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ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ» ДЛЯ 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології», в особі головного редактора, 

приймає участь в розробці нових стандартів вищої освіти за спеціальністю 075 

«Маркетинг». 

В грудневому номері журналу за 2018 рік, було започатковано публікацію 

затверджених і введених в дію стандартів та опубліковано стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Нині затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019 р. № 960 наступний стандарт – стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 

«Маркетинг» для другого (магістерського) рівня. Редакція вважає за необхідне довести до 

відома освітньої спільноти зміст даного стандарту. 

 

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ, 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

075 – МАРКЕТИНГ. 

 

І Преамбула 

 

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 – 

Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг.  

 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 

р. № 960. 

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг» Науково-

методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг» 

Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол №3/2016 від 17.06.2016 р.). 

 

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України (протокол № 17 від 04.07.2017 р.). 

 

Стандарт розглянуто Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та 

Федерацією роботодавців України.  

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та схвалено на 

засіданні підкомісії зі спеціальності 075 «Маркетинг» Науково-методичної комісії № 6 з 

бізнесу, управління та права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 2/2018 від 21.11.2018 р.). 
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Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 26.06.2019 р., протокол № 6. 

ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 – Маркетинг 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Без обмежень 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр маркетингу за спеціалізацією (зазначити назву 

спеціалізації за наявності) 

Професійна 

кваліфікація 

Не надається 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 075 «Маркетинг» 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис 

предметної 

області 

• Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних та 

соціальних інтересів. 

• Цілі навчання: підготовка фахівців, які володіють сучасним 

економічним мисленням та відповідними компетентностями, 

необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач 

маркетингової діяльності, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

• Теоретичний зміст предметної області: суть маркетингу як 

сучасної концепції управління бізнесом; понятійнокатегорійний 

апарат, принципи, функції, концепції маркетингу та їх історичні 

передумови; специфіка діяльності ринкових суб’єктів у різних 

сферах та на різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, 

розроблення маркетингових стратегій та формування 

управлінських рішень у сфері маркетингу. 

• Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, професійні методики та технології, необхідні 

для забезпечення ефективної маркетингової діяльності. 

• Інструменти та обладнання: сучасні універсальні та 

спеціалізовані інформаційні системи і програмні продукти, 

необхідні для прийняття та імплементації маркетингових 

управлінських рішень. 
 

Академічні 

права 

випускників 

Мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в 

системі післядипломної освіти. 
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття другого (магістерського) 

ступеня вищої освіти 

Обсяг освітньої 

програми 

магістра 

- освітньо-професійної програми – 90 кредитів ЄКТС; 

- освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для 

здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 

спеціальністю, визначених Стандартом вищої освіти. 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в сфері 

маркетингу в професійній діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК5. Навички міжособистісної взаємодії. 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та 

застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних 

прийомів маркетингу. 

СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх 

теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх 

застосування. 

СК3. Здатність до проведення самостійних досліджень та 

інтерпретації їх результатів у сфері маркетингу. 

СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. 

СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта, здійснення маркетингового аналізу та 

прогнозування. 

СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби 

управління маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта на рівні 

організації, підрозділу, групи, мережі. 

СК7. Здатність розробляти і аналізувати маркетингову стратегію 

ринкового суб’єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 

міжфункціональних зв’язків. 

СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового 

суб’єкта та оцінювати результативність і ефективність її 

функціонування. 

СК9. Здатність здійснювати на належному рівні теоретичні та 

прикладні дослідження у сфері маркетингу. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 
СК10. Здатність презентувати та оприлюднювати результати 

наукових досліджень у сфері маркетингу. 
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СК11. Здатність застосовувати знання з педагогіки і психології у 

навчальному процесі у закладах вищої освіти. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) ступеня 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

Р1. Знати і вміти застосовувати у практичній діяльності сучасні принципи, теорії, 

методи і практичні прийоми маркетингу. 

Р2. Вміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці 

маркетингу для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового суб’єкта. 

Р3. Планувати і здійснювати власні дослідження у сфері маркетингу, аналізувати 

його результати і обґрунтовувати ухвалення ефективних маркетингових рішень в 

умовах невизначеності. 

Р4. Вміти розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності з урахуванням 

крос-функціонального характеру її реалізації. 

Р5. Презентувати та обговорювати результати наукових і прикладних досліджень, 

маркетингових проектів державною та іноземною мовами. 

Р6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб’єкта 

на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними. 

Р7. Вміти формувати і вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб’єкта. 

Р8. Використовувати методи міжособистісної комунікації в ході вирішення 

колективних задач, ведення переговорів, наукових дискусій у сфері маркетингу. 

Р9. Розуміти сутність та особливості застосування маркетингових інструментів у 

процесі прийняття маркетингових рішень. 

Р10. Обґрунтовувати маркетингові рішення на рівні ринкового суб’єкта із 

застосуванням сучасних управлінських принципів, підходів, методів, прийомів. 

Р11. Використовувати методи маркетингового стратегічного аналізу та 

інтерпретувати його результати з метою вдосконалення маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта. 

Р12. Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління 

маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. 

Р13. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового суб’єкта, а також його  

підрозділів, груп і мереж, визначати критерії та показники її оцінювання. 

Р14. Формувати маркетингову систему взаємодії, будувати довгострокові 

взаємовигідні відносини з іншими суб’єктами ринку. 

Р15. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із 

застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.  

Додатково для освітньо-наукових програм: 
Р16. Вміти виокремлювати науково-практичні задачі дослідження та вирішувати їх із 

використанням положень теорій та методології маркетингу, а також загальнонаукових 

та спеціальних методів дослідження. 

Р17. Вміти оприлюднити результати власних наукових досліджень у фаховому 

середовищі та презентувати їх із застосуванням сучасних технічних засобів. 

Р18. Застосовувати педагогічні технології та проводити заняття з фахових навчальних 

дисциплін відповідно до чинного законодавства. 
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VI. Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація магістрів маркетингу здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи 

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або проблеми у сфері сучасного 

маркетингу, що передбачають проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій і характеризуються невизначеністю умов і 

вимог. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, у 

тому числі некоректних текстових запозичень, фабрикації та 

фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти, його підрозділу або розміщена в його 

репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних робіт, що містять 

інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до 

вимог чинного законодавства. 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості  вищої освіти 

У закладах вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої 

освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 

забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науковопедагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням закладу вищої 

освіти оцінюється НАЗЯВО або акредитованими ним незалежними установами 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам 

до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються НАЗЯВО, та 

міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 
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ІX. Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт вищої освіти 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII // База даних 

«Законодавство України» / ВР України. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/155618. 

2. Закон України «Про освіту» // База даних «Законодавство України» / ВР України. – 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

3. Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (Редакція 

від 30.11.2017 р.) // База даних «Законодавство України» / ВР України. – 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10. 

4. Національна рамка кваліфікацій // База даних «Законодавство України» / ВР України. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (редакція від 

30.11.2017 р.) // База даних «Законодавство України» / ВР України. – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

6. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2016 р. № 600 (зі змінами) 

[Електронний ресурс]. – режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-

metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichnirekomendaciyi-vo. 

 

Пояснювальна записка 

Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку 

підготовки магістрів зі спеціальності 075 – «Маркетинг» та результати навчання, які 

окреслюють, що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після 

успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 показує відповідність 

визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів НРК. В таблиці 2 показана 

відповідність результатів навчання та компетентностей. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та інших 

видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей. Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання 

не є вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітньопрофесійних програм 

можуть вказувати додаткові компетентності і результати навчання. 

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів вищої 

освіти. 

 

Корисні посилання: 

7. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG). – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-

andguidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf. 

8. Data for Sustainable Development Goals. ISCED (МСКО) 2011. – 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf. 

9. Data for Sustainable Development Goals. ISCED (МСКО) 2013. – 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training2013.pdf. 
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Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК (7-й рівень, магістерський) 

Класифікація 

компетент-

ностей за 

НРК 

Знання 

ЗН1. Спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької роботи 

 

ЗН2. Критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та/або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей  

Уміння 

УМ1. Розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

оновлення та інтеграції 

знань, часто в умовах 

неповної/недостатнь ої 

інформації та 

суперечливих вимог  

 

УМ2. Провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної діяльності 

Комунікація 

К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються  

 

К2. Використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1. Прийняття рішень у 

складних і 

непередбачуваних умовах, 

що потребує застосування 

нових підходів та 

прогнозування 

 

АВ2. Відповідальність за 

розвиток професійного 

знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку 

команди 

 

АВ3. Здатність до 

подальшого навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Загальні компетентності - 8 

ЗК1  УМ1 К1 АВ1 

ЗК2 ЗН2 УМ2  АВ1 

ЗК3 ЗН1 УМ1 К1 АВ1 

ЗК4 ЗН2   АВ3 

ЗК5   К1 АВ2 

ЗК6 ЗН2 УМ1  АВ3 

ЗК7 ЗН1 УМ1  АВ3 

ЗК8 ЗН1 УМ2  АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності - 11 

СК1 ЗН1 УМ1  АВ3 

СК2 ЗН2    

СК3  УМ2  АВ3 

СК4 ЗН2  К1  

СК5 ЗН2 УМ2   

СК6 ЗН2 УМ1   

СК7 ЗН2 УМ1  АВ2 

СК8   К1 АВ2 

СК9 ЗН1 УМ2  АВ3 

СК10 ЗН2   АВ3 

СК11  УМ2 К2  
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей НРК 

(7-й рівень, магістерський) 

Програмні 

результати 

навчання 

(15-25) 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а
л

ь
н

а
 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

1
 

З
К

2
 

З
К

3
 

З
К

4
 

З
К

5
 

З
К

6
 

З
К

7
 

З
К

8
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0
 

С
К

1
1
 

Р1          + +       +   

Р2  + +       + +       +   

Р3  +     +  +   +  +       

Р4  + +  +          + + +    

Р5       +  +  + +       +  

Р6  +       + + +    +  +    

Р7   + +         + + +  +    

Р8   +   +       +      +  

Р9  +        +   +  +  +    

Р10  + +            + + +    

Р11       +       + + + +    

Р12  +       +     +  + +    

Р13  +  +          + + + +    

Р14     + +         +  +    

Р15       +    + +  +  +     

Р16       +   + + +      +   

Р17    + + + +            +  

Р18     + +              + 

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 3, No 4, 2019 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

12 

 

 

Система вищої маркетинг-освіти України передбачає трьохступеневу структуру: 

бакалавр маркетингу, магістр маркетингу, доктор філософії з маркетингу. На кожному 

рівні повинен бути відповідний освітній стандарт. Стандарти базуються на 

компетентісному підході міжнародного Проекту Європейської Комісії «Гармонізація 

освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). 

У наведеному стандарті спеціальні компетентності магістра повинні формуватися 

за рахунок дисциплін, вивчення яких необхідне для того, щоб працювати на посаді 

керівника відділу маркетингу. В Одеському національному політехнічному університеті 

цикл дисциплін професійної підготовки навчального плану магістра зі спеціальності 075 

– Маркетинг містить такі дисципліни: 

1. Прогнозування в маркетингу; 

2. Маркетингові дослідження інновацій; 

3. Товарна інноваційна політика; 

4. Стратегічний маркетинг; 

5. Маркетинг відносин; 

6. Логістичний менеджмент; 

7. Рекламний менеджмент; 

8. Бренд-менеджмент; 

9. Маркетинговий менеджмент. 

 

Національна система підготовки маркетологів була створена 29 років тому. За цей 

час сформована потужна професійна спільнота, розроблені освітні стандарти, 

функціонує Українська Асоціація Маркетингу. У той же час ця система потребує 

подальшого розвитку. 

Редакція буде інформувати читачів про результати роботи над стандартом 

третього (освітньо-наукового) рівнів зі спеціальності 075 «Маркетинг». 
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MARKETING OF SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL KNOWLEDGE OF THE 

MODERN UNIVERSITY1 

 
The purpose of the article is to develop theoretical and methodological bases for forming the 

marketing system of scientific and educational knowledge of modern university. The basic tasks of 

marketing of scientific and educational knowledge of the modern university are specified and 

systematized. The tasks concerning orientation of the knowledge production system on the most 

perspective types of knowledge, as well as formation and stimulation of demand, promotion and 

application (commercialization) of modern knowledge are detailed: separately in sections of scientific 

and educational knowledge. On the basis of the existing practice, it is proposed to apply the concept of 

8P marketing of scientific and educational knowledge of universities. An integrated scheme of the 

marketing system of scientific and educational knowledge of the modern university has been formed 

uniting types of marketing; main tasks; tools for solving these problems into a single complex. The 

distribution of functions and management decisions of separate units and senior management of the 

university is performed. 

Key words: marketing of scientific and educational knowledge, tasks of marketing of knowledge 

of university, concept of 8Р complex of marketing of knowledge, management of marketing of scientific 

and educational knowledge, oriented on knowledge of university management. 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. An analysis of the economic growth processes of developed 

countries indicates that their success is based primarily on technological innovations in which 

new relevant knowledge is embodied. Management of the processes of development 

(acquisition) and use (commercialization) of knowledge is one of the main factors of 

competitiveness of national economies and their individual elements - enterprises and 

institutions. Practice shows that among the many types of knowledge, the leading role is played 

by scientific and educational knowledge, which is the basis of professional and technical 

knowledge. The development, systematization and dissemination of relevant scientific and 

educational knowledge is traditionally concentrated in universities, which are important 

elements of the knowledge market infrastructure. From these positions, one of the main 

priorities of the management system of modern universities is to focus their activities on the 

most promising areas of scientific research (in accordance with their profile), as well as the 

formation of appropriate educational programs aimed at training specialists who are able to 

translate new relevant knowledge into innovative products , technologies for their creation and 

use, management methods and the like. In these conditions, the problem of searching for 

effective tools for selecting relevant areas of development (acquisition) and dissemination of 

scientific knowledge, as well as the dissemination of educational knowledge created on their 

basis, is actualized. 

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

problem and on which the author relies. The issues of managing the scientific and 

educational knowledge of universities in recent years have been studied in numerous works of 

domestic and foreign scientists. In particular, the general approaches to knowledge management 

(knowledge marketing) at universities, improving their activities in the market of scientific and 

educational services were studied by such scientists as Goldobin N.D. [1], Matveev M.Ya. [9], 

Pilipchuk V.P. [10], Serbinovsky B.Y. [11], Yakshin A.S. [15], Scarborough E. [17], Thomas 

M. [18]. 

Teletov A., Teletov S. [12, 13] consider the current state of the application of marketing 

methods and tools in science and education in Ukraine. 

Karpyuk A. [7] has been formed a marketing mix  for the education sector, both from 

the perspective of a seller and a consumer. 

Dereń A.M., Skonieczny J. [16] represent the original concept of the complex of 

marketing of intellectual property products, and these are the majority of scientific and 

educational developments of universities. 

Nikolaevskaya V. [8] considers marketing approaches to the formation of a positive 

image of a military air defense. 

Khaminich S., Suima I. [14] explore the features of marketing educational services in 

the context of globalization, compare the conditions for its use in Ukraine and other countries. 

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

article is devoted. As follows from the analysis of literary sources, almost all scientists, as the 

most effective approaches to market-oriented knowledge management of higher education 

institutions, embodied in their scientific and educational services, consider marketing methods 

and tools. However, the existing developments are fragmentary, they consider certain aspects 

of the marketing of scientific and educational services and do not allow the formation of an 

integrated management mechanism on the principles of marketing the processes of 

development and dissemination (realization) of scientific and educational knowledge of a 

modern university. 
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Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of the 

article is to develop the theoretical and methodological foundations of the formation of a 

marketing system of scientific and educational knowledge of a modern university. 

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

scientific results obtained. A systematic analysis and generalization of literary sources and 

practice of marketing activity of higher education institutions allowed to highlight the main 

tasks of marketing the scientific and educational knowledge of a modern university, which 

operates in unstable conditions of the modern economy, caused by changes in technological 

patterns (completion of the fifth and the beginning of the sixth) and the next (fourth) industrial 

revolution. These tasks are systematized: separately for scientific and separately for educational 

knowledge. Although in many cases they should be considered in a single aggregate, since they 

are mutually complementary [3]. 

The main objectives of the marketing of scientific and educational knowledge of the 

university are: 

1. Orientation of the system of generation (receipt) of scientific (applied) knowledge to 

the most promising types of knowledge, based on the profile of the university and its existing 

potential, as well as the current trends in the development of world and domestic science, 

technology and technology. 

1.1. Identification of promising areas of fundamental scientific research: analysis of 

trends in the development of scientific and technological progress; analysis of the areas of 

scientific activity of similar Higher Education Institutions (HEI), both domestic and foreign; 

analysis of foreign grants for HEI; analysis of the topics of scientific projects of domestic HEI, 

which won the competitions of the Grant of the President of Ukraine, The MES, State 

Foundation for Basic Research, etc. analysis of the subject of business contracts of domestic 

ZVO; analysis of topics of state awards in the field of science; analysis of topics of scientific 

publications (monographs, articles in journals, conference proceedings, etc.). The analysis 

should cover the last 5-7 years. 

1.2. Identification of promising areas of applied research: analysis of problems in the 

field of economics (human activity in general), to which the university's tangent scientific 

activity; analysis of the problems of consumers of products in industries in which the university 

is involved in scientific activities; analysis of the problems of specific enterprises and 

institutions that can be solved by university scientists; analysis of the topics of publications in 

industry, professional journals, materials of practical (scientific and practical) conferences and 

the like. 

2. Promotion, formation and stimulation of demand for scientific knowledge in order to 

disseminate, use, commercialize it. 

2.1. Publication of the results of scientific (applied) research in monographs, magazines, 

conference materials and the like. 

2.2. Patenting of new technical and technological solutions. 

2.3. Publication of articles(see Clause 2.1), research reports, reports on scientific and 

applied scientific conferences, information letters and messages on electronic media: in 

repositories, on thematic sites, on sites of centers of scientific and technical information, in 

abstracting databases and indexing, on the websites of universities and their divisions, on social 

networks (in the form of links to electronic sources), in electronic libraries, etc. 

2.4. Participation in thematic events (holding them) [2]: scientific and applied scientific 

conferences, exhibitions, conferences for the exchange of experience and the like. 

2.5. Correction of existing and development of new courses of educational disciplines 

of existing curricula, or the development of new curricula for the training (retraining) of 

specialists. 
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2.6. Placing knowledge embodied in intellectual property objects on the websites of 

Internet exchanges of industrial property objects [4], as well as through organizations 

promoting technology transfer, for example, Aventures (Ukrainian), Philburg Technologies 

(USA). 

2.7. The use of standard tools and technologies of Internet marketing [6] to promote 

knowledge, as well as their carriers in the market of scientific and educational services. 

3. Prediction of promising areas, specialties, training programs (retraining) of specialists 

based on the profile of the university and its existing potential. 

3.1. Analysis of trends in the development of scientific and technological progress and 

the transformations and liquidations that he initiated that exist, as well as the emergence of new 

sectors of the economy (branches of human activity in general). 

3.2. Analysis of trends in the development of engineering and technology, management 

methods in the field to which the university's tangent activities (related industries). 

3.3. Analysis of the activities of domestic and foreign universities of a similar profile. 

4. Analysis of labor markets: the volume and trends of changes in the needs of specialists 

in certain areas, specialties and training programs (retraining) of trends in the form and content 

of training (retraining) of specialists; market positions of own university and other similar HEI 

in the context of the markets (regional, national, international), directions, specialties and 

specializations of training. 

5. The formation and stimulation of demand for educational services, the provision and 

maintenance of communications with consumers of educational services, as well as 

organizations and individuals that influence consumer choice. 

5.1. Formation of a promotion complex for the university, its departments, training 

specialties and educational programs: advertising; PR price and non-price sales promotion; 

personal sale and the like. 

5.2. The formation and strengthening of the image of the university and its departments, 

training specialties and educational programs. 

5.3. The positioning of the university, in particular in international (Shanghai, QS, 

Webometrics, etc.) and national rankings. 

It should be noted that the task of paragraphs. 1, 3, 4, 5.2, 5.3 relate to strategic 

marketing. Others - to the tasks of operational marketing, their implementation occurs through 

measures of the marketing mix. Practice shows that the marketing mix of scientific and 

educational knowledge of a modern university should be formed in accordance with the concept 

of 8P: 

 Product (scientific, educational, scientific and educational) 

 Price; 

 Promotion; 

 Sales; 

 HEI staff; 

 Process: staff work technique; system for the provision of scientific, educational, 

informational, consulting services; infrastructure provision of services; service culture; 

compliance with sanitary standards, comprehensive services, etc.; 

 The physical environment in which the process of providing scientific and educational 

knowledge takes place: the premises and its interior; office and other equipment; clothes and 

type of service personnel; design of the site, pages of HEI in social networks, etc. 

 The psychological perception of the service (the provision of scientific and 

educational knowledge) by consumers (applicants, students, colleagues from other HEI 

representatives of employers and business, etc.), as well as representatives of other economic 
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contractors and contact audiences. In the general case, it reflects the subjective factors of service 

perception by the indicated persons, as well as their associations regarding the name of the 

famous product and the university, its symbolism, corporate identity, brand, image, 

psychological comfort in the process of providing scientific and educational knowledge. 

A generalization of the foregoing allowed the formation of a marketing scheme for the 

scientific and educational knowledge of a modern university, which integrates into a single 

system: types of marketing; A task; tools for solving problems (Fig. 1). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The scheme of the marketing system of scientific and educational knowledge of the 

university (authoring) 

 

The effective functioning of the marketing system of scientific and educational 

knowledge of the university provides for a rational distribution of functions between its 

departments that implement the above tasks. 

In the table. 1, systematic management decisions of university departments that fulfill 

the tasks of marketing scientific and educational knowledge. It should be noted that in table. 

Figure 1 presents one of the typical options for the distribution of functions for managing 

scientific and educational knowledge between the departments of a typical university. In a 

particular case, other distribution options are possible. 

In the table. 1 introduced the following conventions of management decisions 

D  management decisions; 

I  information support for management decisions; 

C  coordination of management decisions; 

R  realization of decisions; 

CD  control of decisions. 

 

Strategic Marketing Operational  Marketing 

О
р

іє
н

та
ц

ія
 с

и
с
те

м
а 

п
р

о
д

у
к
у

в
ан

н
я
 н

ау
к
о

в
и

х
 

зн
ан

ь
 н

а 
н

а
й

б
іл

ь
ш

 п
ер

с
п

ек
ти

в
н

і 
їх

 в
и

д
и

 

P
re

d
ic

ti
o

n
 o

f 
p

ro
m

is
in

g
 a

re
as

, 
sp

ec
ia

lt
ie

s,
 

tr
ai

n
in

g
 p

ro
g

ra
m

s 
fo

r 
sp

ec
ia

li
st

s 

L
ab

o
r 

m
ar

k
et

 a
n

al
y

si
s 

P
o

si
ti

o
n

in
g

 o
f 

th
e 

U
n

iv
er

si
ty

 

F
o

rm
at

io
n

 a
n
d

 i
m

ag
e 

en
h

an
ce

m
en

t 

F
o

rm
at

io
n

 a
n
d

 s
ti

m
u

la
ti

o
n

 o
f 

d
em

an
d

 f
o

r 
sc

ie
n

ti
fi

c 
k
n

o
w

le
d
g

e
 

F
o

rm
at

io
n

 a
n
d

 s
ti

m
u

la
ti

o
n

 o
f 

d
em

an
d

 f
o

r 
ed

u
ca

ti
o

n
al

 

k
n

o
w

le
d

g
e 

ools and methods of the 8P marketing 

complex: product, price, promotion, 

sales, personnel, process, physical 

environment, psychological perception  
Tools and methods of strategic marketing 



Marketing and Digital Technologies          Volume 3, No 4, 2019 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

18 

 

 

As follows from the analysis of the table. 1, the main burden of fulfilling the tasks of 

marketing the university’s scientific and educational knowledge lies with the department, 

mainly with the basic one  graduation. 

 

Table 1. Distribution of functions for the management of scientific and educational 

knowledge between departments of the university (authoring) 
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Orientation of the system for developing 

scientific knowledge to their most 

promising types 

C C D,CD  R І C R 

Prediction of promising areas, specialties, 

training programs 
C C  D,CD R І C R 

Labor market analysis C   D,CD R І C R 

University positioning D,CD C C C R І   

University department positioning D,CD C   R І В R 

Positioning specialties, training programs C C  D,CD R І C R 

The formation and strengthening of the 

image of the university 
D,CD C C C R І   

Formation and stimulation of demand for 

scientific knowledge 
C  D,CD  R І C R 

Formation and stimulation of demand for 

educational knowledge 
C   D,CD R І C R 

 

It is on them that not only the main scientific and educational activities are concentrated, 

but also the activities for the implementation of knowledge marketing activities. The leadership 

of faculties (institutes) mainly plays the role of an arbiter in coordinating the scientific and 

educational interests of their departments. Vice-rectors for scientific and educational work 

coordinate the interests of individual institutes (faculties) and carry out general management 

within their competencies. University management (rector, academic council, etc.) are 

responsible for strategic decisions regarding the university as a whole: positioning on the 

market of scientific and educational institutions after, building and strengthening the image of 

the university as a scientific and educational institution, specializes in certain areas of scientific 

and educational activity generally. 

The marketing service and the computer support service contribute, respectively: to the 

implementation of strategic and operational marketing activities (their concretization is carried 

out at the graduating departments) to the information support of management decisions on 

conducting marketing research on the Internet, as well as on the implementation of 

communication and marketing policies on the Internet. 

As follows from the above, it is proposed to build a marketing system of scientific and 

educational knowledge of a modern university from the bottom up. In this case, the interests of 

the institute (faculty) are considered as the resultant of the interests of their departments (mainly 
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graduating), the interests of the university as the resultant of the interests of its institutes 

(faculties). 

Given the growing role of Internet technologies in the production of marketing activities 

by domestic and foreign ZVOs (including in the implementation of the marketing tasks of 

scientific and educational knowledge), the university’s basic units (graduating departments) 

should have a sufficient level of web culture, which is an integral part of its corporate culture 

that provides a consistent and effective interaction of personnel in a virtual environment [5]. In 

this context, it is necessary to control the level of web-culture of the basic units of the university 

and the production of measures to maintain it at the proper level. 

Note that knowledge is an integral part of all three subsystems of the university’s 

intellectual capital: human - personnel knowledge; organizational (structural) - knowledge 

embodied in intellectual property products (patents, copyright certificates, know-how, etc.); 

Consumer (interface) - knowledge about the features of activities and cooperation with 

economic contractors and contact audiences. Accordingly, the marketing of scientific and 

educational knowledge is one of the tools to ensure a high level of intellectual capital in HEI. 

The place of marketing of scientific and educational knowledge in the knowledge-

oriented control system of the HEI is shown in Fig. 2 (see Designations in italics). 

According to the scheme in fig. 2, the university produces new scientific and educational 

knowledge based on existing knowledge that comes from the external environment, as well as 

those generated by its internal units. The knowledge gained is distributed (commercialized) in 

the external environment, and also used inside the university. At the same time, new scientific 

knowledge allows introducing corrections into educational knowledge by improving courses of 

disciplines, training programs, as well as adjusting the direction of scientific research. This 

process is cyclical. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. A generalization of the above allowed us to formulate the following conclusions. 

1. Clarification and systematization of the main tasks of marketing the scientific and 

educational knowledge of a modern university. Tasks related to orienting the system of 

generating (receiving) knowledge to the most promising types of it, as well as the formation 

and stimulation of demand, promotion and use (commercialization) of relevant relevant 

knowledge: separately in the context of scientific knowledge, separately - educational, are 

highlighted and detailed. 

2. Based on the analysis of existing practice, it is proposed to apply the concept of 8P 

marketing of scientific and educational knowledge of universities. The essence and content of 

the individual components of the 8P complex are detailed. 

3. An integrated scheme of the marketing system of scientific and educational 

knowledge of a modern university has been formed, which integrates into a single complex: 

types of marketing; main goals; tools for solving these problems. 

4. A scheme for organizing the activities of units of a typical university for the 

implementation of its main tasks is proposed. The distribution of functions and solutions, which 

are assigned to individual departments and senior management of the university. 

5. The developed block diagram of the knowledge-oriented university management 

system, it says the role and place of marketing of scientific and educational knowledge. 

The results obtained significantly deepen the theoretical and methodological 

foundations of a market-oriented management of a modern university in terms of the formation 

of a marketing system for scientific and educational knowledge. Practical implementation of 

the research results will form the foundations of the organizational and economic mechanism 

for managing the processes of generation and use of scientific and educational knowledge of a 

modern university, as the basis for its sustainable innovative growth in the knowledge economy. 
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Fig. 2. The structure of the knowledge-oriented university management system (authoring) 
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It is on them that not only the main scientific and educational activities are concentrated, 

but also the activities for the implementation of knowledge marketing activities. Further 

research should be aimed at developing the methodological foundations of the marketing 

management system of the scientific and educational knowledge of the university. 
 

 

1. Gholdobyn, N. D. (2009) Marketing znaniy i innovatsionnyiy pedagogicheskiy protsess [Marketing 

of Knowledge and Innovative Pedagogical Process]. Yaroslavl Pedagogical Bulletin, no. 4, pp. 130-

134. (in Russian) 

2. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Naukovi konferenciji jak instrument 

produkuvannja i poshyrennja znanj v konteksti innovacijnogho rozvytku universytetiv (dosvid kafedry 

marketynghu ta UID SumDU) [Scientific Conferences as a Tool for Production and Dissemination of 

Knowledge in the Context of Innovative Development of universities]. Ekonomichni  nauky – Herald  

of Khmelnytskyinational university. Economic sciences, vol. 2, no. 5, pp. 74-77. (in Ukrainian) 

3. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Upravlinnja znannjamy universytetu v 

konteksti koncepciji jogho innovacijnogho rozvytku [University Knowledge Management in the 

Context of its Innovative Development Concept]. The Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 

Series: Logistics,  no. 892, pp. 72-79. (in Ukrainian) 

4. Illiashenko, S.M. (2018) Internet-birzhi promyslovoji vlasnosti – skladova innovacijnoji 

infrastruktury. [Industrial Property Internet Exchanges are a Component of Innovative Infrastructure]. 

Proceedings of the Birzhovyj rynok v Ukrajini: stan ta vyklyky sjoghodennja (Ukraine, Kyiv, December 

11, 2018), Kyiv: NUBiP of Ukraine, pp. 15-17. 

5. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Komunikatyvna efektyvnistj ghrupy u 

Facebook jak instrumentu prosuvannja vypuskovoji kafedry na rynku naukovo-osvitnikh poslugh [The 

Communicative Effectiveness of the Facebook Group as an Instrument for Promoting the University 

Department to Scientific and Educational Services Marke]. Marketing and Digital Technologies, vol. 3, 

no. 1, pp. 83-95. (in Ukrainian) 

6. Illiashenko, S.M. (2011) Suchasni tendenciji zastosuvannja Internet-tekhnologhij u marketynghu 

[Modern Lines of Application of Internet Technologies in Marketing]. Marketing and Management of 

Innovations, vol. 2, no. 4, 64-74. (in Ukrainian) 

7. Karpjuk, O.A. (2013) Marketyngh intelektualjnogho kapitalu [Marketing of Intellectual Capital]. 

Scientific Works of National University of Food Technologies, no. 53, pp. 186-193. (in Ukrainian) 

8. Nikolajevsjka, V. (2013) Marketyngh v systemi osvity [Marketing in the Education System]. 

Research Publications Collection of Uman State Pedagogical University, no. 3, pp. 202-208. (in 

Ukrainian) 

9. Matvijiv, M. Ja. (2007) Marketyngh znanj: metodologhichnyj ta orghanizacijnyj [Marketing of 

knowledge: methodological and organizational aspects]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian) 

10. Pylypchuk, K (Ed.). (2018) Rozvytok marketynghu v umovakh informatyzaciji suspiljstva 

[Development of Marketing in the Conditions of Informatization of Society]. K.: KNEU. (in Ukrainian) 

11. Serbinovskiy, B. Yu. (2011) Marketing ekonomiki znaniy i marketing znaniy. Chast 1. [Marketing 

of Knowledge Economy and Knowledge Marketing. Part 1]. Scientific Journal of KubSAU, vol. 74, no. 

10, pp. 406–426. Available at: https://sj.kubsau.ru/issues/74 (accessed 01 October 2019). (in Russian) 

12. Tjeljetov, O.S. (2014) Marketynghova osvita v umovakh realjnogho sektora ekonomiky [Marketing 

Education in Condition of Real Economy Sector]. Economic Bulletin of National Technical University 

of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute», no.11, pp. 435-439. (in Ukrainian) 

13. Tjeljetov, O.S., Tjeljetova, S.Gh. (2014) Marketyngh osvity vyshhykh navchaljnykh zakladiv 

Ukrajiny [Marketing of Education at the Ukrainian Higher Educational Institutions]. Marketing and 

Management of Innovations, no. 4, 47-56. (in Ukrainian) 

14. Khaminich, S.Ju., Sujima, I.P. (2013) Marketyngh osvity v umovakh ghlobalizaciji [Marketing 

Education in the Globalized Environment]. Visnyk of Dnipro University. Ser. World Economy and 

International Economic Relations, vol.22, no. 6. pp. 104-111. (in Ukrainian) 

https://sj.kubsau.ru/issues/74


Marketing and Digital Technologies          Volume 3, No 4, 2019 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

22 

 

 

15. Jakshyn, A.S. (2010) Strategiya i taktika marketinga znaniy na ryinke obrazovatelnyih uslug 

[Strategy and Tactics of Marketing Knowledge in the Market of Educational Services]. Economic 

sciences, vol. 66, no. 5, pp. 297-301. (in Russian) 

16. Dereń, A., Skonieczny, J. (2018) Marketing intellectual property. Marketing and Digital 

Technologies, vol. 2. no. 2. pp. 21-29. 

17. Scarborough, E. (2010) 5 Marketing Questions. Inside higher education. Available at: 

https://www.insidehighered.com/advice/2010/07/23/5-marketing-questions (accessed 01 October 

2019). 

18. Thomas, M. (2010) Educational Management and Strategic Marketing. Journal of economics and 

information science, no 2, pp. 235-264. 
 

 

Ілляшенко С.М., д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту 

інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний університет» (Харків, Україна); д-р хабілітований, 

професор, Вища школа економіко-гуманітарна (Бєльсько-Бяла, Польща). 

Шипуліна Ю.С., д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний університет» (Харків, Україна); головний науковий співробітник, Сумський 

державний університет (Суми, Україна). 

Клісіньскі Януш, д-р хабілітований, професор, Академія техніко-гуманітарна 

(Бєльсько-Бяла, Польща). 

Маркетинг науково-освітніх знань сучасного університету. 

Стаття присвячена розробленню теоретико-методологічних засад системи 

маркетингу науково-освітніх знань сучасного університету. З цих позицій систематизовано 

основні завдання маркетингу науково-освітніх знань, виокремлено і деталізовано завдання, що 

стосуються орієнтування системи продукування (отримання) знань на найбільш перспективні 

їх види, а також формування і стимулювання попиту, просування і використання 

(комерціалізації) актуальних релевантних знань: окремо у розрізі наукових знань, окремо – 

освітніх. Обґрунтовано доцільність застосування концепції 8Р в системі оперативних заходів 

комплексу маркетингу науково-освітніх знань університетів. Сформовано укрупнену схему 

маркетингу науково-освітніх знань сучасного університету, яка об’єднує в єдину систему: види 

маркетингу; основні завдання; інструменти вирішення зазначених завдань. Розроблено 

організаційні аспекти функціонування маркетингу науково-освітніх знань університету. 

Розроблена схема орієнтованої на знання системи управління університетом, визначено роль і 

місце в ній системи маркетингу науково-освітніх знань. Отримані результати істотно 

поглиблюють теоретико-методологічні засади ринково-орієнтованого управління сучасним 

університетом в частині формування системи маркетингу науково-освітніх знань.  

Ключові слова: маркетинг науково-освітніх знань, завдання маркетингу знань 

університету, концепція 8Р комплексу маркетингу знань, організація маркетингу науково-

освітніх знань, орієнтоване на знання управління університетом. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FORMATION OF 

BORDER INDUSTRIAL PARK 

 
An organizational and economic mechanism for the creation of the Mukachevo Industrial Park 

with elements of logistics, which should become an international operator of export-import and transit 

flows of Ukraine between East and West has been proposed in the article. For this purpose, the given 

project determines the relevance of the construction of an industrial park in the city of Mukachevo, 

peculiarities of its work and services, functions, principles, typical structure of construction and 

building. The practical experience of implementing an international project within six countries in the 

context of the formation of digital information-communication systems and technologies of 

transnational logistics has been presented in the article. 

Key words: Industrial Park, transport logistics, intermodal logistics, transnational logistics, 

digital technologies, information and communication systems. 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. In the previous work of the authors 1, the urgency and idea of 

building a Mukachevo Industrial Park with the elements of logistics has already been presented. 

However, we consider that it is necessary to elaborate in more details the organizational and 

economic mechanism of formation of such a park that conditions further exploration of the 

topic. At the same time, it should be noted that the urgency of the development of the above 

mentioned mechanism in the boundary area of Transcarpathian region is also due to the fact 

that a competitive environment is currently being formed on the market of border terminal 

transport infrastructure, in particular - dynamic investment in construction and re-equipment of 

reloading terminals is being made at the eastern borders of Poland and Slovakia , and in 

Hungary the construction of border terminal infrastructure began in the mid-1990s. 
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Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem and on which the author relies. Studies of transport and logistic infrastructure 

regarding the border regions of Ukraine in terms of cross-border cooperation have been 

conducted by Lviv scientists Ye. Krykavskyi [2] and N. Mikula [3], in particular in this context 

the emphasis is placed on the Polish-Ukrainian component of the problem; A. Balian [4], Ye. 

Kish [5], N. Nosa [6], and Yu. Sholokh [7] have analyzed the transport and logistic 

infrastructure in the Ukrainian-Hungarian context by means of eastern EU enlargement. At the 

same time, the general study on the formation of logistic centers and the economic contours of 

logistics have been studied by scientists O. Palamarchuk [8], M. Oklander [9], H. Smyrnov, I. 

Shum [10], O. Skoryk [11]. 

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

article is devoted. Notably, the study of the mechanism of forming an industrial park with 

elements of logistics in the city of Mukachevo (considered the center of Transcarpathia in the 

context of extensive schemes of transport infrastructure - roads, railways and airways) has not 

been paid much attention to in the works of Ukrainian and European scientists and practitioners. 

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). To determine 

the peculiarities, functions, principles and other components of the organizational and economic 

mechanism for the construction of an industrial park with elements of logistics in the city of 

Mukachevo, Transcarpathian region. 

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

scientific results obtained. At the beginning of the 21st century, the western borders of Ukraine 

became a common border of the European Union, and in the context of Ukraine's further 

integration into the international transport system, it is the 5th international transport corridor 

that plays a key role in the development of transport logistics in the border region. The 

Transcarpathian region (as a kind of western gate of Ukraine between East and West) has a 

strong potential of transportation of export-import and transit cargoes up to 52 million tons, 

which, in fact, twice exceeds the present volume of transportations. The issue of international 

transit through the Transcarpathian region is important not only at the regional but also at the 

state level, which is reflected in the relevant programs and strategies. One of the most important 

sections of the international transport corridor is the city of Mukachevo and its available 

infrastructure. 

The necessity to create an industrial park with elements of logistics in the territory of 

Ukraine in the city of Mukachevo is caused by the following circumstances: 

– territorial connection with international transport highways; 

– developed and diversified transport network; 

– favorable economic and geographical position; 

– availability of the necessary infrastructure (transport, warehouse and communication); 

– attraction to existing or prospective centers of business cooperation; 

– existence of a historically formed system of foreign trade relations with foreign 

partners and a basis for its development. 

A convincing reason for this proposal is also that the differences in the standards of the 

railway track, technologies and administration of the transport sector are still so large that the 

creation of a logistic center on the basis of an EU Member State will not allow to resolve the 

issue of moving of foreign trade cargoes quickly and efficiently. At the same time, Ukraine, 

having acceded to the Convention on International Railway Communications, is ready to 

provide logistic services to all project participants at the same time. In addition, double-lane 

railway tracks (of Soviet and European standards), which will provide trains to European cities, 

have already been laid from Mukachevo to Niredhaza (Hungary) and from Mukachevo to 

Kosice (Slovakia). In addition, the Mukachevo City United Territorial Community, in 
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developing the city's strategy until 2027, has chosen a cross-border logistics system as one of 

its key areas of development. 

Therefore, one of the strategic goals of the state is the effective use of reserves, which 

are in the system of flow of goods between Europe and Asia. For this purpose, urgent measures 

should be taken to bring the national transport network and vehicles in line with international 

standards: from simplifying the procedure of crossing the state border of Ukraine to the 

widespread introduction of advanced technologies during the transportation of foreign trade 

and transit cargoes. 

One of the main directions of the modern European transport policy is the transition to 

transport logistics and transport-terminal systems of freight transportation, which allow to 

improve the organization of transportations, to provide complex services for consumers of 

transport services, to create conditions for the development of combined transport, to reduce 

the environmental burden on the environment. 

Having taken into account the current trends in the market for logistic services, it can 

be argued that the basic elements of commodity flow management are logistic centers. Such 

centers play a coordinating and integrating role in the logistics system of cargo handling and 

transportation. 

The introduction of such technologies arises the necessity to create  a network of storage 

industrial parks and distribution logistic centers, which perform the functions of interaction 

among different modes of transport and organization of material distribution in the economic 

region. They are the basic fundamentals of material flow management, provide interconnection 

with senders, consumers, carriers, freight forwarders, ensure timely settlements through banks. 

The important geopolitical location of the border crossings of the Transcarpathian 

region determines the region's special, key role in securing the Eurasian transport and trade 

links. The avaliability in the territory of the region, which has a common border with four states 

– Slovakia, Hungary, Romania, Poland, one of the largest border transport complexes, 

consisting of 6 international and 4 interstate rail and road crossings, international airport and 

development opportunities even for river transport objectively defines Transcarpathia as a 

natural transit bridge between Europe and Asia. The presence and prospects of further 

development of the transboundary transport infrastructure of the Transcarpathian region have 

all the objective prerequisites for the creation of an industrial park with elements of logistics in 

the city of Mukachevo on the basis of effectively operating enterprises and leading enterprises 

of the countries-operators of freight flows. 

The services of an industrial logistics park in the city of Mukachevo should relate to: 

overloading, sorting, packaging, storage, consignment and other, which will facilitate the 

activation of the exchange operations between the EU and CIS countries in the direction of the 

international transport corridor No. 5 at the expense of the economically justified tariff policy 

of the center; expanding the range of basic and related services; increase of the nomenclature 

of cargoes (with the possibility of transportation and processing of special and dangerous 

goods); minimization of terms of cargo handling (with the possibility of transshipment of 

dangerous goods); implementation of advanced information processing technologies for 

warehousing and operations and, most importantly, by improving the quality of cargo 

operations. 

The work of an industrial park should be based on the following basic principles: 

– offer the most complete list of transport and related services on the basis of contractual 

relations with each participant of the logistic chain (formation of a database of logistic chains); 

– organization of complex transport services on the basis of a single contract for 

complex services and a single order for all services, formation of tasks for the members of the 
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logistic chain based on the order of the user of transport services, centralized control of order 

execution; 

– maximum standardization and unification of transport and other documents required 

for the transportation, used by the members of the logistic chains, in order to ensure the 

possibility of creating a single information space; 

– unified marketing strategy and tactics of logistic chain participants in the transport 

service market, joint market research and marketing activities ensuring the promotion of all 

logistic chain participants in the transport service market and generating the demand for 

integrated transport services; 

– geographical division of the structural subdivisions of the industrial park in order to 

maximize the coverage of the market of transport services, perform operational management of 

the work of logistic chains in the places of formation of cargo flows and their intersection; 

– organization of cooperation with Ukrainian and international organizations dealing 

with transport logistics issues; 

– organization of work on the basis of world standards and international treaties, 

agreements, conventions; 

– integration with international logistic centers and information exchange with them; 

– improving the efficiency of transport services by reducing the share of unjustified 

schedules (with incomplete loading); 

– standardization of information interaction of the industrial park with the participants 

of logistic chains. 

The main functions of the Mukachevo Industrial Bank with the elements of logistics 

should be as follows: ensuring the implementation of new types of services and satisfaction in 

the increased requirements for basic transport services; complexity and quality of service, 

taking into account the principles of "all services in one place"; delivery of “door-to-door 

cargo”; "Just in time" and with "minimal cost." 

Logistic Park accomplishes its tasks through partners - members of the logistics chain. 

Partners of the logistic park can be transport organizations, customs, terminals, insurance 

companies, banks and other enterprises of transport and related services. This park should 

organize and perform at the most modern level all the necessary basic operations for processing 

and transportation of goods with the provision of the following types of services: warehouse, 

freight forwarding, customs brokerage, insurance of vehicles and personnel, banking, 

consignment trading, maintenance of motor vehicles, servicing of technical personnel and 

drivers and other related services. 

A prerequisite for the establishment and operation of an industrial park with logistic 

elements is the organization of information and digital support, which should fully ensure the 

interaction of customers and partners of the logistic park, as well as the calculation of the 

optimal route of transportation and control of the delivery schedule, calculations with all 

involved transportation and performance of other transportation participants. 

First of all, it is necessary to install in the industrial park modern equipment with 

software information and communication server software, which has regular communication 

with similar servers of transport enterprises of the countries involved in international freight 

transportation. 

In this case, the transport information service in the territory of each country will be able 

to provide marketing and information research services, and the subscriber points of interested 

organizations and firms that can be directly connected to the communication server of the 

logistics fleet of management of the freight forwarding process. 

Considering that the market relations place high demands on transport to accelerate 

cargo delivery while minimizing transportation costs, improving the quality and reliability of 
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transportation and, in general, reducing the transport component in the cost of production, one 

of the new trends in improving the efficiency and competitiveness of transport is the 

implementation of innovative digital technologies by using an information system for the 

organization of cargo transportation by auction, which can be integrated with trade, transport 

information systems, freight exchanges and which is able to simplify and minimize the cost of 

time and material resources on organization and performance of the whole complex  of works. 

Logistics through “Cloud Computing and Innovative Cooperative Business Mode” is an 

interesting project to study for the development of digital cross-border logistics. The project is 

being implemented by six Central European regions - Záhony (Hungary), Leipzig (Germany), 

Wroclaw (Poland), Usti nad Labem (Czech Republic), Bologna (Italy) and Koper (Slovenia). 

The main objective of the project was to improve cooperation among logistic companies in 

selected logistic sites and among established logistic regions in Europe. In order to complete 

this, it was necessary to develop an innovative information and communication platform for the 

logistic industry based on a cloud computing approach. 

The prerequisites for the implementation of this project have become the active 

technological development and applied researches, demonstrating that only cloud computing 

can be the right solution to this problem. Namely, all logistics small and medium-sized 

enterprises  connected to the server station of this project, have been able to post important 

information about their activities and the tasks that the firm's data deal with the relevant 

contacts. After that, the whole complex of companies and their operations in the online space 

have been “conditionally” broadcasted in such a way that any customer firm could have seen 

what routes, transport and in what city their goods have been transported. As the access to 

advanced IT tools has been identified as a key driver of competitiveness, a highly innovative 

IT tool has the potential to enhance the strategic importance of Central Europe for North-South 

freight, old and new EU members and the development of Eastern European markets. 

At the same time, cloud computing can help to overcome the lack of interoperability 

among logistical network members on a single node, and, in addition, a multi-cloud concept 

facilitates their transnational collaboration. The cloud solution now allows you to connect small 

and medium businesses with different logistical sectors and locations, such as from an airport, 

cargo settlement or container harbor. This project has already generated a lot of awareness in 

the regional logistical companies and suggested to watch the process closely and follow it by 

joining this network. The results of the project have been disseminated in various ways, 

including presentations at conferences and congresses, scientific articles and press releases, as 

well as presentations at recognized logistical fairs. 

The main results of the project are: 

– universal cloud computing standards in logistics; 

– documentation of long-term testing of logistical clouds on 6 different logistic hubs; 

– fully functional transnational “Logistics Cloud Portal” [12]; 

– an online platform for displaying services and capabilities of logistic companies; 

– business plans and contracts to support long-term availability and financing of the 

developed IT solutions [13-14]. 

By developing and implementing highly innovative logistics IT solutions, the project 

helps to improve interoperability among multimodal logistic players in Central European 

logistic hubs. There are different goals to be followed: 

1) strengthening the logistic industry through better penetration of modern IT solutions; 

2) increasing the cost efficiency in logistics by reducing transaction costs with B2B 

collaboration; 

3) improving intermodal cooperation on the basis of a single logistic cloud system; 
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4) promoting internal integration in Central Europe through the development and 

implementation of a universal approach to cooperation for (central) European logistic centers; 

5) promoting logistical cooperation among logistic operators along the TEN-T corridors. 

This project aims at enhancing the competitiveness of the logistics industry in Central 

Europe, especially small and medium-sized logistic companies. By deploying cloud computing, 

they will be able to launch powerful, cost-effective logistical management systems with very 

low implementation costs. 

In addition, the attractiveness of logistic centers (involved in this project) will allow the 

increasing of the relevant investment projects in the territories for companies in various 

industries depending on efficient logistic services. The local logistic cloud portal can bring 

different benefits in time, cost and efficiency for manufacturers, investors, and other startup 

companies. 

At the same time, the methodology of this project includes an innovative process aimed 

at developing local logistic cloud portals in partner regions (multi-cloud approach) that are 

practically interconnected. Thanks to ready-made components of the logistic software, the 

cloud platform can be used by other regional logistic entities, both locally and transnationally. 

However, to achieve this, it is necessary for the local logistic cloud platform to be consistent 

with the architecture of its transnational project. This provides the further “connection” of 

additional logistic clouds from other regions whose components are based on the same 

architecture. 

Returning to the purpose of the article on the peculiarities of the construction of the 

organizational and economic mechanism of an industrial park with logistic elements in the city 

of Mukachevo, Transcarpathian region, it is important to note that the typical structure of the 

international variety involves the construction of a powerful terminal and warehouse transport 

complex with an area of not less than 140 hectares and less than 140 hectares which is 1435 

mm and 1520 mm rail track, convenient internal roads, open and closed storage facilities and 

structures such as PVC, concrete container platforms, ROLA trailer unloading platforms , open 

and closed ramp for handling rail goods. The complex should have its own locomotive and train 

control system at the terminal. The terminal must also be equipped with a dumping machine 

with a belt-type conveyor system, transshipment cranes, a screening machine and portable 

outfit, a chipping machine, road and rail scales (1435 mm / 1520 mm). The terminal complex 

must have modern equipment for reloading of bulky goods and metallurgical products (lifting 

trucks, excavators, cranes, etc.), palletized freight, bins, as well as bulk chemical products 

transported in tanks, including those requiring heating. 

The area should also have a repair area for reloading machines and equipment, which 

will ensure the normal working conditions of service personnel in winter and in adverse weather 

conditions. Fabricated steel modular structures may be used to arrange additional storage 

facilities and repair areas. Office rooms for the management apparatus can also be placed in 

similar modular fabricated structures. The operating mode of the logistic center is provided 

around the clock in the mode of carrying out cargo handling and processing of accompanying 

goods shipping documents. 

The level of logistic services is closely linked to the expeditious execution of customs 

operations, due to the insufficient level of which logistic operators and consignees often suffer 

significant losses. In order to reduce the negative impact of this factor, it is necessary to have a 

round-the-clock clearance customs control station and registration facility operating within the 

logistics center, providing it with the status of maximum assistance in customs operations. It 

would be the most expedient to establish in the industrial park a special customs regime of the 

customs control zone at the checkpoint its synchronization with the "Porto-Franco" regime, 
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which has been operating on the territory of the port of Trieste since 1719, which is the 

beginning of the 5th (Cretan) corridor. 

However, it is important to note that, in overall; the country's transport system still does 

not meet the standards and requirements of the European Union and has been marked by a 

significant gap in infrastructure, equipment and standards. Therefore, in order to ensure foreign 

trade relations and gradual integration of Ukraine into European and world transport systems, 

it is necessary to: 

– to expand and strengthen the cooperation within international transport organizations 

and in the implementation of interstate agreements in the field of transport; 

– to create an effective state system of control over the activity of transport enterprises 

and entrepreneurs in the sphere of international transportation in the territory of Ukraine; 

– to take the necessary measures to protect and support the activity of transport 

enterprises and entrepreneur-citizens at the foreign markets in case of imposition of strict 

economic, technical and other requirements on transport activity by international organizations 

and governments of individual countries; 

– to correct the strategy of development of international transport communications 

within Ukraine in accordance with changes in the international transport and economic 

environment; 

– to harmonize the legal framework in the field of transport with the relevant 

international legal norms; 

– to develop and implement measures to ensure technical and technological 

approximation of the rolling stock and transport network of Ukraine with the European 

transport system; 

– to converge  technical, technological and environmental standards and requirements 

in the field of transport  to European standards and gradually introduce them in the domestic 

market. 

But it should be emphasized that the integration processes of the transport complex of 

Ukraine should not be limited only by its adaptation to the requirements and standards of the 

EU, and also require the application of methodological approaches to the organization of 

management of transport systems development based on conceptual principles of logistics. 

The development and implementation of a pilot project for the organization of an 

industrial park with elements of logistics in the city of Mukachevo, covers a wide range of 

scientific and practical tasks of organizational, information, economic, regulatory, technical, 

technological, innovation and investment nature, for the solution of which appropriate methods 

of development and decision-making (systematic approach, integrated approach, complex 

analysis, software-targeted method of decision-making, etc.) should be used. 

The peculiarity of the activity of this border industrial park is its international character, 

which requires the provision of appropriate functions and appropriate regulatory support. All 

preparatory work and organization of implementation of the first scientific and practical tasks 

for the development and implementation of pilot project of the Mukachevo Industrial Park is 

possible only if the state supports the proposed formation of logistical and economic 

mechanism. The efforts of the state should be aimed at modernizing the most important 

communications and objects of the cross-border transport infrastructure at the border of Ukraine 

with the EU, without mobilizing public funds in the shortest possible time. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. The proposed mechanism for the creation of the Mukachevo Industrial Park with logistic 

elements should become the operator of export-import and transit flows of goods and, in a single 

center, on the basis of general information and digital operations to facilitate efficient integrated 

logistic servicing of the shipping and handling of cargoes, as well as customs – brokerage and 
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related services. In fact, such industrial placement could become a unifying body for managing 

intermodal transport on the western border of Ukraine, their offices should be located in the 

cities of Záhony (Hungary), Čierna nad Tysa (Slovakia), powerful international trade and 

transport centers for crossing the European traffic flows to Asia and back. 

At the same time, the peculiarity of the industrial logistic park, accepted for the 

experiment, requires the development and implementation of individual projects of its 

organization with the solution of the following main tasks: 

– estimation (assumptions) of marketing factors of the industrial park organization on 

the basis of territories with special customs and investment regime, or special economic zones 

formed within them; 

– analysis and prediction of transport and trade links (international, import, transit and 

domestic); 

– development of the concept and program of technical equipment of Mukachevo 

Industrial Park; 

– determination of the amount of capital investments in this project; 

– development of the budget for project financing; 

– evaluation of investment efficiency; 

– preparation of an information memorandum; 

– tender selection of project consumers and contractors; 

– tender selection of investor and conclusion of contracts on financing the investment 

projects; 

– development of technical documentation of the investment project; 

– execution of construction and installation works. 
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Організаційно-економічний механізм формування прикордонного індустріального 

парку. 

У статті запропонований організаційно-економічний механізм щодо створення 

Мукачівського індустріального парку з елементами логістики, який повинен стати 

міжнародним оператором експортно-імпортних і транзитних потоків України між Сходом і 

Заходом. Для цього, в даній роботі визначено актуальність побудови індустріального парку в 

місті Мукачеві, особливості його роботи та послуг, функції, принципи, типова структура 

спорудження і побудови. В роботі також представлено практичний досвід реалізації 

міжнародного проекту шістьма країнами в контексті формування цифрових інформаційно-

комунікаційних систем і технологій транснаціональної логістики. 

Ключові слова: індустріальний парк, транспортна логістика, інтермодальна логістика, 
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Received to the editor November 1, 2019.

 

  



Marketing and Digital Technologies          Volume 3, No 4, 2019 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

32 

 

 

UDC 339.138                                                                                         JEL Classification: M31 

 

Menkovа Kristina 
PhD student of Department of Industrial Marketing 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Polytechnic Institute” 

(Kyiv, Ukraine) 

Zozul`ov Oleksandr 
PhD (Economics), Professor 

Professor of Department of Industrial Marketing 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Polytechnic Institute” 

(Kyiv, Ukraine) 

 

 

APPROACHES TO FORMING ENTERPRISES’ BUSINESS-MODELS 

 
The article describes the basic definitions of the concept of business model. The approaches 

definitions are analysed and systematized. Value, procedural and declarative approaches are 

considered separately. Their disadvantages are highlighted in terms of the stress-testing method. The 

expediency and urgency of introducing new approaches are described. Instrumental and systematic 

approaches have been identified and their definitions have been formed. The criteria that must be met 

when forming business models are summarized in the framework of the systematic and instrumental 

approaches implemented to use the stress testing methodology. 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. The operation of enterprises in the VUCA environment lead to 

the need of constantly monitoring the compliance of business models, which is the basis for the 

operation of such an enterprise with the constantly changing factor of the enterprise marketing 

environment, the analysis of the internal environment adequacy to market challenges and the 

ability to adapt or level challenges. One such method used to analyse stress-testing method, that 

is systematically applied in the banking sector to test the resilience of banking institutions to 

external factors. However, the same problems exist for industrial and intermediary companies 

operating in a learning environment. Developing stress-testing method of company’s business 

models is an important tool for senior management in their strategic enterprise management 

process, for investors to evaluate the attractiveness of the business its ability to ensure the 

profitability of the enterprise. 

Such method is the marketing stress-testing method proposed by the authors. 

Marketing stress-testing [10] is the process of analysing the resilience of a business 

model to changing factors in a company's marketing environment for its ability to create value 

for the selected target audience and to provide a given level of profitability for the company 

within a given period, in order to identify destabilizing environmental factors and narrow sides 

of business (processes, structure, legal form) to identify the necessary strategic changes. 
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Marketing stress testing method (MST) [10] – a method of assessing the potential impact 

of marketing environment factors on an organization to form its sustainable business model by 

assessing the potential vulnerability of the organization's tangible and intangible assets, its 

business processes and functions , forecasts of dynamic changes of environmental factors and 

potential risks, in order to propose possible changes in the system and prevent stressful 

situations upon the occurrence of which the company will have an idea how to decide the 

situation. 

A business model that meets the above criteria can be used to effectively implement a 

marketing stress-test that will allow businesses to be competitive in a VUCA environment. 

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

problem and on which the author relies. As can be seen from the definitions, the marketing 

stress-test should be based on a specific business model or a set of them, which requires 

appropriate systematization and analysis of such models for their ability to provide marketing 

stress testing. 

Foreign scientists (L. Cohen, Z. Baida, N. Kouvenhoven, O. Oosterwalder [2], I. Pignier 

[7], A. Smith, G. Bernard, P. Papakakos) were researching the problems of defining the essence 

of business models as well as national scientists (P. Kutsyk, V. Lunin and N. Kubina, A. 

Rosman, G. Shportko, T. Gavrilova, A. Alsufiev, AS Janson) [1]. Formation and classification 

issues were dealt with by Zozulyov, Osterwald. In these works, the authors propose business-

models of different types, reflecting different aspects of building a business, shaping its 

marketing strategy. 

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

article is devoted. Paying tribute to these authors, it should be noted that these models require 

a comprehensive analysis for consistency, the possibility of their integration, classification and 

development in the context of the formed problems, to conduct marketing stress testing of the 

enterprise business model. 

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

of the study is to develop a system of criteria for classifying approaches to the formation of 

enterprise business-model; analysis of the advantages and disadvantages of such approaches; 

defining approaches to the formation of business models for marketing stress testing. 

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

scientific results obtained. There are two general approaches on which the interpretation of 

business model is based: which is used in practice and scientific. In practice, a business model 

refers to a specific distinctive feature or process that ensures the functioning of the business. As 

a business model, methods of forming a competitive advantage are used and the following 

approaches are [11]: advertising, affiliate program, commission, crowdsourcing, rejection of 

intermediaries, fragmentation, freemium, leasing, low-touch, marketplace, razor and blade, 

razor and blade vice versa, reverse auction, subscription. These approaches to the definition of 

the model are not complex, they reflects only the instrumental part of the model-business, which 

does not correspond to the scientific paradigm, which provides in particular: 

comprehensiveness, consistency, understanding of the goals tasks and processes of business 

functioning. The analysis of scientific literature allowed to identify such approaches to the 

formation of business models: declarative, valuable, investment, organizational, economic, 

value-economic, procedural, innovative, marketing, structural-logical, analytical, which are 

presented in the Table 1. 

Here is a brief description of the approaches to building business models in the Table 1. 
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Table 1 – Approaches to defining the concept of business models of the enterprise 

 

Approach Definition Author Source 

Declarative The CANVAS business model is a conceptual 

tool that incorporates a set of elements and their 

interrelationships and reflects the logic behind 

how a company makes money. 

A. Osterwalder [2] 

 

System The key terms that define the content of the 

business model are the concepts of business 

logic, value creation processes and stakeholders 

(stakeholders) for which value is created. The 

business model also reflects the architecture of 

value, revenue, cost and profit. 

S. Smerichevskii, 

O. Klimova 
[1] 

Valuable A business model is a value curve that reflects 

how the company will satisfy the needs of the 

consumer by different criteria. The business 

model is a value curve that reflects how a 

company will meet the needs of consumers 

across different criterias. 

C. Kim, 

R. Moboran 

 

[6] 

Analitical The business model concept is a unified unit 

analysis that helps you understand the value 

creation process, which is the result of many 

resources and the result of many processes. 

Business model organizations are the logic of 

connecting resources and capabilities 

in order to consistently reach their principals 

goals and conduct business activities. ... That's 

it configuration of resources and capabilities 

that will allow the firm to create unique value. 

K. Prahalad, 

V. Ramaswami 

 

 

[7] 

 

Investment For investors, the business model is a way to 

evaluate, if the company achieve  success. But 

for a businessman, it's a tool for dynamically 

developing. 

D. Debelak 

 
[7] 

 

Organizational The business model consist of four interrelated 

elements: consumer value of the product, 

formula profit, key resources, key processes. 

K. Christensen and 

et al. 
[7] 

Economic The business model is the basic logic behind 

creating an added one value in the company. 

There are three types of models: component 

business models, operating business models 

and models of change. 

J. Linder, 

S. Cantrell 

 

[7] 
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Descriptive A business model is an idea of how an 

organization makes (or intends to make) 

money. Business model describes the value that 

an organization offers to different clients, 

reflects the ability of the organization, a list of 

partners needed to create, promote and 

supplying this value to clients, capital relations, 

required to generate sustainable revenue 

streams. 

A. Ostwalder, 

I. Pignier 

 

[7] 

Value-

economic 
A business model is the way a company uses to 

value creation and profit 

G. Chesborough [7] 

Procedural A business model is how a company chooses a 

consumer, formulates and delineates its 

proposals, allocates resources, determines what 

tasks it can to perform on their own and for 

which they will have to be involved specialists 

on the market, creates value for the consumer 

and profit from it. Companies can offer 

products, services or technologies, but this  

proposal is based on a comprehensive system of 

actions and  relationships of a business-model 

creation. 

A. Slivotski [7] 

Innovative Business concept and business model are made 

of the same test: a business model is just a 

business concept, brought to life. The main 

characteristics of the business model are formed 

depending on its ability to innovate about the 

industry and its past (updates, revolution, 

flexibility and cost reduction). 

G. Hamel [7] 

Marketing A business model is the sum of three answers 

basic questions. Who is my target audience? 

What products or services will be my value the 

proposal and what will be its competitive 

advantage? How can I do this effectively? 

K. Marquides [7] 

 

1) a Declarative approach. This approach is represented by the Canvas model (full name-

Business Model Canvas), authored by A. Osterwald (Fig. 2). This model provides a visual 

representation of the system of related processes and results that reflect the value that the 

company's business will provide to consumers, and the means to ensure this. Its main 

advantages and features of construction: a) the model statically describes the system that exists 

at the moment or will exist; b) implementation in the format of a graphical template during the 

development of business processes, plans, projects. Visualization is the main advantage of the 

graphical direction and the basic elements of this model are: customer segments; value 

proposition; channels; customer relationships; revenue streams; key resources; key activities; 

key partners; cost structure. 
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Figure 2 – CANVAS model [2] 

 

The model has four basic groups: consumers (customers), supply, infrastructure and 

profit formula. Issues that are not covered by this model but are important for stress-testing: the 

model reflects the final result without taking into account the processes and factors that led to 

such a system; model is static; does not include those elements that affect the need to revise the 

existing model; does not model the likely situations that arise in the case of changes in the 

structural elements of the business model. 

2) Value approach. The value approach is based on the positions of C. Kim in the book 

"Blue ocean strategy". The main idea of the development is to form a niche value for the 

consumer, instead of fighting in a highly competitive niche. The elements of this model are: a) 

value creation through innovative value, the competitiveness factor is innovation; b) to maintain 

the competitive position of the enterprise in the market, 3 basic elements are used in the 

observance of innovative value: practicality, price, costs; c) the strategic outline-an element of 

diagnostics and construction of strategy of innovative differentiation is used.  The blue ocean 

strategy uses a four-action model. It is presented in the form of four questions: 1) which factors 

that the industry takes for granted should be eliminated; 2) which factors should be significantly 

reduced compared to existing industry standards; 3) which factors should be significantly 

increased compared to existing industry standards; 4) which factors not previously proposed by 

the industry should be created? Issues that are not covered by this model but are important for 

stress testing: analysis of internal business processes of the company; availability of criteria for 

assessing the transition to a niche strategy; model is static. 
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3) The Procedural approach. This approach is presented by the business model of 

Zozulyov O. V. [8]. The elements of this model are: the description of the processes of the 

enterprise as a source of competitive advantages; the creation of value for the company is 

formed through the core competence. The structural elements of the company are: company 

infrastructure; human resources management; technology development; logistics; internal 

logistics; production activities; external logistics; marketing and sales; service; source of 

competitive advantages; cost leadership; differentiation; goods; properties; market; marketing; 

consumer; values and needs; core competence of the company; insourcing; outsourcing. Issues 

that are not covered by this model are important for stress testing: the model does not 

demonstrate a change in the core competence in the long term; it is static. 

In the course of the analysis of the above models, it is possible to identify their following 

common weaknesses in terms of marketing stress-testing: they all consider the statics, not the 

dynamics of the functioning of the enterprise on the basis of such a model; not fully can act as 

a tool for testing the sustainability of enterprises in a VUCA environment; describing a certain 

side of the existence of the business model; in some places there are significant obstacles in the 

integration of these models for systematic testing. Based on this, we can propose two new 

approaches to the definition and formation on this basis of business models of the enterprise, 

which would be more utilitarian for marketing stress testing of the company’s stability: 

instrumental and system approaches. 

The instrumental approach. The business model is a tool of analysis of company 

activities in terms of processes, functions, structures, flows and linkages, covering external and 

internal environment of the enterprise (marketing, organizational and business aspects within 

the firm) allows to investigate the company's ability to conduct effective marketing activities in 

a changing market environment that allows to explore the future of the company if you change 

different elements in the structure. 

In the instrumental approach, the model should contain the possibility of instrumental 

research, such a model for its functionality, stability in providing this functionality, feasibility, 

reliability, informativeness. 

System approach. Business model – is a system of interrelated strategies, processes, 

functions and tools aimed at achieving a set of goals facing the organization and reflects the 

ways and means of creating and obtaining competitive advantages in a changing market 

environment. 

Business models that are created should include a list of tools, materials necessary for 

the formation of the model, which would determine the systemic nature and include various 

aspects mentioned above. 

The above-mentioned approaches make it possible to form a business model that will 

reflect the level of stability of the enterprise in the VUCA environment during stress testing. 

Instrumental and system approaches to the concept of a business model meet the criteria that 

need to be achieved to develop a business model that would meet the necessary criteria for 

marketing stress testing: invariance of commodity markets, functionality, temporality, 

feasibility, instrumentality and systematic. It is the development of new approaches that will 

form a scientifically-applied business model, which would make it possible to effectively carry 

out the MST method in a turbulent environment and provide an effective solution to improve 

the competitiveness of the enterprise. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. The conclusion from this study and the prospect of further development in this direction. 

The analysis of literature sources showed that there are significant differences in the 

understanding of the concept of business models revealed between practitioners and scientists. 

It has been found that the stress testing approach used by practitioners does not meet the 
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requirements for such a procedure. The analysis of scientific sources showed that existing 

interpretations of business models can be divided into the following approaches: declarative, 

value, investment, organizational, economic, value-economic, procedural, innovative, 

marketing, structural-logical, analytical. Based on the specifics of stress testing, the need for 

implementation was identified and created two new approaches: an instrumental approach and 

a systematic; criteria, which the models built within these approaches should meet. The results 

obtained give rise to the construction of new business models for the stress testing method at 

the intersection of marketing, tooling and system approaches. 
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Підходи до формування бізнес-моделей підприємств. 

Метою дослідження є формування системи критеріїв для класифікації підходів до 

формування бізнес-моделей підприємства; Аналіз переваг та недоліків таких підходів; 

визначення підходів до формування бізнес-моделей для проведення маркетингового стрес-

тестування. У статті розглянуто основні визначення поняття бізнес-моделі. Проаналізовано 

та систематизовано визначення у підходи. Розглянуто ціннісний, процесуальний та 

декларативний підходи окремо. Виділено їх недоліки з точки зору проведення методу стрес-

тестування. Описано доцільність та актуальність впровадження нових підходів. Виділено 

інструментальний та системний підходи та сформовані для них окремі визначення. Узагальнено 

критерії, які необхідно дотримуватись при формуванні бізнес-моделей у рамках системного та 

інструментального підходів, що впроваджуються задля використання методики стрес-

тестування. Отримані результати сформовано та підготовлено для подальшої розробки 

методики створення бізнес-моделі підприємства. 

Ключові слова: стрес-тестування, бізнес-модель, маркетингове стрес-тестування, метод 

MST. 
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ВИМІРЮВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ 
 

У статті розглянуті підходи до оцінки лояльності споживачів та наведені методи, що 

до них відносяться. Здійснено порівняльний аналіз підходів, що відображають основні вектори 

розгляду проблеми дослідження лояльності. Також проаналізовані існуючі методи розрахунку 

показника лояльності, виявлені основні переваги та недоліки кожного. Запропонований новий 

метод оцінки лояльності споживачів, детально наведені етапи та показники, що призводять до 

розрахунку інтегрального індексу лояльності, згідно цього методу.індексу лояльності (InLI) в 

результаті здійснення його розрахунку. 

Ключові слова: лояльність, метод, інтегральний показник лояльності, поведінкова 

модель, ринковий компонент. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Питанню вимірювання лояльності 

споживачів присвячена значна кількість наукових досліджень та праць. Перш за все, це 

пов’язано з тим, що бізнес-середовище, постійно перебуваючи в трансформаційних 

процесах, стає дедалі складнішим та непрогнозованим. Споживачі з кожним днем стають 

все більш вимогливими та потребують максимального ефекту від своїх витрачених 

коштів. Поведінка споживачів все складніше піддається прогнозуванню, тому що 

класичне сприйняття портрету споживачів, сегменту, до яких вони відноситься, також 

перебувають на стадії кардинальних змін. У цих умовах, лояльність є важливим 

комерційним атрибутом будь-якої компанії. Довіра і лояльність споживачів до брендів, 

формується в рамках соціальної відповідальності бізнесу, та розглядаються багатьма 

компаніями в якості стратегічного завдання. Лояльність як явище та бізнес-елемент є 

комплексним та багатогранним поняття. 

У дослідженнях лояльності існує багато протирічь, які ускладнюють 

використання у практичній діяльності багатьох існуючих методів. Інший бік цієї 

проблематики полягає в тому, що через неоднозначність підходів до визначення 

лояльності, багато методів істотно спрощують процес визначення та розрахунку 

показників, що дають уявлення про лояльність. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Серед зарубіжних вчених, які 

здійснили значний вклад у вивчення феномену лояльності є D.A. Aaker, P. Gamble, 

J.Jacoby and R.W. Chestnut, P.S. Busch and M.J. Houston, J. Liesse та інші. 
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Перші спроби виділити та надати тлумачення лояльності були зроблені в 1923 

році Jacoby&R.W.Chestnut. Вони надали найпростіше і досі актуальне поняття 

лояльності: «Лояльний споживач – це той споживач, який купує ваш бренд у 100% 

випадків» [1]. 

Згодом P.S. Busch and M.J. Houston надають схоже визначення лояльності: 

«Лояльність – це схема переваги однієї марки при кожній купівлі продукту» [2]. 

В дослідженнях J. Liesse з’явилася емоційна складова. З’являється поняття 

«задоволеність клієнта». 

Стосовно методів дослідження, найбільш поширеним у практичній діяльності, 

зокрема через простоту у використанні є метод Ф. Райхельда – «Індекс лояльності NPS», 

згідно з яким лояльність розраховується, беручи до уваги всього лиш один показник – 

«готовність рекомендувати компанію». 

Першу методику оцінки лояльності надали в 50-х рр. ХХ ст. D.A. Aaker, J. 

Hofmeyr and B. Rice та назвали її як «метод розділення потреб». Метод базується на 

виявленні частоти вибору певного бренду до загальної кількості покупок. Згідно цього 

методу, клієнт є лояльним, якщо відсоток його повторних покупок вище 67% [3]. 

J. Hofmeyr та B. Rice запропонували метод конверсійної моделі. У моделі 

використовуються чотири основні показники: задоволеність брендом; альтернативи; 

важливість вибору бренду; коливання при прийнятті рішення споживачем [4]. 

J. J. Lambin виділив основні етапи дослідження ступеня споживчої лояльності [5]: 

1) вивчення якості основних переваг товару чи послуги; 

2) дослідження процесу і якості обслуговування; 

3) вивчення сприймання цінності товару або послуги клієнтами. 

Однією з найбільш комплексних методик є модель SERVLOYAL, в якій 

комплексно оцінюється співвідношення наступних показників: 

1) споживчу поведінку; 

2) ставлення до фірми; 

3) когнітивні складові; 

4) конативні складові; 

5) афективні компоненти; 

6) довіру клієнтів до бренду; 

7) зобов’язання клієнтів. 

Вченими країн пострадянського простору також розглядаються проблеми 

дослідження лояльності споживачів. 

Серед них: Кузнєцова Л.В., Брусєнцова Л.С., які аналізують існуючі моделі та 

пропонують заходи щодо підвищення лояльності. 

Величко Н.Ю., Бубенец І.Г. вивчають природу лояльності та, аналізуючи, 

пропонують класифікацію підходів. 

Димшіц М. робить акцент на механізмах повторної покупки. 

Цисар А.В. розглядає питання вимірювання лояльності споживачів в 

безпосередньому зв’язку з природою лояльності як економічного та соціально-

психологічного явища [6, 7]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Орієнтуючись на сучасні тенденції, робимо висновок, що 

актуальним є не лише питання формування лояльності, а й управління лояльністю. Цей 

процес є неможливим без дослідження лояльності як комерційно важливого показника 

та основи будь-якої бізнес-моделі. Багато з існуючих методів розглядають лояльність з 

різних боків, надаючи показники для розрахунку. Однак, не дивлячись на значний 

науковий доробок, залишається не розкритим питання комплексного розглядання 
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лояльності з двох основних боків: зі сторони споживача та зі сторони компанії, адже для 

кожного з них лояльність має різне походження та наслідки. 

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

методу розрахунку лояльності споживачів. 

Для її досягнення поставлені наступні завдання: 

– систематизація існуючих підходів до оцінки лояльності; 

– систематизація існуючих методів оцінки лояльності споживачів; 

– здійснення порівняльного аналізу та виявлення недоліків існуючих методів. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Лояльність – позитивне ставлення до 

компанії/торгової марки/бренду, сутність якого виражається у беззаперечному виборі 

споживачем цієї компанії/торгової марки/бренду, незалежно від дій конкурентів та зміни 

ринкового середовища. 

Важливість формування лояльності клієнтів для компанії обумовлюється 

наступним: 

1) Прогнозованість діяльності компанії завдяки зберіганню базової частини 

клієнтів. Накопичена база лояльних клієнтів дозволяє компанії залишатися стабільною в 

усіх сферах: прогнозований обсяг збуту, прогнозовані закупівлі, прогнозований цикл 

діяльності бізнесу і, найголовніше – прогнозована реакція споживачів. Маючи лояльних 

споживачів, компанії простіше пережити складні моменти, пов’язані з негативною 

динамікою ринку (низький сезон, зміна в макросередовищі та інш.) [7]. 

2) Зниження витрат на маркетинг. Залучення нових клієнтів та повернення 

втрачених завжди є більш ресурсномісткою частиною, аніж утримання існуючих. Згідно 

П. Дойля, 5% зростання лояльності призводить до дворазового підвищення прибутку 

компанії, а в деяких випадках, навіть 2% зростання лояльності призводить до зниження 

витрат на залучення клієнтів [8]. 

3) Зниження відтоку клієнтів. Лояльний клієнт є менш чутливим та прискіпливим 

стосовно обраного бренду, у зв’язку з чим зменшується вірогідність того, що він буде 

аналізувати різні пропозиції, звертатися до конкурентів. Тому і показник відтоку клієнтів 

компанії серед лояльних клієнтів низький, що позитивно впливає на діяльність компанії. 

4) Зниження витрат на залучення нових клієнтів. Лояльні клієнти мають високий 

рівень задоволеності. Залишаючи відгуки, рекомендуючи компанію, саме такі клієнти 

створюють позитивну репутацію та імідж, залучаючи цим нових клієнтів. 

5) Зниження витрат на повернення загублених клієнтів. Загубленими клієнти 

стають у випадку, якщо вони мали негативний досвід взаємодії із компанією, або, якщо 

конкуренти змогли надати більш цікаву пропозицію. У будь-якому разі, будь-який 

негативний досвід можливо трансформувати у позитивний. Лояльні клієнти, аналогічно 

впливу на нових клієнтів, створюють позитивний образ і допомагають компанії повторно 

привернути до себе увагу загублених клієнтів. 

У більшості існуючих методів, лояльність споживачів оцінюється за допомогою 

декількох запитань або показників. В багатьох підходах до оцінки лояльності більшість 

уваги приділяється фундаментальним компонентам лояльності. 

У зв’язку з цим, виділяють наступні підходи до оцінки лояльності: 

 – поведінкова лояльність; 

– лояльність, що пов’язана з відношенням; 

– лояльність, що пов’язана з намірами; 

– комплексний підхід до лояльності. 

Поведінкова лояльність оцінюється за допомогою показників, які характеризують 

вподобання щодо бренду: суму та періодичність покупок; тривалість відносин з 
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компанією, частку покупок в компанії в загальному обсязі покупок клієнта; кількість та 

періодичність повторних покупок. 

Лояльність, пов’язану з відношенням, слід розглядати, поділяючи її на 2 

компоненти: раціональний та емоційний. Раціональний – характеризує наміри 

взаємодіяти із компанією об’єктивно оцінюючи характеристики продукту та ризики при 

переході до іншої компанії. Емоційний компонент співвідноситься з позитивними 

відчуттями, які викликані покупкою та становлять аффективний зв’язок з брендом. Ці 

компоненти перебувають у зв’язку і досліджувати їх треба у взаємодії. Основними 

параметрами лояльності, пов’язаної з відношенням є: ступінь задоволеності; 

поінформованість; імідж бренду; вподобання бренду шляхом відмови від конкурентів. 

Лояльність, що пов’язана з намірами, характеризується показниками 

нечутливості до дій конкурентів, готовності рекомендувати компанію. Вивчення намірів 

є важливою складовою, адже наміри вивчають та демонструють вірогідність іншої 

поведінки, що дає можливість прогнозувати. Також вивчення намірів дає повнішу 

картину, адже враховує дії конкурентів, роблячи отримані результати менш 

абстрактними. Наміри споживачів мають різні наслідки для компанії: наміри купувати 

прямо впливають на зростання обсягів споживання, а, як наслідок і обсягів продажів для 

компанії. Готовність рекомендувати впливає на зростання кількості споживачів. 

Комплексний підхід до лояльності передбачає компонування методів та 

показників, що характерні для розглянутих раніше підходів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика підходів до оцінки лояльності споживачів* 

 
Підхід Показники Переваги Недоліки 

Поведінкова 

лояльність 

-сума та періодичність 

покупок; 

- тривалість відносин з 

компанією; 

- частка покупок в 

компанії в загальному 

обсязі покупок клієнта; 

- кількість та 

періодичність повторних 

покупок; 

- середній розмір покупок 

за визначений час; 

- кількість додатково 

придбаних товарів; 

- чутливість щодо цінових 

змін та поріг 

переключення. 

- основний індикативний 

критерій – покупки; 

- можливість для 

сегментування клієнтів; 

- можливість 

використовувати 

результати у практичній 

діяльності; 

- відносна простота збору 

інформації; 

- переважно оцінка 

минулого досвіду. 

 

- неглибокий тип 

аналізу; 

- не враховуються 

мотиви поведінки; 

- складність в 

прогнозуванні на 

основі отриманих 

результатів; 

- складність у 

виявленні зон 

проблематики для 

подальшого 

покращення. 

Лояльність, що 

пов’язана з 

відношенням 

- ступінь задоволеності; 

- поінформованість;  

- імідж бренду;  

- вподобання бренду 

шляхом відмови від 

конкурентів; 

- готовність купувати інші 

товари цього ж бренду; 

- вербальна лояльність; 

- відносна лояльність. 

- глибокий тип аналізу; 

- оцінка причин поведінки; 

- детальне вивчення 

внутрішніх мотивів; 

- можливість прогнозувати 

майбутню поведінку 

споживача; 

- корисність інформації 

для інших цілей 

маркетингу, які 

спрямовані на 

удосконалення продукту, 

комунікацій та інш. 

- складність збирання 

даних; 

- складність оцінки, 

вимірювання та 

інтерпретації; 

- нетривала 

актуальність 

інформації; 

- недостатність 

кількісних показників 

для управління 

комерційною 

діяльністю. 
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Продовження табл. 1 

Лояльність, що 

пов’язана з 

намірами 

- нечутливість  до дій 

конкурентів; 

- готовність 

рекомендувати компанію. 

- відносна простота 

отримання даних; 

- відносна об’єктивність 

результатів, адже враховує 

важливий ринковий 

компонент – конкурентів; 

- можливість прогнозувати 

поведінку споживачів. 

- неглибокий тип 

оцінки, через що 

можливим є 

викривлення даних. 

Комплексний 

підхід до 

лояльності 

Комплекс показників, що 

притаманні попереднім 

підходам. 

- відносна об’єктивність 

оцінки, яка базується на 

вивченні досвіду, на 

враженні та споживацькій 

поведінці; 

- можливість виявляти 

зв'язок між основними 

компонентами лояльності 

та факторами, що на неї 

впливають. 

- складність та висока 

вартість збирання 

даних. 

*сформовано автором за матеріалами [9]. 

 

На основі аналізу існуючої інформації стосовно оцінки лояльності споживачів, 

було здійснено класифікацію методів її оцінки, що відносяться до кожного з наведених 

підходів (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Класифікація методів оцінки лояльності споживачів* 

 
Підхід Метод Характеристика Висновки 

 

П
о

в
ед

ін
к
о

в
а 

л
о

я
л
ь
н

іс
ть

 

RFM-аналіз Характеристики, що полягають в 

основі аналізу: 

• recency (новизна) - новизна будь-якої 

події; час здійснення останньої 

покупки; періодичність покупок. 

• frequency (частота, кількість) - 

кількість покупок, які вчинив клієнт 

(кількість продажів).  Оцінка 

здійснюється за певний проміжок 

часу. 

• monetary (гроші) - сума, яку витратив 

клієнт (виручка від продажу товару).  

Дозволяє в динаміці вивчати 

показники споживання та 

впливати на них. Однак не 

враховує внутрішні фактори 

та мотиви поведінки 

споживачів. 

Метод 

«розділення 

потреб» 

Лояльність визначається на основі 

даних щодо періодичності та 

пропорцій покупок бренду в 

загальному обсязі покупок 

споживачем. 

Значне викривлення 

результатів, не 

розглядаються внутрішні 

фактори та мотиви 

поведінки споживачів і 

лояльними, згідно цього 

методу, можуть вважатися ті 

споживачі, які насправді не 

є ними. 

 AC Nielsen’s 

I-Scan 

Loyalty&Repeat 

Product 

Оцінка здійснюється на основі аналізу 

позицій бренду в порівнянні з іншими 

брендами в цій категорії. 

Метод демонструє 

обмежену картину, адже 

повністю виключає 

функціональну та видову 

конкуренцію. 
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Продовження табл. 2 
Л

о
я
л
ь
н

іс
ть

, 
щ

о
 п

о
в
’я

за
н

а 
 з

 в
ід

н
о

ш
ен

н
я
м

 Частка 

переваги та 

відкидання 

Частка переваги (%)= «Ті, що 

віддають перевагу»/ «Ті, що 

спробували»*100 

Частка відкидання (%)= «Ті, що не 

віддають перевагу »/ «Ті, що 

знають»*100 

Метод дозволяє в динаміці 

спостерігати за лояльністю. 

Однак, не вивчає та не 

демонструє причину 

переваги чи відкидання 

обраного бренду. 

Brand Keys 

Customer 

Loyalty 

Engagement 

Index 

Враховує емоційні цінності та 

раціональні атрибути. 

Показники: оцінка ідеального 

продукту категорії (еталону), 

ідентифікація 4 важливіших драйверів 

категорії; рівень відповідності бренду 

очікуванням споживачів (заявленому 

еталону) характеризує лояльність. 

Дозволяє виявити зв'язок 

між брендом та споживачем, 

вивчаючи очікування від 

продукту та ступінь їх 

виправдання. Основний 

недолік – «ізоляційна 

модель», в якій існують 

лише бренд та споживач і 

невраховування впливу на 

лояльність основних 

ринкових компонентів. 

Л
о

я
л
ь
н

іс
ть

, 
щ

о
 п

о
в
’я

за
н

а 
з 

н
ам

ір
ам

и
 

Індекс 

споживацької 

лояльності 

(NPS) 

Ф.Ф. Райхельда  

Базується на аналізі вірогідності 

рекомендувати продукт/компанію. 

NPS=Промоутери(Прихильники) 

бренду (%)-Критики (%). 

Спрощена модель 

розрахунку, яка не враховує 

ані внутрішнє середовище 

компанії, ані зовнішнє. 

Застосування має місце в 

галузях, де основним 

фактором успішності та 

залученню клієнтів є саме 

рекомендації. 

Традиційний 

підхід 

Вивчення «намірів здійснити 

покупку» безпосередньо перед 

покупкою. Чим вище наміри, тим 

вища лояльність. 

Метод має місце лише у 

випадках, коли потрібно 

оперативно задовольнити 

незначну потребу в 

розумінні лояльності. 

Простий в реалізації. Для 

якісного розуміння 

лояльності, факторів, що на 

неї впливають та інш., метод 

абсолютно не підходить. 

Модель RAPID Показники: наміри продовжувати 

купувати; рекомендувати; купувати 

більше та частіше. 

Дозволяє зробити оцінку 

перспективи зростання 

компанії. Однак ніяк не 

досліджує фактори впливу 

на лояльність. 

К
о

м
п

л
е
к
сн

и
й

 п
ід

х
ід

 

«Переваги-

Поведінка» 

Показники: кількість споживачів, які 

купували останнім часом бренд, якому 

віддають перевагу; пропорція 

переваги, що трансформується в 

продажі.  

Оцінює лише «силу тяжіння 

бренда», але не оцінює 

рівень лояльності. 

Модель Ipsos 

Loyalty C3 

Замір лояльності, пов’язаний з 

відношенням, поведінкою та цінністю 

споживача для компанії. 

Розглядає лише прибуткову 

частину лояльності, хоча 

лояльність може бути й 

неприбутковою. 

«Конверсійна 

модель» 

Показники: залученість, 

задоволеність, ставлення споживача 

до альтернативних пропозицій, 

інтенсивність амбівалентності.  

Розглядає лише 

психологічний аспект 

лояльності, не враховуючи 

ринкові компоненти, що на 

неї впливають. 
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Продовження табл. 2 
 SCI Споживачі вважаються «вірними», 

якщо їх рівень задоволеності є 

високим. Такі споживачі готові 

продовжувати співробітництво з 

компанією та рекомендувати її. 

Метод є простим у 

застосуванні. Однак, є 

доволі поверхневим, тому 

що не враховує приховані 

мотиви споживачів, не 

вивчає ринкову ситуацію  і 

не демонструє компанії, в 

якому напрямку слід 

розвиватися, щоб збільшити 

лояльність. 

Оцінка 

загального 

рівня 

лояльності 

- перцепційний (ставлення); 

- транзакційний (поведінка); 

- репутаційний (ймовірність 

рекомендацій); 

- конкурентний (нечутливість до дій 

конкурентів). 

Найбільш повний метод 

оцінки лояльності. Не 

врахованими є лише 

динаміка галузі, до якої 

відноситься компанія та 

можливість прогнозування. 

SERVLOYAL Розглядає взаємодію наступних 

змінних: 

- поведінкові аспекти 

- аспекти ставлення 

- конативні аспекти 

- аспекти зобов’язання 

Метод надає повну картину, 

що складається з 

психологічно-поведінкових 

аспектів, однак не враховує 

жодного з ринкових 

компонентів. 

*сформовано автором за матеріалами [5,6,7,9,10]. 

 

Оцінка рівня лояльності є одним з найважливіших індикаторів успішності 

компанії. Багато з існуючих методів мають наступні недоліки: відсутність 

різностороннього аналізу та неефективність отриманих результатів, а саме, 

неможливість ідентифікувати «проблемні» зони, що впливають на лояльність. 

Розроблено методику розрахунку інтегрального показника лояльності InLI 

(integral loyalty indicator), яка базується на наступних засадах: 

– надає новий вектор розглядання лояльності («від компанії – до споживача»), що 

дає змогу аналізувати та впливати на більшість складових; 

– аналізує економічний аспект лояльності; 

– дозволяє компанії будувати стратегію маркетингу в цілому та для подальшого 

збільшення показника лояльності, зокрема. 

Змістова структура методики виглядає наступним чином (рис. 1.) 

Рисунок 1 – Структура методики розрахунку інтегрального показника лояльності (InLI) 

Структрура 
методики

розрахунку (InLI)

1. Ринковий 
компонент

1.1.Конкуренти
1.2. Галузь 
діяльності

2. Внутрішнє 
середовище 

підприємства

2.1. Клієнтська 
база

2.2. 
Омніканальність

2.3. Збут

3. Споживач

3.1. Стосунки із 
брендом

3.2. Поведінковий 
аспект
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𝐼𝑛𝐿𝐼 = 0,25 ∗ 𝑉𝑚 + 0,25 ∗ 𝑉е + 0,5 ∗ 𝑉𝑐, 

 

де Vm –оцінка ринкового компоненту, 

Vе – оцінка внутрішнього середовища компанії, 

Vc – оцінка споживацького компоненту. 

 

Наведемо детальніше методику розрахунку кожного з компонентів: 

 

I) Оцінка ринкового компоненту: 

 

𝑉𝑚 (%) = (І𝑖с + І𝑐𝑞) ∗ 𝐸𝑙𝑐 ∗ 𝑅𝑐,     (1) 

 

де Іiс– індекс впливу конкуренції, 

Іcq – індекс якості клієнтської бази, 

Elc – вплив життєвого циклу категорії (товарної), 

Rc – частота оновлення категорії. 

 
𝐼𝑖𝑐 (%)=∑(І𝑐)

𝑁𝑐
 ,     (2) 

 

де Іc – індекс конкуренції конкретного конкурента, 

Nc – кількість конкурентів. 

 
𝐼𝑐 (%)=Активність конкурента

Активність компанії
 *100.   (3) 

 

Активність конкурента та активність компанії, що є об’єктом дослідження 

необхідно оцінити методом експертної оцінки за шкалою від 1 до 3, де: 

1 – конкурент (компанія) майже не виявляють ніякої активності (лише раз на рік 

відбуваються якісь відчутні дії. Наприклад: зміна асортименту, або проведення 

рекламних кампаній та інш.); 

2 – конкурент (компанія) виявляє відносно постійну активність, однак є компанія 

в галузі, яка є більш активною; 

3 – конкурент (компанія) виявляє абсолютну активність, немає компанії в галузі, 

яка є більш активною. 

Для розрахунку кількості конкурентів інтерпретуємо фактичну кількість 

конкурентів так: за шкалою від 0 до 3, де: 0 – немає конкурентів; 1 – 1-3 конкуренти; 2 – 

4-7 конкурентів; 3 – більше 7 конкурентів. 

Індекс конкуренції слід розрахувати за кожним конкурентом. 

Вплив життєвого циклу товарної категорії на лояльність (Elc) необхідно оцінити 

так: надати коефіцієнт впливу згідно зі стадією життєвого циклу, на якій перебуває 

компанія на момент дослідження:  впровадження – 2, зростання – 4; зрілість – 6; спадання 

– 5. 

Частота оновлення категорії (Rc) значно впливає на темпи формування лояльності 

та активність компанії в цьому напрямку. 

Оцінка здійснюється за шкалою від 0 до 3, де 0 – відсутність оновлення (протягом 

останніх 5 років не оновлювалася); 1 – незначне оновлення (протягом останніх 3 років 

не оновлювалася); 2 – відносне оновлення (протягом 2 років не оновлювалася); 3 – 

абсолютне оновлення (протягом року відбувається мінімум 1 оновлення). 
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Якість клієнтської бази – показник, який характеризує збалансованість 

клієнтської бази, а саме відображає поточний її стан відносно умовно нормативного 

стану (60% - постійні клієнти, 20%-нові клієнти, 15%-ризикові клієнти, 5% - втрачені 

клієнти). 

Індекс якості клієнтської бази (Іcq) згідно з нашою методикою розраховується за 

наступною формулою: 

 

(𝐼𝑐𝑞 (%) = 𝑁𝐶(%) + 𝑅𝐶(%) − (0,5 ∗ 𝐻𝐶 (%)) − 𝐿𝐶(%),  (4) 

 

де NC – нові клієнти, 

RC – постійні клієнти, 

HC – ризикові клієнти, 

LC – втрачені клієнти. 

 

Для розрахунку необхідно виявити частку кожної складової (формули 5-8): 

 

𝑁𝐶 (%) =
Кількість нових клієнтів

Кількість клієнтів всього
∗ 100.     (5) 

 

𝑅𝐶 (%) =
Кількість постійних клієнтів

Кількість клієнтів всього
∗ 100.     (6) 

 

𝐻𝐶 (%) =
Кількість ризикових клієнтів

Кількість клієнтів всього
∗ 100.     (7) 

 

𝐿𝐶 (%) =
Кількість втрачених клієнтів

Кількість клієнтів всього
∗ 100.     (8) 

 

II) Оцінка компоненту «внутрішнє середовище підприємства»: 

 

Vе (%) = Іо + І𝑠,      (9) 

 

де Іо – індекс омніканальності, 

Іs – індекс стану продажів. 

 

Індекс омніканальності розраховується за формулою: 

 

Іо (%) = 𝐶𝑠 ∗ 𝑄𝑠,      (10) 

 

де Cs – охоплення каналів збуту, 

Qs – якість роботи у каналах збуту. 

 

𝐶𝑠 (%) =
Кількість задіяних каналів

Максимальна кількість каналів
∗ 100   (11) 

 

Якість роботи у каналах збуту оцінюється методом експертних оцінок та 

інтерпретується так. За шкалою від 0 до 3, де 0 – абсолютно неякісна робота (різні ціни 

в різних каналах, відсутність програми лояльності та інш.); 1 – неякісна робота (є деякі 

намагання налагодити роботу в усіх каналах, однак видимих результатів немає); 2 – 
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відносно якісна робота (багато зроблено в напрямку єдиних стандартів та інструментів, 

однак є ще певні недоліки); 3 – абсолютно якісна робота (єдина політика та стандарти 

обслуговування в усіх каналах збуту). 

Індекс стану продажів розраховується за формулою: 

 

І𝑠 (%) = 𝐶𝑝 (%) − 𝐶𝑛(%),     (12) 

 

де 𝐶𝑝 – частка клієнтів з позитивною динамікою, 

Cn– частка клієнтів з негативною динамікою. 

 

Динаміка продаж клієнта (D) за певний період розраховується за формулою:  

 

𝐷 =
𝑄𝑛

𝑄𝑛−1
∗ 100%      (13) 

 

де Qn – обсяг продажів клієнту за поточний період, 

Qn-1 – обсяг продажів клієнту за попередній період. 

 

Виявляємо фактичну кількість клієнтів з позитивною/негативною динамікою та 

розраховуємо частки наступним чином (Кпд та Кнд): 

 

𝐶𝑝 (%) =
Кількість клієнтів з позитивною динамікою

Кількість клієнтів всього
∗ 100.   (14) 

 

𝐶𝑛 (%) =
Кількість клієнтів з негативною динамікою

Кількість клієнтів всього
∗ 100.   (15) 

 

III)Оцінка споживацького компоненту: 

 

Vc (%) = (𝐵𝑟 + 𝐵с) ∗ 100%,    (16) 

 

де Br – якість стосунків з брендом, 

Bс – поведінка споживача. 

 

Показники «якість стосунків з брендом» та «поведінка споживача» оцінюються 

шляхом здійснення бальної оцінки за параметрами в результаті проведення 

маркетингового дослідження (табл.3). 

 

Таблиця 3 – Оцінка якості стосунків з брендом* 

 
Показник Оцінка Результат 

(max) 

Задоволеність Оцінка здійснюється за шкалою від 1 до 10, де 1-

повністю не задоволений/не довіряю/не вважаю 

надійним/не буду рекомендувати, 10-абсолютно 

задоволений/ довіряю вважаю надійним/ буду 

рекомендувати 

10 

Довіра до бренду 10 

Надійність 10 

Рекомендації 10 

  40 
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Продовження табл. 3 

Частота придбання бренду 

відносно загальної потреби в 

товарі 

Оцінка здійснюється за шкалою від 0 до 3, де 0-

ніколи не купує товар цього бренду, коли є 

потреба; 1-іноді купую; 2-часто купую; 3-завжди 

купую товар цього бренду, коли є потреба. 

3 

Дії споживача у випадку, якщо 

на ринку з'явився більш 

дешевий товар 

Оцінка здійснюється за шкалою від 0 до 3, де 0-

відразу почну купувати більш дешевий товар; 1-

спробую для порівняння; 2-спробую, якщо цей 

товар десь зустріну, але цілеспрямовано шукати 

його не буду; 3-не звертатиму уваги і буду 

купувати товар бренду, до якого звик (ла). 

3 

Дії споживача у випадку, якщо 

улюбленого бренду немає в 

наявності в звичних місцях 

купівлі 

Оцінка здійснюється за шкалою від 0 до 3, де 0-

відразу почну обирати і купувати інші бренди; 1-

почекаю декілька днів до моменту появи; 2-буду 

шукати в інших місцях продажу; 3-буду шукати і 

чекати скільки потрібно (за умови, що товар та 

бренд не перестали виробляти). 

3 

  9 

*розроблено автором 

 

Для фінального розрахунку InLI, здійснюємо конвертацію отриманих результатів 

в 100-бальну систему за кожної зі складових, враховуючи максимально можливий 

результат: Vm – мах 5994, Ve – мах 400, Vc – мах 4900. 

Інтерпратація отриманих результатів внаслідок розрахунку інтегрального 

показника лояльності (InLI) наведена у табл. 4. 

 

Таблиця 4 – Інтерпретація інтегрального показника лояльності InLI* 

 

Інтервал 

результатів 

Сила 

лояльності 
Характеристика 

0–15 
лояльність 

відсутня 

повністю відсутня лояльність, яка може бути поясненою 

незрілим станом клієнтської бази та системи роботи з клієнтами, 

у випадку, якщо компанія нещодавно з'явилася на ринку або 

навпаки покидає ринок та взагалі не дбає про стосунки з 

клієнтами. 

16–30 
слабка 

лояльність 

почала формуватися  або навпаки, у випадку з негативною 

динамікою показника лояльності, характеризує один з етапів 

зникнення компанії з ринку. 

31–50 
середня 

лояльність 
відносно гарний результат, який містить  в собі хороший базис 

для подальшого покращення. 

51–70 
відмінна 

лояльність 
відмінний результат, який демонструє гарну систему роботи з 

клієнтською базою. 

71–85 
супер-

лояльність 

результат, що демонструє діяльність повністю 

клієнтоорієнтованої компанії, яка абсолютно розуміє споживача 

та дбає про нього. 

86–100 
абсолютна 

лояльність 

результат, що демонструє діяльність повністю 

клієнтоорієнтованої компанії, яка абсолютно розуміє споживача 

та дбає про нього та здатна створювати постійно нові цінності 

для своїх споживачів та залишатися надовго неперевершеною 

*розроблено автором 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Результати роботи дозволили дійти наступних висновків: 

1) Враховуючи інтенсивність розвитку ринку, швидкість появи нових брендів, 

поведінка споживачів все складніше піддається розумінню та управлінню. Лояльність є 

одним з важливіших показників успішності компанії, її нормального стану. Ті компанії, 

які є клієнтоорієнтованими та приділяють належну увагу питанню лояльності, 

використовуючи сучасні технології та інструменти, мають більше шансів на успіх у 

порівнянні зі своїми конкурентами. 

2) Важливість формування лояльності клієнтів для компанії обумовлюється 

наступним: прогнозованість діяльності компанії завдяки зберіганню базової частини 

клієнтів; зниження витрат на маркетинг; зниження відтоку клієнтів; зниження витрат на 

залучення нових клієнтів та повернення загублених клієнтів. 

3) В процесі збирання та аналізу інформації, визначено, що в науковій літературі 

існує багато підходів та методів оцінки лояльності споживачів. Зроблено висновки, що 

більшість методів мають значні недоліки або їх впровадження і використання мають 

значні обмеження та складнощі. Серед основних недоліків виділяємо наступні: 

методологічна складність практичного застосування; певна неактуальність методів з 

точки зору розвитку технологій; неможливість застосування результатів для 

стратегічного та тактичного планування маркетингу. 

4) В результаті проведеного аналізу, розроблена методика розрахунку лояльності 

споживачів, яка базується на визначенні інтегрального показника лояльності (InLI). 

Основними блоками, дослідження яких призводить до розрахунку InLI є «ринковий 

компонент», «внутрішнє середовище компанії», «споживач». Тим самим, методика є 

комплексною та охоплює всі фактори впливу на лояльність. Найбільш значущим 

результатом є перш за все те, що нова методика, на відміну від всіх існуючих має 

наступні переваги: надає новий вектор розглядання лояльності («від компанії – до 

споживача»), що надає змогу аналізувати та керувати більшістю складових; аналізує 

економічний аспект вираження лояльності; дозволяє компанії використовувати 

результати розрахунку для стратегічного та тактичного маркетингового планування. 

Методика передбачає застосовність у практичній діяльності для будь-яких компаній, 

незалежно від галузі, сфери діяльності, рівня конкуренції та інш. 

5) Враховуючи комплексний підхід до розрахунку лояльності, який виражений у 

розробленій методиці, дійшли до багатерівневого процесу розрахунку. Саме тому, 

основним напрямком удосконалення методики є помірна адаптація до практичного 

застосування з метою скорочення часу на використання. Також можливим напрямком 

для удосконалення методики є її адаптація для впровадження в механізми CRM-системи, 

з метою автоматизації розрахунків. 
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Measuring consumer loyalty in competition. 

The aim of the article. To undertake an in-depth analysis of existing methods and techniques 

for measuring loyalty and to develop a new method for calculating customer loyalty. 

The results of the analysis. Customer loyalty is the most important economic and socio-

psychological component of a company's success in an intensively changing market environment. Not 

only the companies want to build loyalty, but also to manage this indicator. Since the necessary 

condition for managing loyalty is systematic research and measurement of this indicator, this article is 

devoted to the issue of research and measurement of customer loyalty indicator. The article systematizes 

and reviews existing approaches and methods for measuring customer loyalty. The author carried out 

a comparative analysis of the approaches, highlighted the main advantages and disadvantages of each 

of them. A special vector in the study and analysis of approaches and methods has become the ability to 

put the method into practice, since a very frequent problem occurs in case when the method cannot be 

applied in the practical activities of the company or, the effect of its application does not justify the 

effort spent on research and measurement. The author pays special attention when analyzing the issue 

of the global consideration of loyalty, namely, taking into account all the factors and indicators that 

affect loyalty. Based on the analysis of methods that are systematized according to four approaches: 

behavioral loyalty; relationship loyalty; intent loyalty; an integrated approach to loyalty, the author 

highlighted gaps in the existing scientific literature on the issue under study: 1) the impossibility of 

applying many methods in practical activities; 2) insufficient review when calculating loyalty, as a result 

of which many important factors affecting loyalty are not taken into account. 

Based on the analysis, the author developed a new methodology for measuring and calculating 

loyalty. The final indicator, according to the proposed methodology, is the integral loyalty indicator 

(InLI). For its calculation, it is necessary to carry out a series of successive measurements of indicators, 

https://stud.com.ua/49902/marketing/analiz
https://stud.com.ua/49902/marketing/analiz
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which are grouped into three components: “market component”, “internal environment of the 

enterprise”, “consumer”. 

Conclusions and direction for further research. An important advantage of the method is that 

it allows the company to see the results for each of the indicators that affect loyalty, and, therefore, to 

manage them. This technique is absolutely applicable for any type of enterprise, regardless of industry, 

market type, company size, competition intensity, etc. The author believes that this technique will be 

used by marketers, managers, company executives. As a goal for further development, the author 

underlines a moderate adaptation of the methodology to practical application in order to reduce this 

method’s time of use. 

Keywords: loyalty, methodology, behavioral model, market component, integral indicator. 
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The article describes the main aspects of the impact of social networking tools such as: likes, 

“shares” and comments on their users, and examines the change in demand for a product or service of 

a company by using enterprises Internet marketing tools. The factors that influence the increase in likes, 

reposts and feedback from social network users were identified. The target audience (target customers) 

of companies (brands) is analyzed. The main advantages and disadvantages of using "likes" on social 

networks are highlighted, with examples of the detrimental effect of likes on the young generation. The 

results of our own research on the impact of likes, shares and user’s feedback on increasing conversion 

and demand for a product or service; recommendations for the qualitative and optimized use of social 

networks and their tools for promoting enterprise products have been developed. 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. With each passing decade, the tools of marketing influence on 

consumers have been changing: booklets and brochures have been replaced with advertising 

banners, and city-light have been replaced with flag poles. However, in the 21st century, such 

marketing tools are outdated, and even in some situations do not live up the expectations of 

marketers. Therefore, more tasks are being arised in what ways a marketer can attract a 

customer's attention and make him buy a particular product or service. Professional SMM 

marketers will give a simple answer to the above question: "likes" and sharings are the main 

hidden tools to encourage customers to make a purchase. Social networks have become a 

platform for promoting a product and service, where, through liking, sharing and commenting 

functions, a firm can grow its potential customer base in a short period of time. Properly defined 

target audience, high-quality content are the main tools for attracting consumer attention and 

getting the desired "Like" or share. 

The economic performance of an enterprise depends on the proper and quality 

conduction of its promotional activities on social networks, and the indicators that confirm the 

success of the SMM campaign are obviously the number of likes, sharings and comments. 

Today, the value of these indicators forms the brand of the company. 
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Initially, the idea of creating social networks was to facilitate communication between 

members of the public, and in the process of improving and modifying such networks began to 

acquire clear signs of promotion channel. It is not surprisingly, because advertising is always 

placed on areas with the largest concentration of people. The question about research of 

customer engagement tools and their psychological impact on people arose. 

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

problem and on which the author relies. Psychologists call this the effect of attachment: 

social proof stimulates people to repeat other people's actions if they are convinced that such 

actions are correct. Social proof is a powerful tool for influencing buyers' purchasing decisions, 

building consumer confidence, and forcing users to tell about company to other people (on the 

principle of "word of mouth") [1]. By its nature, humanity tends to replicate certain actions 

when a large number of people act in the same way at the same time. As an example, the great 

number of likes on a video presentation of a particular product encourages others to view this 

video, analyze it and, shortly, buy this recently launched product. Therefore, it is the social 

networks, with their functions of "likes", "repost", etc., that have become the platform for 

selling goods in the 21st century. 

The analysis of literary sources shows that in the scientific literature insufficient 

attention is paid to studies of the influence of “likes” on users of social networks, although 

foreign scientists, psychologists, business experts such as UD Scott [2], D. Myers [3] partially 

explored this issue. As an example, in the book The Way to Customer, KT Friedlander wrote: 

"The ultimate goal of any advertisement is to influence the mind of a person to such an extent 

as to induce him to perform a certain act, which consists mainly in the purchase of the product" 

[4]. Contemporary authors are also researching consumer psychology to a greater extent. R. 

Chaldini [5] noted that consumers think stereotypically and act on the principle that "everything 

that is confirmed by a lot of feedback from other customers automatically becomes a good 

product and the customer buys it." Author of the book Marketing the Future. Growth hacking 

»R. Holiday changed the established concept of marketing and believes that nowadays the" king 

of advertising "is Internet marketing [6]. It is worth mentioning the study of scientists at Harvard 

University, who came to the conclusion that increasing the amount of something, in our case 

are likes, promotes the poduction of dopamine in the human body, a chemical that is produced 

by our brain, and plays a major role in motivating human behavior [7]. In the context of social 

marketing, this means that the more likes, shares, and comments a user sees under a promotional 

post, the more motivating he/she is to view and engage with the advertisement. 

The influence of social proof theory proposed by Robert Chaldini [5] is confirmed in 

social networks such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. Users perceive the 

content, and it influences them precisely through the number of followers, likes, and views. 

Most users think that if something is appealing to many people, it is good content. So, one 

research has found that a Twitter user with a million followers is perceived as more reliable and 

competent than a user with a thousand followers [8]. 

A recent scientific experiment by three scientists from Israel and the United States has 

proved the effectiveness of the number of likes on social media advertising and information 

posts. The researchers have experimented with two social news portals, Digg and Reddit, for 

five months. They were putting an unlimited number of pluses (or minuses) into the comment 

of a randomly selected post and then they watched the reaction of users. The results, published 

last summer, surprised many people: the probability that a site visitor would approve a comment 

after a fabricated number of likes, increased by 32%, and on average, publications with false 

high popularity received an additional 25% of the pluses. At the same time, negative 

manipulation had no such effect. No user will never refuse to consider the opinion of others: 

this is an extremely efficient decision-making algorithm in a resource-constrained environment. 
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So, the algorithm works as follows: a sharp increase in the number of likes – the emergence of 

interest in users – direct action by the user (move on to post, advertising, etc.) – the result 

(reading a published article, watching a video, buying a product, ordering a service) [9]. Good 

ratings draw people to objects: for example when one wants to watch a movie in the evening, 

one chooses the movie with the highest rating. This is what most companies use, that are 

undoubtedly tempting people to buy a product that is very popular. And in order to provide the 

popularity of your product, it is necessary to prove to the client that the product is characterized 

by high demand. In the case of social media, this is the number of likes, comments or shares. 

SMM-expert, blogger Mykola Malukha finds only the positive aspects of being able to 

comment, like, or share a post. "For example, it is difficult for you to determine how good or 

bad the written material is, in fact, it is impossible, except by the number of publications in 

other editors. But in this way, a small amount of material is estimated. And most consider it as 

a simple reading of the text. There are likes, shares, and comments that make it clear how good 

the written material was, how much it was perceived by the audience. This is free marketing 

analysis, free analytics for the publication, which can then be used further”, Mykola Malukha 

noted. That is why most brands have opposed the ban on likes on social media, as this is the 

main identifier for determining the popularity, quality, and effectiveness of advertising [10]. 

Internet marketers are clearly aware that the sale of a product requires the user interest. 

It mainly arises in two cases: the quality of the content, for example, the great photo labeled 

“Free shopping” will attract the attention of anyone, and the second aspect stands for growth-

hacking, that is, the rapid promotion of any posts or advertisements which contain a call to 

action. Otherwise, how to explain a photo of an ordinary chicken egg, the author of the photo 

asked Instagram users to "like" it and thus do a world record number of likes. In less than 30 

days, the photo gained a record number of likes - more than 31 million. The user feels involved 

in the implementation of "something important", so he becomes a participant of such "action" 

and puts "likes" without any doubts. If marketers follow this algorithm, sales can increase 

rapidly [11]. 

In addition, the paradox of "lots of likes" justified itself in increasing the number of 

orders, that is, displaying favors under certain advertising is effective for the process of selling 

a product or service on the Internet, and there is a negative impact of this tool. The fact that 

"likes" is a good tool for business and there is nothing wrong with promoting it, however, with 

regard to people's psychical health, one can say with certainty – communication in real life and 

removal from social media have more advantages of [12]. "Likes" is the main reason why 

people and companies to do a social posting. Therefore, even before buying good and services 

on the Internet, first you need to be guided by "common sense" and by your own analysis and 

pay less attention to positive/negative reviews, the number of likes, etc., the user is not insured 

to the fact that the comments will be able false and "likes" will be able artificially enlarged. 

The impact of social media tools has been explained by both psychological and social 

aspects. However, it is worth exploring the economic impact of likes, comments, and sharing 

in more detail. Is it advisable for a company to use new methods of attracting customers using 

social media? Maybe offline sales are more effective? The answers to these questions will 

determine which promotion tools are most effective in the economic context of the problem. 

Proving that a company will make more profit from using online platforms to promote goods 

and services than from traditional advertising methods will orient all other companies and 

brands to the use of the newer tool, which is defined as a separate type of marketing – SMM. 

Selection of previously unresolved parts of the general problem addressed by the 

article. The analysis shows that there are no publications in the scientific literature devoted to 

the study of the economic phenomenon of "likes" and their influence on the formation of 

demand for goods and services. 
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The substantiation of psychological influence on the consumer is present in many 

scientific works and publications. However, research into social networking tools has received 

less attention and importance. The tendency to attract customers through Internet channels 

using the psychological influence of the number of "likes" and reposts is becoming more 

common, so the question of researching on this topic has become more detailed. 

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

of this article is to research a study on the impact of likes, sharing and comments, as the main 

functions of social networks, on the formation of demand for a product or service. 

To achieve this goal, the following tasks were formed: 

– to clarify the economic expediency of using social networking tools such as "likes", 

reposts and comments; 

– identify the main parameters in social networks, by which the consumer determines 

the popularity of the company, product or service; 

– to investigate the main advantages and disadvantages of likes as the main indicator of 

the popularity of advertising post; 

– give an example of qualitative and bad content on a company social page; 

– to cover the results of own research on the attitude of respondents to the social 

networking tools being researched; 

– to offer recommendations on the qualitative and optimized use of social networks and 

their tools for promoting the products of enterprises. 

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

scientific results obtained. Creating creative messaging for customers has always been a top 

priority for marketers, promoters, and sales staff. Now, this is the main task of the person 

responsible for maintaining social networks of the company, that is, social media marketer. The 

main goal of social media marketing is an accessible and creative message posted on a social 

platform, which must attract the attention of the user, as well as make him\her respond to the 

message through like or repost. A large number of likes and reposts have a hidden influence on 

the consumer when making a purchase decision. By positive reaction to a product-specific post 

(like or reposting), the user automatically leave positive feedback on that product. Thus, it is 

scientifically proven that with an increase in positive product reviews, the value of conversion 

increases, and with an increase in conversion value, an increase in sales is guaranteed [13]. 

As an example, consider fig. 1, which graphically depicts the relationship between 

product conversation value and conversion value (The conversation index). 

The feedback, in this case, is not just about writing a positive comment about a product 

from a customer, it's about any action taken by a social network user about a business such as 

like, repost, and comment. These are the main ingredients that affect sales growth and are 

actively sought after by marketers. 

The parameters on social networks by which the consumer determines the popularity, 

reliability and trust of other customers to the company, and in particular to its product or service: 

1. Number of followers. The large number of subscribers on the company social page 

tells the client about the popularity of the company. The customer's trust in the company 

automatically increases. 

2. Number of likes. Likes on social media are not only expressions of one's emotions, 

but also a great tool for marketers. It is clear that the greater the number of "likes" on a post 

about a particular product, the greater the likelihood that demand for that product is growing. It 

is important to note that the number of followers and likes must be comparable. That is, if a 

company has 10,000 followers on the page, and the average number of likes varies from 10-15, 

then most likely, the company used unfair tools to increase the subscription on its own social 

page. 
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Figure 1. The relationship between customer reviews and conversions 

*Source: Compiled by authors [1] 

 

The attentive client will immediately understand that the audience of such a company is 

fake and does not respond to the products offered by the company. 

3. Sharing or reposting. Sharing on top social networks such as Facebook and Twitter 

drives sales. According to Vision Critical, 2 out of 5 users on these social networks have ever 

made a purchase by sharing or liking the product. Facebook is most effective in this case - about 

a third of its users have purchased the product after reposting it with a presentation in a post 

[1]. 

In its turn, the social media marketer in creating an interesting post is guided by such 

three components as: defining a goal - reaching a large number of users, a message aimed at 

the right audience and quality content (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. SMM features that increase the likes, reposts and feedback of users 

*Source: Compiled by authors based on their own research 
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According to VisionCritical, 30% of Facebook users and 17% of Twitter users indicate 

their intention to buy this product after clicking "like" or reposting. In parallel, 70% of Twitter 

users plan to make a purchase in the near future, and this index has reached 60% on the social 

network Facebook. In 90% of cases like or repost in the process of finding information about a 

product by a user of any social network leads to purchase [14, 15]. 

It is worth considering how psychologically affecting the number of "likes" on the 

consumer's intention to buy the product. This is explained by the so-called effect of quantity - 

if, when a user sees that a post with a certain product has received more than 1000 likes, he 

automatically realizes that the product is popular and when planning purchase the consumer is 

likely to turn to the company where the number of "likes" was highest, taking into account the 

number of "likes" of competitors. According to the Pareto principle, 20% of user reviews are 

likely to provide 80% of the company's sales in the future. Up to 20% of reviews include the 

same number of likes, reposts, and sharings [16]. 

It is also clear that in an effort to get the most likes and reps, companies can also use 

unscrupulous tools to increase them, the so-called "cheat". Therefore, more and more SMM 

marketers are setting the goal - quality content, that means maintaining a company page implies 

its relevant content that will appeal to the audience and will cause some emotions when viewing 

a particular post. Positive emotions after reading the advertisement cause the user to desire to 

interact with the company: a simple "like", repost of advertising or writing their own response 

under this advertisement. For example, a survey of 112 respondents, which found that 62% of 

respondents did not consider the number of likes such as quality content, and 49% of 

respondents rated the popularity of the advertisement not by the number of likes but by the 

number of positive comments. 

When marketers actively use the phenomenon of "likes" and other social networking 

tools, the question arises of the effectiveness of this effect over time. How long will the 

consumer request the purchase of the product? How long does it take to wait for some action 

from a client? But do we have to wait at all? According to his own research, after the user has 

put a "like" on a certain post with a product that is interesting to him, he buys the product for 

once a week in average. Of course, his choice is influenced by factors other than likes. Before 

making a purchase, the consumer actively researches all descriptions of the characteristics of 

the product and reads reviews. And again, the number of "likes" on the reviews of other 

customers subconsciously influences the decision to buy the product [17]. A similar effect of 

mass recognition of the goods by consumers was cited by Ryan Holiday in his book Marketing 

the Future. Each put up like "like" or repost signifies an even greater number of new "likes" 

and comments, similar to one of the effects of mass communication [6]. 

The authors' own observations regarding the increase in the volume of profit while 

actively running a page on the social Instagram network confirm the relevance of the conducted 

research. So, when photographing went into business, it was necessary to keep track of expenses 

and revenues, and with the help of Instagram's analytical tools, a monthly report on the number 

of "likes" on the advertising post about the photographer's services was obtained. As a result of 

the studies, it was found that there is a mediate influence of the number of likes on the increase 

in profit. Data on the sales volume of the photographer's services, quantity likes, expenses, and 

incomes are presented in table. 1. 

It is worth noting, that total costs include both fixed costs (the cost of the camera as 

depreciation charges distributed per year) and variable costs - the cost of services photo zones, 

photo salon, photo print for customers. Advertising setup costs, with the help of service 

Instagram Ad, has been constant for 1 year. 
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Table 1 – The economic results of the photographer's activities, (during 2018) 

 
 

Number 
of “likes” 

in the ad,  

pcs. per 
month 

Growth 

rate (based 

on changes 
in the 

number of 

“likes”) 

Number of 

successful orders  

(photosessions) 

Price for 

one order, 

UAH 

Income, 
UAH 

Total costs  

(Fixed + 
Variables), 

UAH 

Instagram Ad 

Costs UAH / 

month 

Profit, 
UAH 

1 100 - 0 1400 0 980 0 -980 

2 650 550% 13 1400 18200 12740 150 5310 

3 1675 158% 18 1400 25200 17640 150 7410 

4 3180 90% 14 1350 18900 13720 150 5030 

5 3565 12% 17 1400 23800 16660 150 6990 

6 4120 16% 23 1400 32200 22540 150 9510 

7 3670 -11% 21 1450 30450 20580 150 9720 

8 4660 27% 28 1450 40600 27440 150 13010 

9 4985 7% 38 1450 55100 37240 150 17710 

10 5370 8% 40 1500 60000 39200 150 20650 

11 6245 16% 43 1500 64500 42140 150 22210 

12 7850 26% 47 1500 70500 46060 150 24290 

 

The number of "likes" in the advertising post has varied for the study period. The 7th 

month of 2018 was characterized by a decrease in the number of likes (-11% growth rate), 

however, the negative dynamics in this period did not affect the profit, it increased, but not 

significantly. In this case, the effect of price changes (+50 UAH) on the demand (number of 

orders) is very clearly traced, and they are reduced but slightly. It should be noted that the 

advertising post used only one, there were no changes to the description of the photographer's 

advertising post. During the year, the cost of advertising on Instagram Ad remained unchanged. 

The dynamics of growth of the number of "likes" under the advertising post and profit 

of the photographer's activity are shown in figure 3. 

 

 
 

Figure 3. Dynamics of growth in the number of “likes” and profits of the photographer 
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The obtained Pearson correlation coefficient in determining the connection between the 

factor (number of "likes") and the resultant (profit) has proved the hypothesis that there is a 

direct connection between the number of "likes" under the advertising post and profit. The 

Pearson correlation coefficient is 0.923, which proves the total positive linear correlation 

between the studied factors. And the coefficient of determination, which is 0.85, confirms the 

degree of dependence of the variation between the dependent and the independent variables. As 

the coefficient of determination is close to 1, this indicates that the obtained observations have 

confirmed the model. 

Figure 4 shows two posts where the naked eye can immediately tell which one is more 

popular, and the number of likes in each post will help you understand which product is more 

interesting to the audience. 

 

 
 

Figure 4. An example of bad quality and quality content on social networks 

*Source: Developed by the authors based on their own observations 

 

You can also see the difference between quality content and bad quality content. Placing 

a photo of the product and its minimal description does not attract customers, but a photo in 

which a creative description of the properties of the product encourages users to "like" and write 

a review. 

As mentioned above, quality content leads to an increase in likes and reps. But in the 

course of the company research, it became clear that not all of them “hunt” for many of these 

components. Some companies do not use social networks as a platform to promote their product 

at all, but instead see it as more effective in using traditional product promotion tools. In a 

survey of respondents whose average age is 30 years, it was found that 95% clearly believe that 

companies need to use social networks as platforms for promoting and selling goods. It is 

obvious that the use of social networking companies depends on the product they produce, and 

yet the effectiveness of Internet marketing is scientifically proven. 

An important metric to characterize a company’s social media, which testifies to the 

successful or unsuccessful promotion of a product through posting, is the amount of organic 

audience reach, that is, how many users have been able to reach after a certain posting time. 

The tools of this coverage are the like, reposts, and comments. For example, social analytics 

and monitoring service Socialbakers measured the social impact of a Facebook page (media or 

brands) receiving the most viral coverage. As Facebook news is traditionally “shared” with 
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repost, and brand ratings are only evaluated using “like / dislike,” analysts have concluded that 

a repost is for the media, and for brands, companies, and businesses is “likes” [18]. 

Recently, more and more companies are using paid social media advertising to reach a 

larger audience. Most marketers specializing in social networking are seeing a dynamic in likes 

or reps after the campaign. Paid advertising performance also depends on the content the 

company wants to promote. According to the same Socialbakers research, brands are 

increasingly using paid audience reach, and the media is increasingly organic, that is, live 

audience reach and loyalty. A fidelity is the viciousness of advertising, that is, how quickly a 

published post is distributed by the social network. The diagrams of distribution of organic 

reach, paid coverage or faithful reach of the company audience and the media on the example 

of the social network Facebook are shown in fig. 5 and fig. 6. 

 

 
 

Figure 5. Diagram of the brand impressions 

*Source: developed by the authors on the basis of [18] 

 

 
 

Figure 6. Mass media impressions 

*Source: developed by the authors on the basis of [18] 
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So, from fig. 5 and fig. 6 clearly shows that companies, in order to increase sales volume, 

are better to use paid advertising, which will bring significant audience reach and directly lead 

to an increase in likes. With the media, the situation is dramatically different, where the 

distributor of information become users directly, the more interesting the news, the greater the 

more possibly that the user will share it on their own social page. 

It should also be noted the detrimental effect of "likes" on users of social networks. The 

like is a well-known trend that is common among young people (mainly teenagers). Not yet 

fully understanding the essence of "goodies", active youth hunts for "likes" and gets some 

(psychological) satisfaction from their number. As an example, the UK government has 

initiated a bill to improve the safety of children on social networks and called for the removal 

of the Like button on social platforms. The UK's Office of the Information Commissioner (ICO) 

has emphasized in the code that this function should be prohibited for children under 18, 

explaining it from a psychological point of view as well as from a practical one.  A like helps 

advertisers gather information about users' preferences. Based on this, they set up targeted 

advertising. The initiator of this project warns that this policy of social networks, including 

Facebook and Snapchat, may lead to the dissemination of non-child information. Therefore, the 

Office of the Information Commissioner has included a "age requirement" for "likes" in the 

recommendations for the use of social networks by children. ISO also suggested disabling 

automatic location tracking for minors. For companies that do not comply with the rules, ICO 

proposes to fine up to $ 22.6 million. Such projects have been initiated in Western Europe and 

North America [19]. 

A similar project is starting to be introduced by the world-famous social network 

Instagram, and this has gained even more publicity and panic. What generated this resistance? 

First of all, this network is characterized by a large number of bloggers, the so-called 

influencers, who with the help of a large assembled audience promote, advertise companies, 

brands, and earn on it. The number of likes for influencers is an indicator of their popularity. 

The higher the number of likes and subscribers, the higher the advertising fee. So, one nutrition 

and fitness expert from Australia, Jim Wolfie, who has 2.7 million subscribers, complained to 

national radio that Instagram had removed an important tool for making money. The wave of 

discontent has increased not only in influencers and bloggers, but also in companies that have 

worked with these people. For brands, this was one of the most optimal channels of information 

dissemination, PR. Do not forget about the original mission of Instagram - photo sharing, as 

well as a network that allows users to take photos, apply filters to them and distribute them 

through their service and a number of other social networks [13]. Now, this social network has 

evolved into a "trading platform" where the benefits are gained as unknown companies (those 

who start a PR campaign) and already popular worldwide brands [20, 21]. 

Every day, the total number of "likes" seen by all users of the social network. Instagram 

is about 4.2 billion, of which, more than half, are "likes" put to well-known brands, companies 

[20]. As already mentioned, such a large number of likes attracts a large number of customers 

and therefore generates profit for a particular company. In a study conducted by the authors, it 

was found that only 15% of respondents are not ready for the changes offered by the social 

network Instagram - the absence of "likes". 47% are happy to accept the unrealized innovation, 

and 35% believe that the network will lose its essence if it removes the "Like" feature. This 

initiative was supported by developers of other social networks, such as Facebook, Pinterest. It 

may be a few years or months later when users will not be able to respond to certain post with 

like. But there will be other tools that will appeal to users who make money through social 

platforms and those who spend time online viewing photos or listening to music. 

Every year there is a growing trend of changing marketplaces. The main platform for 

engaging consumers is social networks and websites of business companies. Customers were 
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given the opportunity to show their satisfaction with the product by liking or reposting. The 

number of these labels directly influences consumer behavior. For marketers, keep in mind that 

2 of 5 social network users make a purchase by sharing a product note with friends. The Vision 

Critical studies confirm that social networks affect sales, and "like" and consumer reposts often 

indicate that the user is ready or willing to buy the products they like [15]. It should be 

remembered that SMM specialists measure the popularity of a company precisely by the 

activity of putting "likes", comments and reposts. If a company has received a tip under an 

advertisement, it means that it has attracted attention to itself and its products. The user took 

the time to share their impressions on the company's products and therefore became the number 

one customer who would soon bring in revenue. It's important to keep in mind that most users 

only need between 100 and 1000 likes in the post to stop flipping a feed and click on the product 

link. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. The integration of digital technologies into the marketing field has made adjustments to 

the promotion, PR campaigns and sales promotion. Increasingly, both well-known companies 

and only those who are starting out in business are using brand new platforms to find customers, 

and most importantly, they are finding more powerful tools to influence both potential and 

regular customers. All the well-known features on social networks have shown such efficiency: 

likes, reposts, comments. The effect on demand growth by increasing the quantity of one of the 

above components is scientifically proven. At this stage of the study of the topic it was possible 

to economically substantiate the essence of this toolkit, to prove its efficiency and to analyze 

both the positive aspects of using the influence of the number of likes on the users of the social 

network, as well as the negative aspects. 

A promising direction for further research is to establish a quantitative relationship 

between the increase in likes, reposts and comments and the increase in demand for a product 

or service. 

The positive and negative aspects highlighted in the article should be taken into 

consideration by any company trying to influence their client by increasing the number of likes 

(fair or unfair methods). Particular attention is paid to the factors driving the increase in the 

number of likes, namely the definition of the enterprise's goal of advertising on social networks, 

target audience selection (targeting) and quality content. The latter plays a major role in 

increasing the likes, which ultimately leads to increased sales of the product or service  
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Економічний феномен «лайків». 

У статті розкрито основні аспекти впливу інструментів соціальних мереж таких як: 

«лайки», репости та коментарі на їх користувачів та досліджено зміну попиту на товар чи 

послугу компанії при використанні підприємствами інструментів Інтернет-маркетингу. 

Визначено фактори, що впливають на збільшення вподобайок, репостів та зворотнього зв’язку 

від користувачів соціальних мереж. Проаналізовано охоплення аудиторії (цільові клієнти) 

компаній (брендів). Виокремлено основні переваги та недоліки використання «лайків» у 

соціальних мережах із наведенням прикладів згубного впливу вподобайок на молоде покоління. 
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Подано результати власних досліджень щодо впливу «лайків», шерингів та відгуків 

користувачів на збільшення конверсії та безпосередньо попиту на товар чи послугу; розроблено 

рекомендації щодо якісного й оптимізованого використання соціальних мереж та їх 

інструментарію для просування продукції підприємств. 

Ключові слова: маркетплейс, маркетингові комунікації, інтернет-маркетинг, маркетинг у 

соціальних мережах, просування брендів. 
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ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ СПОЖИВАЧА У ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ПРОДУКТУ 

 
У статті розкрито основні аспекти взаємодії між споживачем та організацією в 

процесі розробки й комерціалізації нового товару організацією в цифровому бізнес-середовищі. 

Обґрунтовано необхідність залучення організацією споживачів до процесу розробки й 

комерціалізації нового товару та визначено основні ролі, які може виконувати споживач при 

його інтеграції в процес. Розглянуто існуючу класифікацію форм інтеграції споживача та 

запропоновано вдосконалену класифікацію форм взаємодії споживача та організації залежно 

від тривалості взаємодії та етапу розробки й комерціалізації нового товару. Наведено приклади 

платформ в мережі Інтернет, які організація може використовувати для полегшення взаємодії 

зі споживачем залежно від форми його інтеграції. 

Ключові слова: споживач, інноваційний процес, взаємодія зі споживачем, розробка й 

комерціалізація нового продукту, цифровий маркетинг. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Швидке розповсюдження інтернет-

технологій зумовило зміну сприйняття споживача та його ролі у діяльності компанії. 

Поширення теорії мережевого суспільства, яке засноване на принципах взаємодії в 

мережі інтернет, призвело до переосмислення можливостей споживача, а також його 

впливу за рахунок здатності до самоорганізації та спільного вирішення проблем через 

масову взаємодію. Кінцеві споживачі товарів та послуг, які сприймалися перш за все як 

об’єкти впливу, з поширенням інтернет-технологій можуть об’єднуватися у групи, 

створювати мережі та взаємодіяти у них, змінюючи свою роль з пасивної на активну. 

Відтепер споживачі за рахунок взаємодії в мережі можуть впливати на компанію значно 

активніше, тому що поширення інформації «з уст в уста» займає вже не місяці чи роки, 

а години і хвилини. Зокрема, подібна поведінка споживачів здатна пришвидшити успіх 

чи невдачу щойно створеної новинки, тому компанії намагаються налагоджувати більш 

тісні відносини зі споживачами та інтегрувати їх в процес створення цінностей. 

Однією із основних передумов росту компаній є оновлення продуктового 

портфеля за рахунок створення нових продуктів та модифікації існуючих, тому зміна 

ролі й можливостей споживача впливає й на процес розробки та комерціалізації новинок. 

Може здатися, що це ускладнює процес розробки нового товару та робить його більш 

залежним від думки пересічного споживача. 
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Проте завдяки поширенню інтернет-технологій з’являються нові інструменти, що 

дозволяють інтегрувати споживача у процес розробки нового товару та внаслідок 

синергетичного ефекту принести користь як для компанії, так і для споживача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Нова роль споживачів в 

діяльності організацій та необхідність їх залучення в процес створення нових продуктів 

в теоретичному та практичному вимірах розглядалася в працях вітчизняних та 

закордонних вчених, зокрема Н. Ілляшенко [1], П. Карбонелл (P. Carbonell) [5], А. 

Младенова (А. Mladenow) [13], Т.Соболєвої та О. Гудими [3], В. Чанг (W. Chang) [6], А. 

Юн (А. Un) [14]. Зокрема, Й. Фуллер (J. Füller) та М. Курт (M. Kurt) [9] розробили першу 

типологізацію взаємодії споживачів з організацією, яка була покладена в основу 

подальших досліджень. 
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Зміна ролі споживачів у процесі розробки та комерціалізації 

нового продукту, які можуть брати участь у процесі через активну онлайн-активність, 

зумовлює необхідність перегляду форм інтеграції споживачів в процес створення 

новинок. Існує багато прикладів інтеграції споживача в процес розробки нового товару, 

причому дослідження підтверджують високу ймовірність успіху таких новинок [10]. Це 

аргументує особливе значення продовження наукових досліджень в цьому напрямі, 

оскільки потрібна робоча схема, яка визначає форми інтеграції споживача в процес 

розробки й комерціалізації нового товару за рахунок залучення його знань та досвіду для 

створення продукту, який найбільш повно відповідатиме його потребам. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження є 

вивчення  форм інтеграції споживачів в процес розробки й комерціалізації нового товару, 

зокрема, систематизація форм взаємодії споживача з організацією залежно від етапу 

процесу та тривалості взаємодії. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Зростання ролі і вагомості споживачів впливає не 

лише на імідж компанії, а й на її внутрішні процеси, зокрема розробки нового товару. 

Завдяки практично вільному доступу до інформації через розповсюдження інтернет-

технологій споживач критично налаштований на сприйняття компанії та її продуктів, 

швидше реагує на будь-які зміни існуючих продуктів чи впровадження нових, легше 

ділиться інформацією з іншими користувачами, забезпечуючи більшу прозорість ринку. 

У зв’язку з цим компанії вдосконалюють бізнес-моделі, інтегруючи споживача у процес 

розробки й комерціалізації нового товару. Дослідження показують, що інтеграція 

споживача у процес створення новинки приносить успіх як для компанії, так і 

задоволення для споживачів [10]. 

Можна виокремити два основних підходи до інтеграції споживача в розробку 

новинки, визначивши їх як підхід, орієнтований на компанію та підхід, орієнтований на 

споживача (табл. 1). 

Звідси виходить, що безпосереднє залучення споживачів у процес розробки 

нового товару дає змогу створити більш якісний та потрібний цільовій аудиторії 

кінцевий продукт, що відповідатиме не лише меті компанії розвивати бізнес та 

отримувати прибуток, а й меті споживача у задоволенні його потреб. При залученні 

споживачів до процесу вони отримують можливість впливати на кінцевий продукт на 

етапі його розробки відповідно до власних ідей, переконань та потреб. 
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Таблиця 1 – Відмінність між підходами до розробки нового товару із залученням 

споживачів [13] 

 
Критерій Підхід, орієнтований на компанію Підхід, орієнтований на споживача 

Роль 

споживача 

Пасивна: потреби споживача та 

інсайти щодо його поведінки 

виступають вхідним чинником для 

створення новинки. 

Активна: споживач стає учасником 

інноваційного процесу. 

Мета взаємодії Створення економічної цінності. 

Спільне створення цінності  для 

споживача поряд зі створенням 

економічної цінності. 

Тип взаємодії 
Пряма взаємодія з існуючими 

споживачами. 

Пряма та непряма взаємодія з 

існуючими та потенційними 

споживачами. 

Особливості 

взаємодії 

Одностороння взаємодія від 

компанії до споживачів, запити на 

постійній основі, фокус на 

індивідуальному знанні. 

Діалог зі споживачем, на постійній 

основі, фокус на соціальному та 

експериментальному знанні. 

Фокус підходу 
Якість внутрішніх процесів та 

пропозиції для споживача. 

Якість взаємодії зі споживачем та 

спільного створення цінності. 

 

Залежно від етапу процесу розробки нового товару споживачі можуть виконувати 

різні ролі, що наведені на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ролі споживачів в процесі розробки нового товару [13] 

 

Процес створення нового продукту незалежно від моделі інноваційного процесу 

розпочинається з етапу створення ідей нового продукту. Залучення споживачів на цьому 

етапі перетворює їх в «ідейних генераторів», що передбачає використання їх потенціалу 

для створення ідей нового товару, в доповнення до ідей, що вже створені всередині 

компанії. Перевагою залучення споживачів на цьому етапі є можливість зберегти 

анонімність компанії чи бренду, оскільки для генерації ідей достатньо дати огляд 

категорії продуктів, а також можливість знаходження додаткових інсайтів в доповнення 

до класичних маркетингових досліджень. Недоліком є можливість конкурентів отримати 

доступ до цих же ідей, якщо запит сформовано в онлайн-середовищі, та запропонувати 

новий продукт на ринку швидше. 

На етапі відбору ідей доцільно залучати споживачів як тестувальників ідей, які 

можуть голосувати чи коментувати створені на попередньому етапі ідеї нових продуктів 

та вирішувати, які з них найкраще задовольнятимуть їх потреби та відповідатимуть 

ринку. На цьому етапі компанія отримує зворотний зв’язок від великої кількості 

споживачів та може прийняти виважене рішення про необхідність інвестицій в подальші 

дослідження і розробки певної ідеї. Відбір ідей можна проводити методом 
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рейтингування, коли споживачі оцінюватимуть кожну ідею за допомогою балів 

(наприклад, від 1 до 5) або методом голосування, коли можна отримати лише два 

варіанти: «подобається» чи «не подобається» ідея. Відбір ідей із залученням споживачів 

доцільніше проводити методом рейтингування, оскільки в такому випадку є можливість 

не просто відсіяти найменш релевантні ідеї, а й сформувати рейтинг серед кращих ідей, 

що дозволить проранжувати їх всередині компанії з урахуванням інших факторів, як-от: 

інвестиції на розробку, потенціал ринку. 

Залучення споживачів можливе на етапі розробки й тестування концепцій нового 

продукту як тестувальників концепцій. На відміну від тестування ідей, тестування 

концепцій потребує більшого залучення споживачів: коментарі, ідеї щодо покращення 

нового продукту, відповіді на заздалегідь сформульовані питання компанією, тому на 

цьому етапі оцінка споживачів є не кількісною, а якісною. Відповідно, компанія 

консолідує отриманий зворотний зв’язок, визначаючи слабкі сторони нового продукту, 

що потребують покращення та виокремлюючи додаткові ідеї споживачів щодо 

вдосконалення продукту. 

На етапі розробки прототипу нового продукту споживачі також можуть бути 

залучені як дизайнери продукту. Здавалося б, таку роль споживачі можуть виконувати 

значно рідше порівняно з попередніми ролями, оскільки потрібно розкрити значну 

кількість конфіденційної інформації. Дійсно, такі запити частіше формуються 

невеликими компаніями або компаніями, які лише виходять на ринок, хоч й великі 

компанії тестують цей тип залучення споживачів. Зокрема, споживачі можуть не 

виконують роль дизайнерів самого продукту, тобто формули чи технології, а його 

«обгортки»: створення дизайну упаковки чи етикетки, логотипу, брендового стилю 

тощо. Для компаній ця форма залучення є дуже вигідною з точки зору фінансових 

вкладень, оскільки вони оплачують лише результат роботи, а не процес створення 

дизайну, як це передбачено в креативних агентствах. Крім того, вони отримують значно 

більшу кількість варіантів, серед яких можуть обрати найбільш відповідний. 

Залучення споживачів на етапі тестування нового продукту особливо важливе: 

при виведенні на ринок абсолютно нового продукту потрібно ще раз протестувати його 

прототип на відповідність потребам споживачів, щоб мати змогу вчасно його покращити 

та запобігти провалу; при розширенні ринків збуту, що більш характерно для 

міжнародних компаній, потрібно протестувати новинку на відповідність потребам 

конкретного ринку, оскільки глобально створений продукт може не відповідати 

потребам певних ринків або потребувати певних змін і вдосконалень для успішного 

запуску. Крім того, залучення споживачів на цьому етапі широко практикується серед 

ІТ-компаній, які, намагаючись втримати позиції, випускають нові продукти ще до 

проходження ними фінального тестування, щоб першими запропонувати нове рішення. 

В такому випадку, вони пропонують першим споживачам стати ще й тестувальниками 

програмного забезпечення, за що гарантують безкоштовну сервісну підтримку та 

безкоштовні оновлення програм. В результаті споживачі отримують додаткові 

заохочення до покупки, а компанії – великий набір тестувальників, які тестують продукт 

значно швидше порівняно з кількома спеціалістами всередині компанії, надають більш 

повну інформацію щодо роботи програми та ще й можуть забезпечити «стрес-тест», 

створивши максимальне навантаження. 

Й. Фуллер та М. Курт розробили схему, що дозволяє залежно від рівня інтеграції 

та тривалості інтеграції визначити чотири основні типи взаємодії споживача та 

організації в процесі розробки нового товару [9]. Тип взаємодії визначається залежно від 

тривалості інтеграції та рівня інтеграції. Тривалість передбачає частоту інтеграції, з якою 

споживач взаємодіє з організацією: від одноразової взаємодії при виконанні певного 
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завдання до постійної взаємодії у вигляді кількох ітерацій «задача – рішення» в процесі 

одного чи кількох етапів розробки новинки. Рівень інтеграції визначає рівень активності, 

з якою споживач взаємодіє з організацією: від пасивного спостереження за споживачем 

до активного залучення, пов’язаного з генеруванням ним власних ідей та варіантів. 

Залежно від цього виділяють чотири типи взаємодії: одноразове спостереження, 

одноразова віртуальна взаємодія зі споживачем, тривале спостереження за спільнотою 

та тривалий діалог з спільнотою. 

Пасивну форму вивчення споживача не можна назвати його інтеграцією у процес 

розробки нового товару. Така взаємодія зі споживачем відображає класичний вид 

маркетингових досліджень з вивчення споживача через спостереження. В даному 

випадку сферу спостереження було перенесено з реального життя в мережу Інтернет, а 

інструментарій дослідження вдосконалено: замість нотаток можна застосовувати 

штучний інтелект, який визначає потреби споживача та тренди на ринку за рахунок 

аналізу текстової та графічної інформації. Але це не змінює сутність явища, яке по факту 

залишається лише спостереженням з використанням сучасних технологій. Тому при 

створенні схему залучення споживача в процес розробки й комерціалізації нового 

продукту розглядатимемо лише двосторонню взаємодію між споживачем та 

організацією, яку можна вважати формою його інтеграції в процес. 

У зв’язку з вищезазначеним виникає необхідність вдосконалити схему Й. Фуллера 

та М. Курта [9]. Пропонується залишити напрям тривалості інтеграції, а шкалу рівня 

активності замінити на шкалу етапу досліджень та розробок, виходячи з передумови, що 

інтеграція споживача в процес розробки нового товару є активною, інакше це просто вид 

маркетингового дослідження, направлений на пасивне вивчення споживача без його 

залучення в процес. Об’єднаємо основні етапи розробки нового продукту у три ключових 

блоки: «концепція» – генерація ідей та створення концепції нового продукту, «розробка» 

новинки, що включає весь комплекс активностей, що слідує за затвердженням концепції 

до створення готового продукту та «комерціалізація» новинки. Таким чином, матимемо 

шість основних варіантів взаємодії між споживачем та організацією, які наведені на рис. 

2. 
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Рисунок 2 – Форми взаємодії споживача та організації залежно від тривалості взаємодії 

та етапу розробки й комерціалізації нового товару. 

 

При створенні новинки на етапі концепції зусилля компанії зосереджені на 

генеруванні ідей, їх оцінці та виборі найкращої, яка при доопрацюванні переросте у 

концепцію нового продукту. На даному етапі споживачі можуть приймати повноцінну 

участь у цьому процесі, тому формат взаємодії – «ідея під ключ». Сутність інтеграції 

споживачів полягає в тому, що вони можуть виступати генераторами ідей, які 

залишаються у закритому доступі для компанії чи відкритому доступі на сайті. В 

другому випадку інші споживачі можуть приймати участь у голосуванні, коментувати 
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ідеї чи відповідати на додаткові запитання модератора. Наприклад, створена платформа 

InnoCentive [12] надає можливість організаціям формувати запити спільноті щодо 

генерації ідей нового продукту. На даній платформі запит публікується у відкритому 

доступі, проте ідеї отримує лише організатор, який самостійно їх оцінює. Переважна 

більшість запитів передбачає виплату фінансової винагороди переможцю або кільком 

особам, що запропонували найкращі ідеї. Також власники ідеї можуть бути запрошені 

компанією для її подальшої розробки. 

Очевидною перевагою інтеграції споживачів в формі «ідеї під ключ» є можливість 

отримати ідеї щодо створення нового продукту, причому з можливістю оцінки іншими 

споживачами, що зменшує внутрішні витрати організації, пов’язані зі створенням та 

відбором ідей. Крім того, споживачі можуть оцінювати та коментувати ідеї інших, що 

забезпечує не лише двосторонній зв’язок між споживачем та організацією, а 

багатосторонній зв’язок між сукупністю споживачів та організацією в хаотичній 

послідовності. А організація в даному випадку виступає ініціатором, модератором 

спілкування між учасниками та, можливо, мотиватором. 

Якщо ж на етапі концепції новинки споживач виконує одноразову чи епізодичну 

роль, такий тип взаємодії можна визначити як «рейтинг ідей». В даному випадку 

організація не вимагає від споживача тривалого залучення в генерацію чи відбір ідей, 

тобто у організації вже є внутрішньо створений пул ідей або немає ресурсів чи часу на їх 

генерування споживачами, а також немає можливостей для стимулювання споживачів. 

Тоді організація виходить до споживачів з наявними ідеями, можливо вже попередньо 

відібраними, щоб споживачі могли докласти мінімум зусиль, проте здійснити свій внесок 

та вирішити, яка ідея найбільш підходить ринку. Наприклад, за допомогою платформи 

Hypermind [11] можна оцінити потенціал ідей та створити їх рейтинг. Крім того, можливе 

обговорення ідей та отримання якісного зворотного зв’язку від учасників спільноти, а 

також можливе надання спеціального пакета для залучення споживачів залежно від 

потреб компанії для оцінки ідей. 

При формі взаємодії зі споживачами «рейтинг ідей» організація отримує швидку 

оцінку ідей потенційними споживачами та може чітко визначити ідею, яка матиме 

найбільший успіх на ринку, після чого буде продовжувати створення концепції товару 

всередині організації. Ця форма взаємодії передбачає вищу швидкість прийняття рішень, 

високий рівень залучення споживачів через простоту взаємодії (мінімум затрат часу та 

зусиль), а також є менш ризикованою для конкурентного ринку: наприклад, результати 

голосування будуть доступні лише організації, тоді як в «ідеї під ключ» для якісного 

обговорення ідей потрібен як відкритий доступ до ідей, так і до їх обговорення, що може 

бути використано конкурентами. 

На етапі розробки нового товару від створення прототипу до готового продукту 

виокремлено дві форми інтеграції споживачів залежно від тривалості взаємодії: 

«тестування» та «спільна розробка». При одноразовій взаємодії зі споживачами 

організація виходить із простим запитом, що скоріш за все буде пов’язаний з оцінкою 

прототипу чи тестового зразка. Це дає змогу організації отримати більшу кількість 

оцінок майбутньої новинки, а також коментарів та зауважень щодо її роботи, порівняно 

з внутрішнім тестуванням невеликої групи співробітників. До того ж, при паралельному 

тестуванні можна отримати швидку та якісну оцінку прототипу від споживачів, що 

скорочує час розробки та дозволяє краще адаптувати товар до потреб споживачів. 

Наприклад, для організацій, які створюють цифрові продукти, існує платформа 

TestBirds [7], яка дає можливість протестувати їх новинки в реальному часі реальними 

користувачами, щоб отримати швидкий зворотний зв’язок та оптимізувати їх, 

виправивши всі помилки та недостатність продуктивності, а також покращивши досвід 
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користувача за допомогою понад 400,000 цифрових тестувальників по всьому світу, які 

зареєстровані на платформі. 

При тривалій взаємодії на етапі розробки нового продукту – «спільній розробці» 

споживачі виступають дизайнерами чи інженерами, які при наявності необхідних 

навичок можуть приймати безпосередню участь у розробці власне товару, дизайну 

упаковки та інших процесах. У даному випадку від споживача потрібно більше 

залучення, більше його ресурсів на виконання завдання організації порівняно з 

тестуванням та оцінкою. Прикладом платформи, яка реалізує ідею спільної розробки між 

організацію та спільнотою людей онлайн, є міжнародна платформа eYeka [8], що 

об’єднує компанії та дизайнерів для створення логотипів, дизайнів упаковки, веб-сайтів 

і т.п., тобто організація розміщує запит, а будь-хто з дизайнерів може запропонувати своє 

бачення, яке може допрацювати з урахуванням коментарів замовника. Компанія платить 

лише за результат, проте це дає змогу їй побачити різні варіанти реалізації однієї й тієї ж 

ідеї. 

 На етапі комерціалізації також виокремлено дві форми взаємодії: «зворотний 

зв’язок» та «постійне вдосконалення». Одноразова взаємодія передбачає купівлю 

продукту та користуванням ним, проте організація запитує зворотний зв’язок – 

враження, побажання, коментарі. Залежно від мети такий зв’язок можна запитувати 

заради покращення та вдосконалення самого продукту чи його обслуговування, тобто це 

зв’язок для розробників організації, або ж заради просування продукту, тобто це відгук 

про продукт для інших споживачів, що може стимулювати їх рішення про здійснення 

покупки. Для забезпечення реалізації такої взаємодії найчастіше використовуються 

маркетингові інструменти, як-от: реклама в соціальних мережах із закликом поділитися 

думкою про новинку, WOM-маркетинг, який розпочинається з тестування нових 

продуктів, наприклад, за посередництва платформ НаПробу та Buzaar [2, 4]. Організація 

при продажі товару або в мережі з використанням ретаргетингу повідомляє споживачеві 

про бажання отримати зворотний зв’язок на новий продукт та може додатково 

стимулювати його виконання. 

При тривалій взаємодії «постійне вдосконалення» підтримка зв’язку зі 

споживачем направлена скоріше на отримання коментарів щодо покращення продукту, 

після чого слідує його реальне вдосконалення чи персоналізація згідно з потребами 

споживачами, який може знову ж таки поділитися враженнями з організацією. Хоча 

організація витрачає додаткові ресурси на обслуговування споживачів вже після його 

безпосередньої покупки, проте це є гарним стимулом лояльності таких споживачів. 

Фактично, такий вид взаємодії зі споживачем є додатковим сервісом підтримки та 

супроводження покупки, що зокрема дає змогу компанії покращувати свої наступні 

розробки нових продуктів та є корисним для організації в цілому. 

Залежно від форми взаємодії споживач має володіти певним набором необхідних 

знань і навичок, а отже його внесок може відрізнятися залежно від етапу розробки й 

комерціалізації нового продукту. На етапі створення ідей участь споживачів може 

зменшити ризик провалу нового продукту за рахунок покращення його відповідності 

потребам ринку [5]. Також залучення споживачів допомагає організації запобігти зайвій 

витраті ресурсів на низько-потенційні проекти, які споживачі можуть не сприймати як 

унікальні пропозиції. 

На етапі розробки нового продукту споживачі можуть запропонувати корисні 

знання, пов’язані з проектуванням продуктів, проте залучення споживачів на цьому етапі 

є менш вивченим та менш використовуваним. Це може бути пов’язано з тим, що всі 

завдання на цьому етапі є досить взаємозалежними і контекстними, так що зміна частини 

нового продукту на основі ідеї споживача може вплинути на інші його функції негативно 
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[14]. Стурбованість щодо поширення інформації про інтелектуальну власність компанії 

серед споживачів, наприклад, втрата технічних та інженерних ноу-хау, стимулює 

компанії обмежити залучення споживачів на даному етапі. Крім того, залучення 

споживачів на цьому етапі може негативно вплинути на мотивацію власного персоналу, 

наприклад, інженери можуть захищати свою провідну роль в інноваційній діяльності та 

перешкоджати інтеграції споживача в процес. 

Після створення прототипу нового продукту роль споживачів у процесі знову 

зростає, оскільки їх легше залучити для надання зворотного зв’язку та ідей щодо 

вдосконалення продукту. Ця закономірність підтверджується в результаті мета-аналізу, 

який показав, що участь споживачів на етапі ідей та комерціалізації продукту покращує 

фінансові показники продукту безпосередньо і опосередковано через прискорення часу 

виходу на ринок, у той час як залучення споживачів на етапі розробки сповільнює 

швидкість виходу на ринок і, в свою чергу, погіршує фінансові показники запуску [6]. В 

зв’язку з цим залучення споживачів набуває різного рівня інтенсивності протягом 

інноваційного процесу, будучи максимальним на початку та в кінці розробки нового 

продукту. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Оновлення продуктового портфеля є запорукою утримання та нарощування 

частки ринку. Створення нових продуктів чи модифікація існуючих має бути постійним 

процесом в організації, проте він вимагає залучення фінансових, матеріальних та 

людських ресурсів. Тоді як розповсюдження інтернет-технологій, що зумовило зміну 

ролі споживача, зробивши його більш активною та впливовою фігурою, дозволяє 

використовувати цифрові інструменти для залучення споживача в діяльність організації, 

зокрема й до процесу розробки та комерціалізації нових продуктів. 

За результатами дослідження встановлено, що безпосереднє залучення 

споживачів, як активних учасників інноваційного процесу, дає змогу створити кінцевий 

продукт, що більш повно відповідає потребам цільової аудиторії. Залежно від етапу 

розробки нового продукту при взаємодії з організацією споживачі можуть виконувати 

різні ролі, полегшуючи прийняття рішень організацією при проходженні кожного етапу 

інноваційного процесу. Проте слід враховувати, що залежно від етапу створення нового 

продукту внесок споживачів може бути різним, оскільки результат залучення споживачів 

неможливо спрогнозувати, а також залучення споживачів може призводити не лише до 

пришвидшення інноваційного процесу, а й до його сповільнення в деяких випадках. 

Тому до інтеграції споживачів в процес розробки й комерціалізації нового продукту 

потрібно підходити визважено. 

Саме тому було запропоновано вдосконалену класифікацію форм взаємодії 

споживача та організації залежно від тривалості взаємодії та етапу розробки й 

комерціалізації нового товару. Розуміння кожної форми взаємодії зі споживачами 

дозволить організації прийняти виважене рішення про доцільність залучення споживача 

в кожній конкретній ситуації. А наведені приклади платформ, які можуть виступати 

цифровими інструментами посередництва залежно від форми взаємодії споживачів та 

організації, покликані створити базове інформаційне забезпечення для організацій, які 

прагнуть залучати споживачів до інноваційного процесу. 

Перспективним напрямком подальших досліджень є систематизація 

інформаційного забезпечення для налагодження взаємодії між споживачами та 

організаціями. Також науковий та практичний інтерес становитиме удосконалення 

моделей інноваційного процесу з урахуванням можливостей залучення споживачів до 

процесу. Окремої уваги потребує вивчення особливостей краудсорсингу в процесі 

розробки й комерціалізації нового товару. 
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D. Datskova, PhD student of the Department of Innovation and Investment Management, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine). 

Forms of consumer integration in the new product development and commercialization 

process. 

The aim of the article. The aim of the article is to study the forms of consumer integration in 

the new product development and commercialization process, particularly, systematize the forms of 

consumer interaction with the organization depending on the stage of new product development and 

commercialization process and continuity of interaction. 

The results of the analyses. Development of Internet technologies lead to the growing role of 

consumer in any organizational activity, making it more active and influential figure, even in the new 

product development and commercialization process. The study showed that involvement of consumers 

in the innovation process enable organization to create new products, which meet the needs of target 

audience better. Depending on the stage of new product development consumers can play different roles, 

facilitating decision-making process in the organization on each stage of the innovation process. 

However, the intensity of consumer integration still vary depending on the stage of innovation process, 

maximizing at the beginning and at the end of new product development. 

Proposed classification of the forms of consumer integration in the new product development 

and commercialization process may allow organization to gain valuable input from consumer 

depending on the duration of the interaction and the NPD stage. Provided digital tools may simplify the 

interaction process with consumer to transfer his explicit and implicit knowledge to innovation team of 

the organization.  

As a result, with the help of digital tools organization may closely listen to consumer while 

developing new products. At the same time, consumer will become co-creators of new products, fulfilling 

their inner needs. 

Conclusions and perspectives for  further research. The obtained results allow 

comprehensively assess the interaction between consumer and organization during new product 

development and commercialization process. This knowledge can serve as a basis for making informed 

decision about advisability of engaging consumer into the innovation process and supporting 

organisation to involve consumer with the help of innovative digital tools. A perspective area of further 

research suppose to be the systematization of digital tools to facilitate interaction between consumers 

and organization through innovation process. Also, potential scientific and practical interest would be 

found in improvement of the innovation process models, taking into account the new opportunities of 

involving consumers. Particular attention needs to be paid to the study of crowdsourcing in new product 

developing and commercializing process. 

Keywords: consumer, innovation process, consumer engagement, new product development 

and commercialization, digital marketing. 
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ЦИФРОВА ПАРАДИГМА ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕНЬ: 

ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС, ЦИФРОВЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЦИФРОВА 

ТРАНСФОРМАЦІЯ 
 
У статті досліджено сутність та складові визначення термінів «цифрове 

підприємство» та «цифрова трансформація». На основі дослідження визначень та термінів 

цифрової парадигми, цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація 

запропоновано уточнене визначення терміну цифрова трансформація підприємства. 

Виокремлено основні характеристики цифрового бізнесу; розглянуто тенденції, які відрізняють 

цифровий від традиційних процесів; проаналізовано аспекти цифрового перетворення і ознаки 

ефективної трансформації підприємства; розглянуто поняття цифрової стратегії в 

контексті цифрової трансформації; наведено приклади цифрового бізнесу. 

Ключові слова: цифрова парадигма, цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова 

трансформація. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Постійне проникнення Інтернету та 

цифрових технологій у все ширші аспекти життя перенесло акценти бізнесу на цифрові 

джерела доходу та цифрові канали. Зростання цифрової економіки зробило людей більш 

знайомими з цифровими продуктами та послугами, що змусило компанії шукати нові 

конкурентні переваги в цифровому просторі. 

Цифрова економіка ставить багато вимог до сучасних підприємств, а цифровий 

бізнес перетворився на більше, ніж продажі в Інтернеті. Багаторічні цикли планування 

замінюються динамічними стратегіями. Продуктові цикли розробки товарів та послуг 

значно скоротилися та все більшої популярності набувають гнучкі підходи до розробки 

товарів та послуг. Конкуренти з'являються більш швидшими темпами і за 

непередбачених обставин. Цифрові перетворення на підприємствах вимагають 

фундаментальних змін у тому, як підприємство веде бізнес та передбачають перегляд 

вимог до: інфраструктури, операційних функцій, технологічної стратегії, бізнес-

процесів, бізнес-моделі, організаційної структури, навичок персоналу. 
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Оскільки інформаційні технології трансформують інфраструктуру та діяльність 

підприємств, цифрове підприємство приймає різні значення. Наприклад, після 

впровадження Інтернету цей термін іноді використовувався для позначення ділової 

діяльності або нових бізнес-моделей, що включають цифрові технології, такі як 

придбання товарів з веб-сайтів. Враховуючи, що більше бізнес-процесів, продуктів та 

моделей бізнесу трансформується оцифрованою інформацією, термін продовжуватиме 

розвиватися. Цифрова трансформація ведення бізнесу у напрямку застосування 

цифрових технологій та цифрових сервісів змінює природу та структуру ринків та 

підприємств. Такі зміни порушують важливі питання щодо визначень та термінів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Детальному вивченню питань 

цифрової трансформації підприємства присвячені роботи багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених. Результати досліджень питань цифрової трансформації висвітлені в 

наукових дослідженнях Бреннан С, Креісс Д. [2], Хаммер М., Чамбі Д. [3], Берман С. 

[14], Вестерман Г., Калме C., Боннет Д., Ферраріс П., Макафе А [26], Мазон Д. [27], Боуе 

Ц., Счаібле С [29] та ін. У наукових працях цих вчених розглянуто особливості 

визначення сутності і складових цифрового бізнесу, цифрового підприємства та процесу 

цифрової трансформації. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. З однієї сторони, експерти галузі мають кілька поглядів на точне 

визначення цифрового бізнесу. З іншого боку, на наш погляд, наведені дослідження на 

даний час не завжди в повній мірі розкривають уніфіковану сутність цих понять. У 

зв’язку з цим пропонується уточнення визначень цифровий бізнес, цифрове 

підприємство та цифрова трансформація. 

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

цифрової парадигми та термінів «цифровий бізнес», «цифрове підприємство», «цифрова 

трансформація» і уточнення визначення терміну «цифрова трансформація». 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Поява та розвиток цифрової парадигми, що 

відбувається у віртуальній реальності та складається з обчислюваних даних і обумовлює 

цифрову трансформацію економіки та індустрії із посилюючим впливом цифрових 

технологій та цифрових сервісів на виробництво товарів та послуг [1]. 

Перше використання терміну «цифровізація» було застосовано для пояснення 

терміну «цифровізація суспільства» у 1971 році [2]. 

Цифровізація означає використання цифрових технологій та даних для отримання 

доходу, поліпшення бізнесу, заміни/перетворення бізнес-процесів (а не просто їх 

оцифрування) та створення середовища для цифрового бізнесу, завдяки якому цифрова 

інформація лежить в основі [3]. 

Експерти галузі мають кілька характерних поглядів на визначення цифрового 

бізнесу. Так, із одної сторони вважається, що цифровий бізнес - це створення нових 

ланцюгів вартості та можливостей для бізнесу, які традиційний бізнес не може 

запропонувати [4], а із іншої сторони, вважається, що цифру слід сприймати менше як 

річ, а більше як процеси [5]. 

Цифровий бізнес використовує технологію для створення нової цінності у бізнес-

моделях, досвіді клієнтів та внутрішніх можливостях, що підтримують його основні 

операції. Термін включає в себе як цифрові бренди, так і традиційні компанії, які 

трансформують свій бізнес за допомогою цифрових технологій. Цифровий бізнес 

відрізняється від електронного бізнесу тим, що електронний залишає існуючі бізнес-

моделі недоторканими, просто використовуючи технологію для підвищення 
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ефективності або усунення надмірностей. Цифровий бізнес більше зосереджується на 

тому, як технологія дозволяє компаніям створювати нову цінність та досвід, що відрізняє 

компанії та надає їм конкурентну перевагу (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Характеристики цифрового бізнесу [6] 

 

Характеристики Тлумачення Дослідження 

Високий рівень 

зв’язку між 

акторами 

Цифрові технології служать посередниками та 

з'єднувачами між різними сторонами, що 

призводить до вищої взаємодії між 

організаціями та між фірмами і користувачами. 

Це частково розчиняє традиційні тверді межі. 

Afuah and Tucci, 

2001; Singh and 

Kundu, 2002; Javalga 

et al., 2007; 

Низькі географічні 

обмеження 

Цифрові технології зменшують міцність 

фізичних меж; чисті цифрові ринки є 

глобальними за дизайном. 

Porter, 2001; 

Slywotzky and 

Morrison, 2001; Afuah 

and Tucci, 2001; Kim 

et al., 2004; Grover 

and Ramanlal; 2005; 

Javalgi et al., 2007 

Низькі витрати на 

зміну 

Клієнти можуть змінити бізнес за відносно 

низькою ціною через низькі витрати на пошук 

через доступну та порівнянну інформацію. 

Porter, 2001; Kim, 

2004; Grover and 

Ramanlal, 2005; Weill 

and Woerner, 2013; 

Lambrecht et al. 2014 

Прозорість 

поведінки клієнтів 

Підприємства цифрової економіки можуть 

збирати велику кількість даних та інформації 

про поведінку своїх споживачів. Більша 

взаємодія з клієнтами, кращий інструмент збору 

та аналізу даних призводять до отримання 

великої інформації про клієнтів. 

Lambrecht et al. 2014; 

Slywotzky and 

Morrison, 2001; Kim 

et al., 2004; 

Висока прозорість 

фірм 

Клієнти та партнери, у свою чергу, отримують 

більше інформації про фокусну фірму, оскільки 

діяльність можна відстежувати та отримувати 

ефективніше за допомогою цифрових каналів. 

Наприклад, нові клієнти можуть простіше 

інформувати про досвід інших клієнтів 

Slywotzky and 

Morrison, 2001; Kim 

et al., 2004; Yelkur & 

DaCosta, 2001; Porter, 

2001 

Низькі 

трансакційні 

витрати 

Трансакційні витрати знижуються через 

зменшення координаційних витрат, низьких 

географічних бар'єрів та високого рівня 

інформації 

Afuah and Tucci, 

2001; Brousseau and 

Penard, 2007; 

Можливості 

дискримінації цін 

Цінова дискримінація виникає, коли цифровий 

бізнес стягує різні ціни, виходячи з готовності 

споживача платити. Інтернет дає можливість 

фірмам збирати кращу інформацію про 

споживчі характеристики. 

Smith et al., 1999; 

Yelkur & DaCosta, 

2001; Kim et al., 2004; 

Низькі витрати на 

«меню» 

Вартість «меню» виникає при зміні ціни. 

Цифрові медіа дозволяють змінювати ціни 

майже без витрат. Низькі витрати на «меню» 

роблять більш економічно ефективним 

динамічно змінювати ціни в Інтернеті. 

Elberse et al. (2002) 

 

Можемо навести такі приклади цифрового бізнесу, як Uber та Netflix. 



Marketing and Digital Technologies          Volume 3, No 4, 2019 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

80 

 

 

Uber використовує широке впровадження смартфонів та використовує бізнес-

модель, яка дозволяє їм підтримувати відносно низькі капітальні активи. Uber відзначає 

своє місце в цифровому бізнесі, оскільки, по суті, це платформа, яка масово поєднує 

людей та водіїв через Інтернет, створюючи при цьому досвід, що покращує те, що раніше 

було доступне людям. 

Netflix – хороший приклад компанії, яка перейшла від електронного до цифрового 

бізнесу. Netflix трансформував свій бізнес від технології для управління системою 

інвентаризації та надсиланням DVD-дисків до надання можливості переглядати відео 

онлайн за потребою, таким чином змінивши спосіб, яким люди переглядають кіно і 

телебачення. Можливість перегляду фільмів та телепередач у будь-який час чи місці 

неможлива без широкого доступу до Інтернету, який сьогодні має більшість споживачів. 

Більшість цифрових підприємств відповідають одному або обом із цих пунктів; 

вони зосереджуються на створенні цінності на нових межах для свого основного бізнесу, 

або вони використовують цифрові технології, щоб сприяти зростанню, доходу та 

продуктивності способами, які були неможливі для традиційних моделей. 

Розвиваючи підходи принципів цифрового бізнесу у цифровій економіці різні 

автори розвивали сутність та складові термінів «цифрове підприємство» (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Визначення терміну «Цифрове підприємство» 

 

№ Джерело Визначення терміну 
1 [7] Цифрове підприємство є організацією, яка формує основні ділові відносини за 

допомогою цифрових мереж, що підтримуються технологічними платформами 

корпоративного класу, які використовуються в організації для підтримки бізнес-

функцій і послуг. 

2 [8] Цифрове підприємство – це компанія, в якій: 

1. Більшість найважливіших процесів відносин з клієнтами, постачальниками і 

співробітниками мають цифрову форму і підтримуються цифровими технологіями. 

2. Основні бізнес-процеси або логічно взаємопов'язані бізнес-завдання, здійснюються 

за допомогою цифрових мереж. 

3. Ключові корпоративні активи (інтелектуальна власність, основні компетенції, 

фінансові активи та персонал) управляються за допомогою цифрових засобів. 

4. Реагування бізнесу на зміни в навколишньому середовищі посилюються із 

допомогою цифрового зв’язку, що дозволяє зрушувати роботу по часу (її можна 

виконувати 24 години 7 днів на тиждень) і в просторі (бізнес можна вести глобально 

або за межами традиційних географічних кордонів). 

3 [9] Цифрове підприємство – це компанія, що володіє двома ознаками. По-перше, вона має 

інструмент для експрес-моделювання нових процесів, пов'язаних з отриманням нових 

типів корисної інформації з накопичених даних і доставкою цієї інформації на робочі 

місця. По-друге, компанія інтенсивно генерує нову інформацію, котру можна 

отримувати з даних і яку користь може принести бізнесу використання цієї інформації 

на тому чи іншому робочому місці.  

4 [10] Цифрове підприємство – це організація, яка використовує інформаційні технології в 

якості конкурентних переваг в своїх внутрішніх і зовнішніх операціях 

5 [11] Цифрове підприємство – це організація, яка завершила перехід від індустріальної до 

цифрової ери, де цифрова технологія знаходиться в центрі організації: функціонує, 

виробляє товари і послуги (навіть якщо вони не цифрові), генерує дохід, займає 

конкурентну перевагу, виробляє цінність  

6 [12] Цифрове підприємство – це організація, яка в першу чергу орієнтується на цифрові 

послуги для нових послуг і активно працює над перетворенням внутрішніх і 

орієнтованих на клієнта послуг в цифрові послуги. 

7 [13] Цифрове підприємство – це концепція, яка полягає в тому, щоб змінити спосіб, яким 

організації використовують і думають про технології, перетворивши його з 

підтримуючого гравця в провідного гравця в бізнесі 
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Як показує аналіз, існуючі визначення терміну «цифрове підприємство» 

опираються загалом на сутність цифрової парадигми, але в наявності відсутнє 

однозначне визначення. Це, із одної сторони, свідчить про те, що сутність та складові 

визначення терміну «цифрове підприємство» знаходяться на стадії розвитку. З іншої 

сторони, це обумовлено тим, що до цифрових підприємств можна віднести з одного боку 

цифрові підприємства розробників цифрових сервісів (програмного забезпечення), а з 

іншого боку цифрові підприємства, які використовують цифрові технології та цифрові 

сервіси, включаючи підприємства Індустрії 4.0. 

Хоча в наявності відсутня класифікація цифрових підприємств, але до них можна 

віднести [9]: віртуальні торгові майданчики для зустрічі продавців і покупців; віртуальні 

офіси, які дозволяють у віддаленому режимі координувати роботу співробітників 

компанії, контролювати і керувати; цифрові платформи, що застосовуються для 

складних підприємств для координації роботи підрозділів підприємства по всьому світу; 

компанії, що використовують роботів для автоматизованої координації діяльності свого 

підприємства, або інших підприємств, яким вона надає цей сервіс на умовах оренди 

«Software as a service». 

Впровадження технологій у бізнес-процеси є лише частиною цифрового 

перетворення бізнесу підприємства. Технології повинні створити додаткову цінність для 

клієнтів, самого бізнесу та інших важливих зацікавлених сторін. Щоб досягти успіху в 

цифровій трансформації, підприємства зосереджуються на двох взаємодоповнюючих 

діях: переформатуванні пропозицій щодо вартості клієнтів та перетворенні їх операцій 

за допомогою цифрових технологій для більшої взаємодії з клієнтами та співпраці [14]. 

Різні автори та компанії розвивали сутність та складові визначення терміну 

«цифрова трансформація» (табл. 3). 

Аналіз існуючих визначень терміну «цифрова трансформація» показує, що 

загальним для цих визначень є те, що цифрова трансформація підприємства виходить за 

рамки традиційних функцій діяльності підприємства починаючи переходом від 

паперових до електронних документів до інтелектуальних цифрових технологій та 

цифрових сервісів у всіх сферах діяльності, що призводить до багатьох важливих змін, 

включаючи способи мислення, заохочення інновацій, організацію бізнес процесів, 

організаційну структуру та організаційну культуру. 

Серед тенденцій, які відрізняють цифровий від традиційних процесів, є: 

– використання існуючих технологій для скорочення витрат, збору даних та 

забезпечення кращого досвіду роботи з клієнтами; 

– прийняття концепції цифрової трансформації та необхідних культурних 

зрушень. Управління цифровими послугами може потребувати організаційної 

перебудови; 

– дослідження нових бізнес-моделей, які ставлять досвід клієнтів у центрі 

цифрової стратегії. 

Враховуючи сучасні тенденції, досвід клієнтів стає ключовим диференціатором у 

цифровій економіці. Бізнес-моделі, які фокусуються на задоволеність клієнтів, з часом 

зосереджуватимуться на цифрових послугах, оскільки цифра – це все частіше досвід, 

якому клієнти віддають перевагу. 

Проте, в наявності значна кількість різних визначень і кожне із них фокусується 

на різних аспектах цифрового перетворення і кожне окреме визначення не враховує 

характерних ознак інших визначень та не враховує ознак ефективної трансформації 

підприємства, що передбачає стратегічне партнерство всіх зацікавлених сторін та 

одночасну розробку цифрових сервісів (програмного забезпечення), цифрової 

трансформації і оцінки рівня цифрової трансформації підприємства. 
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Таблиця 3 – Визначення терміну «Цифрова трансформація» 

 

№ Джерело Визначення терміну 
1 [15] Цифрова трансформація – це використання нових, швидко і часто цифрових 

технологій для вирішення проблем. 

2 [16] Цифрова трансформація – це впровадження сучасних цифрових технологій в 

продукти, процеси і стратегії. 

3 [17] Цифрова трансформація – це процес використання цифрових технологій для 

створення нових або зміни існуючих бізнес-процесів, культури і досвіду клієнтів 

відповідно до нових вимог бізнесу і ринку. Це переосмислення бізнесу в цифрову 

епоху - цифрова трансформація. 

4 [18] Цифрова трансформація – це інтеграція цифрових технологій в усі сфери бізнесу, які 

докорінно змінюють те, як працює підприємство і приносить користь клієнтам. Це 

також культурні зміни, які вимагають постійно оскаржувати статус-кво, 

експериментувати і влаштовувати невдачі. 

5 [19] Цифрова трансформація – це зміни, пов'язані із застосуванням цифрових технологій 

і інтеграція в усі аспекти людського життя і суспільства. Це перехід від фізичного до 

цифрового. 

6 [20] Цифрова трансформація – це стратегічне впровадження цифрових технологій. 

Використовується для поліпшення процесів і продуктивності, підвищення якості 

обслуговування клієнтів і співробітників, управління бізнес-ризиками і контролю 

витрат.  

7 [21] Цифрова трансформація – це процес інтеграції цифрових технологій в усі аспекти 

бізнесу, що вимагає фундаментальних змін в технології, культурі, операціях і надання 

цінності.  

8 [22] Цифрова трансформація – це глибока трансформація ділової та організаційної 

діяльності, процесів, компетенцій та моделей для повного використання змін та 

можливостей поєднання цифрових технологій та їх прискорення впливу на все 

суспільство стратегічним порядком із урахуванням теперішніх та майбутніх змін. 

9 [23] Цифрова трансформація – це процес переходу до нових способів роботи і мислення з 

використанням цифрових, соціальних, мобільних і нових технологій та включає 

зміну мислення керівництва, заохочення інновацій і нових бізнес-моделей, 

оцифровку активів і ширше використання технологій для поліпшення досвіду 

співробітників, клієнтів, постачальників, партнерів і зацікавлених сторін. 

10 [24] Цифрова трансформація – це процес переосмислення бізнес-моделі або бізнес-

процесу в світлі доступних цифрових технологій. Це вимагає координації всієї 

організації, оскільки вона застосовує нові технології, щоб докорінно змінити спосіб 

ведення бізнесу.  

11 [25] Цифрова трансформація бізнесу – це процес перетворення бізнесу для оцифрування 

операцій та формулювання розширених зв'язків ланцюгів поставок.  

12 [26] Цифрова трансформація – це використання технології для кардинального 

поліпшення ефективності чи охоплення підприємств.  

13 [27] Цифрова трансформація – це цілеспрямована і тривала цифрова еволюція компанії, 

бізнес-моделі, процесу ідеї чи методології, як стратегічно, так і тактично. 

14 [28] Цифрова трансформація описує фундаментальну трансформацію всього ділового 

світу через створення нових технологій на базі Інтернету, що мають 

фундаментальний вплив на суспільство загалом. 

15 [29] Цифрова трансформація – послідовна мережа всіх секторів економіки та адаптацію 

гравців до нових реалій цифрової економіки. Рішення в мережевих системах 

включають обмін та аналіз даних, розрахунок та оцінку варіантів, а також 

ініціювання дій та впровадження наслідків. 

 

Існує тенденція застосовувати термін цифрової трансформації взаємозамінно з 

цифровою стратегією. Два терміни тісно пов’язані, але розрізняються за обсягом. 

Цифрові перетворення змінюються в трьох сферах: досвід клієнтів, операційні процеси 
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та бізнес-моделі. Процес цифрової трансформації вимагає координації у всій організації 

та передбачає зміну ділової культури. 

Цифрова стратегія, з іншого боку, орієнтована на технології, а не культуру. 

Цифрова стратегія є найбільш актуальною для змін у бізнес-моделях і використовує 

технології для створення можливостей, необхідних компанії, щоб стати цифровим 

бізнесом. Визначення стратегії є ключовим компонентом процесу трансформації та 

забезпечує впровадження технології таким чином, щоб підтримувати цілі бізнесу [24]. 

На основі аналізу запропоновано уточнене визначення терміну: «Цифрова 

трансформація – це процес переходу до нових способів діяльності підприємства шляхом 

впровадження цифрових технологій та цифрових сервісів, що базується на стратегічному 

партнерстві всіх зацікавлених сторін та одночасної розробки програмного забезпечення, 

цифрової трансформації та оцінки рівня цифрової трансформації підприємства». 

Ефективна цифрова трансформація підприємства залежить від створення 

споживчої цінності і розуміння важливості поліпшення процесів перед їх 

автоматизацією. Для здійснення ефективних цифрових перетворень необхідне 

застосування проектного підходу, як для розробки цифрових технологій та цифрових 

сервісів, так і для їх впровадження в рамках проекту цифрової трансформації із чіткою 

дорожньою картою, в якій беруть участь клієнти, споживачі та різні зацікавлені сторони. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Встановлено, що існуючі визначення терміну «цифрове підприємство» 

опираються загалом на сутність цифрової парадигми. Проте однозначне визначення 

відсутнє, що свідчить про те, що сутність та складові визначення терміну знаходяться на 

стадії розвитку, а із іншої сторони відсутня однозначна класифікація цифрових 

підприємств. 

Встановлено, що існує значна кількість різних визначень терміну «цифрова 

трансформація» і кожне із них фокусується на різних аспектах цифрового перетворення, 

не враховуючи характерних ознак інших визначень та не враховує ознак ефективної 

трансформації підприємства, 

На основі аналізу цифрової парадигми та визначень термінів «цифровий бізнес», 

«цифрове підприємство», «цифрова трансформація» запропоновано уточнене 

визначення терміну «цифрова трансформація». 

Перспективними напрямками подальших досліджень є розвиток теоретичних та 

практичних положень щодо розробки організаційно-економічного механізму управління 

цифровою трансформацією підприємства. 
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Digital paradigm as the basis for definitions: digital business, digital enterprise, digital 

transformation. 

The aim of the article. The purpose of the article is to analyze the digital paradigm and terms 

"digital business", "digital enterprise", "digital transformation" and to clarify the definition of the term 

"digital transformation". On the one hand, industry experts have multiple views on the exact definition 

of digital business. On the other hand, in our opinion, these studies do not always fully reveal the unified 

nature of these concepts. In this regard, the definitions of digital business, digital enterprise and digital 

transformation are proposed to be clarifyed. 

The results of the analysis. Based on the study of definitions and terms of digital paradigm, 

digital business, digital enterprise, digital transformation, a refined definition of the term digital 

transformation of enterprise is proposed. The main characteristics of digital business are highlighted. 

Trends that distinguish digital from traditional processes are considered. Aspects of digital 

transformation and signs of effective enterprise transformation are analyzed. The components of digital 

transformation and its elements of success are analyzed. The concept of digital strategy in the context 

of digital transformation is considered. The examples of digital business are given. 

Existing definitions of the term "digital enterprise" are broadly based on the essence of the 

digital paradigm, but there is no clear definition. This, on the one hand, indicates that the essence and 

constituent definitions of the term "digital enterprise" are under development. On the other hand, this 

is due to the fact that digital enterprises include, on the one hand, digital enterprises of developers of 

digital services (software) and, on the other hand, digital enterprises that use digital technologies and 

digital services, including enterprises of Industry 4.0. 

The refined definition of the term is proposed: "Digital transformation is the process of 

transition to new ways of business activity through the introduction of digital technologies and digital 

services, based on strategic partnership of all stakeholders and simultaneous development of software, 

digital transformation and assessment of the level of digital transformation of the enterprise". 

Conclusions and directions for further research. It is established that the existing definitions 

of the term "digital enterprise" are based on the essence of the digital paradigm. However, there is no 

clear definition, which indicates that the essence and constituent definitions of the term are under 

development, and on the other hand there is no unambiguous classification of digital enterprises. 

It is established that there are a large number of different definitions of the term "digital 

transformation" and each of them focuses on different aspects of digital transformation, ignoring the 

characteristics of other definitions and not taking into account the signs of effective transformation of 

the enterprise, 
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Based on the analysis of the digital paradigm and definitions of the terms "digital business", 

"digital enterprise", "digital transformation", a more precise definition of the term "digital 

transformation" is proposed. 

Prospective directions for further research are the development of theoretical and practical 

provisions for the development of organizational and economic mechanism for managing the digital 

transformation of the enterprise. 

Keywords: digital paradigm, digital business, digital enterprise, digital transformation. 
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