація сайта в 

пошукових 

системах і 

каталогах 

Періодичні Короткострокові Реальний / 

віртуаль-

ний 

Інформування про 

існування 

комунікатора, про 

його товари чи 

послуги та їх 

якість, створення 

зацікавленості й 

лояльності, 

залучення 

споживачів, 

скорочення витрат 
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Продовження таблиці 5 
Активні 

комунікації зі 

споживачами 

2, 

5, 

8, 

11, 

14, 

17, 

20, 

23, 

26 

Непрямий / 

прямий 

Виставки, 

ярмарки, 

особистий 

продаж, директ-

маркетинг, 

реклама у ЗМІ, 

зовнішня реклама, 

експозиції в 

місцях продажу, 

премії, програми 

лояльності, 

подарунки, 

сувеніри, 

семінари, 

конференції, веб-

сайт, реєстрація 

сайта в 

пошукових 

системах і 

каталогах, 

електронні PR-

комунікації, 

інформаційна 

підтримка 

клієнтів 

Періодич-

ні / 

регулярні 

Середньо-

строкові 

Реальний / 

віртуаль-

ний 

Збільшення обсягів 

покупок та 

споживання, 

підтримання та 

підвищення 

лояльності, 

генерування, 

формування та 

актуалізація потреб 

споживачів, 

усунення причин 

невдоволення 

Інтенсивні 

комунікації зі 

споживачами 

3, 

6, 

9, 

12, 

15, 

18, 

21, 

24, 

27 

Переважно 

прямий 

Виставки, 

ярмарки, 

особистий 

продаж, директ-

маркетинг, 

зарахування 

фінансових 

коштів, програми 

для постійних 

клієнтів, премії, 

конференції, 

семінари, 

подарунки, 

сувеніри, 

післяпродажне 

обслуговування, 

електронна пошта 

Регулярні Довгостро-

кові 

Реальний // 

віртуаль-

ний 

Підтримання 

лояльності, 

виявлення основних 

цінностей 

Точкові 

відносини з 

партнерами 

1, 

2, 

3, 

10, 

11, 

12, 

19, 

20, 

21 

Непрямий Веб-сайт, 

реєстрація сайта в 

пошукових 

системах і 

каталогах, прес-

конференції, 

презентації, 

взаємодія зі ЗМІ, 

виставки, 

ярмарки, зразки 

Періодичні Коротко-

строкові 

Реальний / 

віртуаль-

ний 

Інформування про 

існування 

комунікатора, про 

його товари чи 

послуги та їх якість 
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Продовження таблиці 5 
Переважне 

співробітни-

цтво з 

партнерами 

4, 

5, 

6, 

13, 

14, 

15, 

22, 

23, 

24 

Непрямий / 

прямий 

Виставки, ярмарки, 

особистий продаж, 

директ-маркетинг, 

семінари, 

конференції, веб-

сайт, електронні 

PR-комунікації, 

інформаційна 

підтримка клієнтів, 

відшкодування, 

торгова угода, 

спонсорування, 

післяпродажне 

обслуговування, 

листування з 

діловими 

партнерами, 

партнерські 

програми 

Періодич-

ні / 

регулярні 

Середньо-

строкові 

Реальний / 

віртуаль-

ний 

Збільшення 

зацікавленості, 

підвищення 

готовності, усунення 

причин 

невдоволення 

Співробітництв

о з партнерами 

7, 

8, 

9, 

16, 

17, 

18, 

25, 

26, 

27 

Переважно 

прямий 

Виставки, ярмарки, 
особистий продаж, 

директ-маркетинг, 

семінари, 
конференції, веб-сайт, 

електронні PR-

комунікації, 
інформаційна 

підтримка клієнтів, 

відшкодування, 
торгова угода, 

спонсорування, 

організація власних 
заходів, 

післяпродажне 
обслуговування, 

листування з 

діловими партнерами, 

партнерські програми 

Регулярні Довго-

строкові 

Реальний / 

віртуаль-

ний 

Підтримання 

партнерських 

взаємовідносин та 

готовності партнерів 

до співпраці 

 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Важливою складовою успішної й ефективної діяльності підприємства стають 

комунікації, у процесі функціонування яких на ринку проявляється соціальна складова 

підприємства, що характеризує внутрішні зв’язки між членами колективу та зовнішні 

зв’язки між підприємством та потенційними чи реальними споживачами, конкурентами, 

партнерами та представниками інших контактних груп. На підставі аналізу літературних 

джерел сформульовано власне визначення комунікації: комунікація – це процес обміну 

за допомогою різних способів зв’язку, знаків і символів з метою створення 

двостороннього психологічного контакту й умов для нормального функціонування 

людини, організацій та суспільства в цілому. 

Комунікації поділяють на два види: комунікації, які спрямовані на формування 

відносин у колективі підприємства суб’єктами інформаційного простору, та 

маркетингові комунікації. У результаті дослідження природи маркетингових комунікацій 

виділено дві концепції маркетингу: маркетинг-менеджмент та маркетинг відносин, що 

дозволяє зрозуміти природу маркетингових комунікацій для більш ефективного їх 

залучення у маркетинговий процес підприємства. Об’єднання різних інструментів 

маркетингових комунікацій приводить до отримання ефекту синергії. Це дозволяє 

говорити при систему інтегрованих маркетингових комунікацій. На основі аналізу 

літературних джерел сформульовано таке визначення: інтегровані маркетингові 

комунікації – взаємодія форм комплексу комунікацій, при якому кожна з них повинна 
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бути інтегрована з іншими інструментами маркетингу і підкріплена ними для досягнення 

максимальної ефективності. 

Провести чітку межу між різними видами комунікацій практично неможливо, 

оскільки одна комунікація переходить в іншу. У результаті дослідження виділено три 

основні елементи: мета комунікації, способи комунікації та інструменти маркетингових 

комунікацій. Відповідно до цього підходу визначено три основні інструменти 

маркетингових комунікацій: PR, реклама та стимулювання збуту. Визначено, що 

розвиток інформаційних технологій став основою для появи Інтернет-маркетингу. 

Інтернет надає принципово нових властивостей інформаційному простору та дозволяє 

виділити окрім реального ще й віртуальний простір. Використання Інтернету дозволяє 

розширити межі маркетингових комунікацій і говорити про таке поняття, як 

інформаційна взаємодія: процес формування і реалізації довготривалих відносин з 

обміну інформацією між підприємством,партнерами і споживачами, де провідну роль 

відіграє підприємство, опосередковано об’єднуючи своїх партнерів і споживачів, з 

метою забезпечення збільшення прибутку всіх суб’єктів на основі корисності отриманої 

інформації, яка сприятиме формуванню додаткової цінності отриманих ресурсів і 

продукції. 

Існуючі класифікації маркетингових комунікацій є недостатньо повними для 

відображення усіх особливостей існування підприємства у реаліях сучасної вітчизняної 

економіки. На основі літературного аналізу уточнено класифікацію видів інформаційної 

взаємодії за додатковими ознаками: за сутністю або характером процесу, за етапами 

життєвого циклу взаємовідносин, за рівнем бізнесової привабливості партнера, за рівнем 

готовності споживача, які є принципово новими й актуальними з погляду подальшого 

удосконалення теорії маркетингу. Доповнено класифікацію стратегій інформаційної 

взаємодії за додатковими ознаками: спрямованість на суб’єкта, вид простору і готовність 

споживача та бізнесова привабливість партнера. На основі існуючих класифікацій видів 

витрат на маркетингові комунікації удосконалено класифікацію видів витрат за 

додатковими ознаками: спрямованість, бізнесова привабливість партнерів та готовність 

споживача, вид простору, у якому здійснюється комунікаційна взаємодія. Для наочності 

вибору стратегії інформаційної взаємодії з урахуванням складових формування 

маркетингових стратегій – конкурентоспроможності підприємства, бізнесової 

привабливості партнера та готовності споживача – виконано позиціювання 

маркетингових стратегій у тривимірному просторі з визначенням видів, інструментів 

інформаційної взаємодії, видів витрат за удосконаленою класифікацією. 
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Marketing Communications as Tools for Information Interaction of the Company, 

Partners, and Consumers. 

The aim of the article. An active exchange of both communications and information is 

taking place between the company and its partners, the company and consumers, the latter kind 

of exchange is considered as information interaction. 

The results of the analysis. Based on the analysis of scientific works, the actual 

definition of communication is represented: communication is the process of exchanging signs 

and symbols through various communication means in order to create a two-way psychological 

contact and conditions for normal functioning of people, organizations and society as a whole. 

Communications are divided into two types: communications that are aimed at forming 

relations in the company personnel by the participants of information space, and marketing 

communications. As a result of marketing communications nature studies, two marketing 

concepts have been identified: marketing management and marketing, which allow us to 

understand marketing communications nature in order to use them more efficiently in the 

marketing process of the company. Combining various marketing communication tools leads to 

a synergy effect. This allows representing the system of integrated marketing communications. 

Having analyzed scientific works, the following definition is proposed: integrated marketing 

communications are the interaction of different forms of communications, in which each of them 

should be integrated with other marketing tools and backed up by them to achieve maximum 

efficiency. 

It is practically impossible to draw a clear line between different types of 

communications, since one communication passes into another. The study highlights three main 

elements: the purpose of communication, communication means and marketing communications 

tools. According to this approach, three main tools of marketing communications are defined: 

PR, advertising and sales promotion. It is determined that the development of information 

technology has become the basis for the emergence of Internet marketing. The Internet provides 

fundamentally new abilities to information space and allows defining not only real but virtual 

space. Using the Internet allows us to expand the boundaries of marketing communications and 

to consider such concepts as information interaction: formation and implementation process of 

long-term relations in information exchange between the company, partners and consumers, 

and the company is the leader, indirectly uniting its partners and consumers, in order to ensure 

the increase in the profit of all entities on the basis of the usefulness of the information received, 

which will contribute to the formation of additional value of the received resources and 

products. 

The existing classifications of marketing communications are not sufficiently complete 

to reflect all the features of the company's existence in the modern domestic economy. Based on 

scientific studies, the classification of information interaction types in terms of additional 

features is outlined: in terms of essence or nature of the process; relationship lifecycle stages; 

the level of business attractiveness of the partner; consumer readiness, which are fundamentally 

new and relevant from the viewpoint of further improvement of marketing theory. The 

classification of information interaction strategies in terms of additional features is added: 

focus on the subject; type of space; consumer readiness, and business attractiveness of the 

partner. On the basis of existing classifications of expenses on marketing communications, the 

classification of expenses in terms of additional features has been improved: directionality; 

business attractiveness of partners and consumer readiness, the type of space in which 

communication interaction is carried out. 

Conclusions and direction for further research.For the sake of information interaction 

strategy choice taking into account the components of marketing strategies formation 

(competitiveness of the company, business attractiveness of the partner and readiness of the 

consumer) the positioning of marketing strategies in a three-dimensional space with the 
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definition of types, tools of information interaction, types of costs by an improved classification 

has been represented. 

Keywords: marketing communications, information interaction, company, partner, 

consumer 
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THE OPTIMAL PRICING STRATEGY OF THE NOVELTY PRODUCT 

DETERMINED BY FUNCTION OF PRICE ELASTICITY OF DEMAND  

 
The article considers approaches to determining the price elasticity of demand as a regression 

model of price dependence, and also the risks in pricing based on the models obtained. The process of 

obtaining price elasticity of demand as a regression model of price dependence is proposed to be 

performed in two stages. At the first stage, based on empirical information on prices for innovative 

products and sales volumes, models of demand-price dependency are obtained. At the second stage, 

based on the definition of elasticity by the methods of limit analysis, regression models are obtained for 

the price elasticity of demand versus price. The application of the proposed methodology is 

demonstrated in determining the optimal price for Smart House systems for an enterprise that plans to 

enter with them to the market of the city Odessa. 

Keywords: regression dependence of demand on prices, models of price elasticity of demand 

versus price, risk assessment in pricing, optimal price for innovative products, marginal analysis in 

pricing. 

 

 

Statement of the problem. Price elasticity of demand for goods and services is the 

foundation of modern pricing policy of the enterprise. It is especially important to determine 

the price elasticity of demand indicator when marketing high-tech innovative products. This is 

due to the fact that the demand for high-tech innovative products depends on many factors: 

forward, on the degree of novelty of products and availability of analogues in the market, as 

well as on the novelty's ability to satisfy consumer needs, from communication activities to 

promote products, from measures to stimulate sales and the like. All this set of factors 

determines the «recall» of the market in the form of demand for goods at a price that the seller 

determines. 

Entering the market with new, especially high-tech product requires the company to 

carefully approach the assessment of possible risks in pricing. They can be evaluated by the 

reaction of customers in pilot surveys or observations, focus groups or personal interviews. It is 

also important to have the statistical evaluation tool of relation between sales volume and 

prices, price elasticity of demand and prices and the ability to determine the risks of increase or 

decrease in prices in a particular market situation. 

Analysis of the recent research and publications. Modern scientific work considering 

the evaluation and application of price elasticity of demand index can be characterized by the 

certain range of positions and approaches. The authors` positions on the use of price elasticity 

of demand index in practice are diametrically opposite. They can be divided into two groups: 

the first is inclined to the idea of absolute unreasonableness of practical application of price 

elasticity of demand index and its purely theoretical perception [1]; the second group, on the 

contrary, convincing on the importance of practical use of price elasticity of demand index. 

Approaches to determine the coefficient of price elasticity also vary from verbal definition to 

the use of complex mathematical calculations [2–4]. 
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Ukrainian researchers use price elasticity of demand in the market research of different 

groups of products, as well as in making management decisions [5–10]. Price elasticity of 

demand in applied research is widely used by scientists from the United States [11–16]. Using 

price elasticity of demand index is relevant in the present studies of aggregate demand for 

certain groups of goods and services in the macroeconomic context. 

Unsolved aspects of the problem. In our view, the price elasticity of demand index for 

high-tech innovation or novelty goods is not a constant as it is commonly interpreted in the 

classic sense. On the stage of goods entering the market and sales growth price elasticity of 

demand index will vary within certain boundaries. Its value and the corresponding market 

reaction are closely related to the current price. At the stage of maturity the market reaches 

saturation stage and the price elasticity of demand index undergoes much smaller fluctuations 

than in previous stages of the life cycle. When technical innovations from competitors or 

product obsolescence appear, that is the transition to the stage of decline then the price 

elasticity index once again demonstrates high volatility. 

Statement of purpose. Метою статті є розроблення науково-методичних підходів 

до визначення цінової еластичності попиту як регресійної моделі залежності від ціни, 

розроблення інструментів оцінки ризиків ціноутворення за отриманими моделями, а 

також демонстрація застосування розробленої методики. 

The main research. Assuming that the price elasticity of demand index is not constant 

and can be described by the certain model of depending on the price of goods or services then 

under these conditions we get the possibility to determine the period in which this rate varies, 

that can assess its probable value at certain prices and we are able to assess the risks of increase 

or decrease in prices that means determining the risks of their each possible level. 

Suppose that there is some existing factual information on prices and related sales of 

novelty or new high-tech products for a short period of time. This may be pilot market research, 

trial sale and real or imitation experiment data. It is recommended to make the decision to 

adjust the prices depending on the type of relation between demand and prices. It is proposed to 

find this relationship by the regressive dependence of demand on the price. 

Modelling price elasticity of demand and assessing the risks in pricing are conducted by 

the following stages: 

a) obtaining a regression model of demand on the price dependence; 

b) obtaining function of price elasticity of demand and risk assessment for her behavior. 

Consider the situation where a manufacturer evaluates demand for innovative products 

according to sales. Such data may be obtained in the experimental sales of innovative products 

by the methods of test marketing or comparing sales and corresponding prices in the real 

conditions. 

Stage 1. Regression model of demand on prices dependence is built from experimental 

data where the dependent variable is sales and independent or explanatory one is the price. 

For approximation of experimental data standard regression models are commonly used: 

linear, hyperbolic and parabolic. It`s necessary to select the «best» among these models. In 

terms of statistics the «best» means the most accurate, reliable and adequate. The accuracy of 

the model is verified by the coefficient of determination R2 and standard error of the model, the 

reliability is checked by Fisher F-criterion (the reliability of the overall model) and by Student 

t-criterion (the reliability coefficients), the adequacy of the model is verified by residues (for 

example, the autocorrelation coefficients residues). 

The risks related to the qualifications of the researcher are possible at this stage. The 

first risk is connected with a sample that has to be representative, another one can occur due to 

the selection of model from experimental data. These risks are not subject to quantity 

assessment but have an impact on further research. 
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Stage 2. Getting the function of the price elasticity of demand and assessing risks of 

price changes depending on the graphics functions. Price elasticity of demand in terms of 

mathematical analysis is determined by the following formula [15]: 

 

)(
)(

)( / PQ
PQ

P
QEp 

, 

 

where  Q(P) is a known function of demand of some product; 

Р is the price of the product. 

 

Certain basic models are used for regression models of the demand on price 

dependence. We find the price elasticity functions for linear, hyperbolic and parabolic patterns 

of demand and evaluate the risks of price changes for each of them. The term «function of price 

elasticity of demand» is introduced for convenience. It is clear that the relation between price 

elasticity of demand and price in all the following cases is not functional but regression. But the 

concept of «function of price elasticity of demand» allows using tools to research function at 

extremes for derived regression models. 

а) Linear regression of demand on prices is: Q = a0 + a1P. Its` derivative is: Q/ = а1. 

The function of price elasticity of demand in this case is: 
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Fig. 1 graphs the function (1) modulo. 
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Figure 1 – The function of price elasticity of demand for the linear dependence of demand on 

price 

 

Fig. 1 shows that the function of the price elasticity of demand for the linear model of 

dependence of the demand on price has a vertical asymptote, this point on the graph of demand 

on price corresponds to zero demand. That is when the demand that tends to zero the price 

elasticity index tends to infinity. At the point |
а0

2а1
| graph of the elasticity function module 

1 
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intersects the line Ер(Q) = 1 which corresponds to a single demand (the boundary between 

elastic and inelastic demand). 

According to the graph of price elasticity of demand in the case of linear dependence of 

demand on price three risk pricing can be defined: 

1) a low risk of price increases in the interval (0; |
а0

2а1
|); here price increase will lead to a 

slight decrease in sales, as demand for this range is inelastic (graph below single elasticity); 

2) zero risk of decrease in the price is in the vicinity of the point Р = |
а0

а1
| , price 

elasticity of demand index there tends to infinity, that is sales will grow at a much higher 

percentage than prices decrease; 

3) in the interval (|
а0

2а1
|, |

а0

а1
|) the risk of prices decrease evenly reduced, i.e. with the 

greatest risk reduction in price in the right vicinity of  the point |
а0

2а1
| to zero in the left vicinity 

of  the point |
а0

а1
|. In this interval the demand is elastic and price elasticity index increases as can 

be seen from the graph function. 

b) Inverse or hyperbolic regression dependence of demand on prices is characterized by 

the equation Q = a0 + a1 /P. Derivative function is 𝐐/ =  −
𝐚𝟏

𝐩𝟐. The function of price elasticity 

of demand for hyperbolic dependence of demand on prices has the form 
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Investigating the behavior of function of price elasticity of demand of the price we 

conclude that the hyperbolic function always describes elastic demand. Minimum modulo value 

that is equal to 1, the function of price elasticity of demand reaches in the point P = 0, it will 

continue to increase with acceleration (Fig. 2). 
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Figure 2 – The function of price elasticity of demand for hyperbolic (inverse) dependence of 

the demand on price 

 

That is, when determining the first stage hyperbolic regressive dependence of the 

demand on price, elasticity index of price to any of the graphic point is more than one and the 

demand is elastic. 

c) Parabolic (quadratic) regression model of the dependence of demand on price is: Q = 

a0 + a1P
2. Derivative of the parabolic function is: Q/ = 2a1P. The function of the price elasticity 

of demand 
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Graph of the module of obtained function of elasticity of demand (Fig. 3) shows two 

intervals with different pricing risks: 

– Low risk of price increase in the interval (0, 

1

0

3a

a


). This follows from the fact that 

the demand function is inelastic there. Graph of the function is below the line with single 

elasticity. 

– Low risk of price decrease in the interval (
1

0

3a

a
 , 

1

0

2a

a
 ). Price elasticity index 

increases from one to two here, characterizing elastic demand. 
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Figure 3 – The function of price elasticity of demand for parabolic (quadratic) model of the 

dependence of demand on price 

 

Summarizing the proposed modeling of the price elasticity of demand and the risk 

assessment in pricing, we obtain Table 1. 

 

Table 1 – Types of dependence of demand on price and the respective functions of price 

elasticity of demand and prices 

 
Stage Index The linear 

dependence of 

demand on prices 

Hyperbolic 

dependence of 

demand on prices 

Parabolic dependence of 

demand on prices 

1 Dependence model Q = a0 + a1P Q = a0 + a1 /P 

 

Q = a0 + a1 P
2 

 

2 

Regression model 

of price elasticity 

of demand, Ep(Q) 
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Consider the application of the above methodology on the example of the Odessa 

enterprise, which plans to enter the market of the city of Odessa using intelligent management 

technology «Smart House». In Europe, the «Smart Home» system has long been an everyday 

reality. Its acquisition is considered a profitable investment. According to this technology, the 

consumer receives: 
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– reduction of operating costs – 30%; 

– reduction of payments for electricity – 30%; 

– reduction of payments for water – 41%; 

– reduction of payments for heat – 50%; 

– Reduction of CO2 emissions – 30%. 

The volume of the world market of intelligent systems for the house is growing every 

year. In 2013, it reached $ 25 billion. According to a new report from the company «Research 

and Markets», it is expected that the volume of the world market of smart house systems will 

overcome the mark of $ 60 billion until 2021. Intellectual systems «Smart House» in the market 

of Odessa are offered by several companies. 

The company under consideration- at the expense of its own project capabilities has the 

advantages of creating a more accessible intellectual system and entering the market segments 

«high» and «high plus». 

To determine the optimal price for products and the corresponding volumes of sales of 

Smart House systems, we will use the data on sales of Smart Home systems of the company's 

competitors and average prices for them in the market of Odessa in the segment house, cottage, 

country house (Table 2). 

 

Table 2 – The prices for Smart House systems in 2016 and the corresponding sales volumes 

[according to the regional statistics committee] 

 
 May  June  July  August September 

 

October 

 

November 

 

December 

 

January 

Sales 

volumes, 

seasonally 

adjusted, 

units 

 

339 

 

267 

 

407 

 

425 

 

459 

 

300 

 

273 

 

419 

 

362 

Seasonal 

indices 
0,66 0,64 1,25 0,92 1,25 1,01 0,81 1,46 0,73 

Sales 

volumes 

adjusted 

for the 

season, 

units 

514 417 326 462 367 297 337 287 496 

Price, USD 6190 6550 8711 7583 7993 7825 7350 8170 6228 

 

To obtain adjusted for the season sales, we will use seasonal sales indexes. We divide 

the sales volumes, taking into account seasonality (real data) for seasonal indices, as a result we 

will receive sales volumes adjusted for the season (data for obtaining the demand curve). 

According to Table. 2 we will construct a diagram of the dispersion of prices for the 

Smart House systems and the corresponding sales volumes adjusted for the season. The points 

on the diagram are rather cohesive, which gives grounds for obtaining a model that connects 

the demand with the price (fig. 4). 
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Figure 4 – Dependence of demand on the price of «Smart House» systems, X-axis – price 

(USD), Axis B – sales volumes adjusted for the season (units), 

 

In Fig. 4 axis B – seasonal sales volumes (Q), X axis - price( P), this arrangement 

differs from the canonical one, but we consider the sales volume as a function of the price, so 

according to the mathematical point of view, such a schedule is correct. 

Next, let's use the price optimization technique given above. 

Stage 1. To approximate the experimental data, standard regression models are usually 

used: linear, hyperbolic and parabolic. For the example under consideration, these models are 

accurate enough – R2 in all cases is greater than 0,6 (fig. 5). 

 

 
а) Linear regression model 

 

а)The linear dependence of demand 

on prices 

 

Q = a0 + a1P. 

 

The parameters of the linear model  

a0 > 0, a1 < 0 indicate that when the 

price decreases, the demand 

increases evenly (with the speed a1). 

 

 
b) Hyperbolic (inverse) regression model 

b) The inverse or hyperbolic 

dependence of demand on prices 

 

Q =  а0 + a1 / P 

 

The hyperbola parameter a1 is 

positive. The demand varies 

unevenly, at a rate of – a1 / P2. 
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c) Parabolic regression model 

c) The parabolic (quadratic) 

dependence of demand on price 

 

Q = a0 + a1 P2. 

 

In this case we obtain only one 

branch of the parabola-decreasing. 

Unlike the linear model, the increase 

in demand with a decrease in prices 

here is not uniform, but accelerated - 

with a speed 2a1P. 

 

Figure 5 – Approximation of the experimental data of the regression model 

 

Among these models, you must choose the «best». In terms of statistics, the «best» is 

the most accurate, reliable and adequate. The model is checked for accuracy using the 

coefficient of determination  R2 and the standard error of the model, the reliability by the за F-

criterion of Fisher (for the reliability of the model as a whole) and by the Student's t--criterion 

(on the reliability of the model coefficients), the adequacy of the model is checked by residuals 

(for example , by the autocorrelation coefficients of the residues). All the models that were 

obtained in the first stage are accurate enough. The greatest value of R2 has a parabolic trend, 

but this model is not reliable (Table 3). 

 

Table 3 – Estimation of models of approximation of the demand curve of "Smart House" 

systems 

 
models equations R2 Evaluation of 

reliability 

Assessment of 

adequacy 

Linear Q = – 0,0773P + 961,14 

 

0,65 The model as a whole 

and its coefficients are 

reliable 

The model is 

adequate  

Hyperbolic Q = – 173,04 + 4104232/P 

 

0,67 The model as a whole 

and its coefficients are 

reliable 

Модель 

адекватна 

Parabolic Q = – 5,2*10-6P2  + 678,04 

 

0,63 The model as a whole 

and its coefficients are 

reliable 

Модель 

адекватна 

 

The parabolic model turned out to be the least accurate. The most accurate is the 

hyperbolic model. To demonstrate the work on the second step, we will not exclude from 

consideration any of the models of Table. 3. 

2 stage. Get the function of price elasticity of demand and assess the risks of price 

changes depending on the schedule of the function. 

We will find the price elasticity functions for linear, hyperbolic and parabolic demand 

models and we will estimate the risks of price change for each of them first analytically, and 

then for the example in question. Price elasticity of demand from the price of «Smart House» 

systems for linear dependence is as follows: 

Q= -5,2E-06P2 + 678,04

R² = 0,63
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By substituting prices in the equation of price elasticity of demand, we find that the 

value of the function Ep(Q) is smaller for lower prices, and larger ones for larger ones (Table 

4). 

 

Table 4 – Price elasticity of demand for the linear demand-price model for the «Smart House» 

systems 

 
Р, USD 6190 6550 8711 7583 7993 7825 7350 8170 6228 

Ep(Q) 0,98 1,10 2,31 1,55 1,78 1,68 1,43 1,89 1,00 

 

Three risks in pricing with the linear dependence of demand on prices have such an 

interpretation: 

1) low risk of price increase on the gap (0; 6241) USD (|
а0

2а1
| = 6241). At this interval, 

demand is inelastic and an increase in prices will lead to a slight decrease in sales (Table 5). If 

the manufacturer aims to increase profits from the sale of systems, that is, adheres to the 

«cream-skimming» strategy, then an increase in prices at this interval will slightly reduce sales 

volumes. 

 

Table 5 – Price strategy with minimal risks for «Smart House» systems 

 
 (0; 6241) (6241; 12482) (12482; ∞) 

Price stratgy price increase  ‒  increase in price 

near the left border;  

‒ price reduction 

near the right border 

Price reduction 

Risk  minimal ‒ minimal in case of 

price reduction; 

‒ small case of its 

increase 

minimal 

Demand profile inelastic elastic Ep(D) from 1 to ∞ elastic  

Ep(D)       ∞ 

 

Price shedule 

 

   

 

2) Zero risk of price reduction in the vicinity of the point Р = 12482 дол. (|
а0

а1
| = 12482). 

Here demand has an infinite elasticity and price reduction will lead to a significant increase in 

sales. Prices close to 12482 dollars in the experimental data was not. Such a result can be 

explained by the inaccuracy of the linear demand model. 

3) In the interval (6241, 12482), the coefficient of price elasticity of demand varies from 

one to infinity. The risk of getting losses, reducing the price, the minimal at the right end of the 

interval. The risk of getting losses by increasing the price, the minimal at the left end of the 

interval. If the manufacturer adheres to the price strategy of seizing the market or penetrating 

the market, a decrease in prices in this interval will significantly increase sales. 

P

P
QEp

077,014,961

077,0
)(
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б) The inverse or hyperbolic dependence of demand on prices. In our example, the 

function of price elasticity of demand for hyperbolic dependence has the form 

 

. 

 

According to the example, considered for large prices, we get a greater coefficient of 

price elasticity of demand, for smaller ones – less (Table 6). To increase sales, prices should be 

reduced, especially this effect is noticeable for high prices: $ 8,711 and $ 8170. 

 

Table 6 – Price elasticity of demand for the inverse dependence of demand on prices for 

«Smart House» systems 

 
Р, USD 6190 6550 8711 7583 7993 7825 7350 8170 6228 

Ep(Q) 1,35 1,38 1,58 1,47 1,51 1,49 1,45 1,53 1,36 

 

The risk of reducing the price and obtaining losses is minimal for the maximum prices 

for which the model of demand-price dependence is obtained. 

c) Parabolic (quadratic) model. The function of price elasticity of demand for the 

parabolic dependence of demand on prices for the «Smart House» systems has the form 

 

. 

 

A low risk of an increase in the price in the gap (0, 6588) USD ( =6588). For the 

price values from this interval, the demand is inelastic and the price increase will lead to a 

slight decrease in sales. If the company follows the strategy of «cream-skimming» on this 

interval, the price should be increased. Low risk of price reduction on the gap (6588, 8068) 

USD ( = 8068). At this interval, the coefficient of price elasticity increases from one to 

two, that is, the demand is elastic in price. Therefore, the closer the price to the right end of the 

interval, the lower the risk of its decrease (Table 7). If the company complies with the strategy 

of seizing the market or entering the market, prices on this interval should be reduced to 

increase sales. 

 

Table 7 – Price elasticity of demand for the parabolic dependence of demand on prices for 

«Smart House» systems 

 
Р, USD 6190 6550 8711 7583 7993 7825 7350 8170 6228 

Ep(Q) 0,83 0,98 2,79 1,58 1,93 1,78 1,42 2,10 0,85 

 

With the technique considered, which is demonstrated by the example of the 

dependence of demand on the price of «Smart House» systems, we see that according to the 

same data, several regression models of the dependence of demand on prices can be obtained. 

Three models were obtained: linear, hyperbolic and parabolic. The function of price elasticity 

P
QEp

04,1734104232

4104232
)(




26

26

10*2,504,678

10*4,10
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of demand for these models can provide quite contradictory forecasts regarding the risks of 

raising or lowering the price. Thus, according to the linear dependence of demand on prices, a 

price gap was obtained with inelastic demand (0,6241) dollars, and for parabolic demand 

(0,6588) dollars. In hyperbolic dependence, elastic demand is everywhere. 

All three variants of the demand-price relationship for the «Smart House» systems were 

considered for demonstrating the work on the proposed Pricing Risk Estimation Methodology 

for the regression dependence of demand on prices. Usually, at the first stage, you need to 

choose one - the best from the statistical point of view - the function for modeling the 

dependence of demand on prices and then get the function of price elasticity of demand and 

assess risks. 

In this example, the most accurate, reliable and adequate hyperbolic model of the 

dependence of demand on prices, so we can assume that the demand for the Smart Home 

system is elastic. 

Research conclusions and recommendations for further research. As a result of the 

research it is important to note that the approach based on the existence of functional 

dependence of price elasticity of demand for the price of high-tech and novelty products 

provides more opportunities for risk assessment in pricing when determining the regression 

dependence of demand on price. According to this approach: at first, regression dependence of 

the demand on price is determined using factual data of sample sale or sales data obtained by 

other methods of marketing research; secondly, for each model of dependence of demand on 

price function of price elasticity of demand is obtained, for which, using methods of 

mathematical analysis, intervals of high and low risk of variation of prices in one or another 

direction are determined. 

The proposed modeling of price elasticity of demand and risk assessment in pricing 

allows companies with different pricing strategies, such as the strategy of «cream skimming» or 

market capturing strategy, to assess pricing risks. 
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О.І. Яшкіна, д-р екон. наук, доцент, професор кафедри маркетингу Одеського 

національного політехнічного університету (Одеса, Україна) 

Оптимальна цінова стратегія товару-новинки за функцією цінової еластичності 

попиту 

У статті розглянуто підходи до визначення цінової еластичності попиту як регресійної 

моделі залежності від ціни, а також визначено ризики у ціноутворенні за отриманими 

моделями. Процес отримання  цінової еластичності попиту як регресійної моделі залежності 

від ціни запропоновано виконувати в два етапи. На першому етапі, ґрунтуючись на емпіричній 

інформації про ціни на інноваційну продукцію та обсяги її продажу, отримують моделі 

залежності попиту від ціни. На другому етапі, ґрунтуючись на визначенні еластичності 

методами граничного аналізу, отримують моделі регресійної залежності цінової еластичності 

попиту від ціни. Застосування запропонованої методики продемонстровано на визначенні 

оптимальної ціни на системи «Розумний дім» для підприємства, яке планує вийти з ними на 

ринок м. Одеси. 

Ключові слова: регресійна залежність попиту від ціни, моделі залежності цінової 

еластичності попиту від ціни, оцінка ризиків у ціноутворенні, оптимальна ціна на інноваційну 

продукцію, граничний аналіз у ціноутворенні. 
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