
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ODESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 

MARKETING AND DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

 

 

 

 

Науковий журнал 

Scientific journal 
 

 

 

Том 5, № 1 

       Volume 5, No 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 2021 

ODESSA 2021 



Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

2 

 

 

ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

Маркетинг і цифрові технології 
Науковий журнал 

Наукове фахове видання України. 

Категорія «Б». 
Економічниі науки: 08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 

08.00.04, 08.00.05, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 

08.00.11 

Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 18 грудня 2018 року № 1412 
 

Засновник: Одеський національний політехнічний 

університет 

Рік заснування: 2017 

Свідоцтво про державну реєстрацію: 

Серія КВ №22839-12739Р 

Періодичність: не менш 4 разів на рік 

Мова видання: українська, англійська 
 

Журнал представлений та індексується в 

міжнародних наукометричних базах: 

 Google Scholar 

 Index Copernicus 

 EBSCO 

 InfoBase Index 

 ERIH PLUS 
 

Головний редактор 

Окландер М.А., д-р екон. наук, проф. 

Відповідальний редактор 

Яшкіна О.І., д-р екон. наук, проф. 
 

Редакційна колегія 

Борисова Т.М., д-р екон. наук, доц. 

Бавико О.Є., д-р екон. наук, проф. 

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

Давідавічене В., д-р екон. наук, проф. (Литва) 

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

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

Наторіна А.О., канд. екон. наук. 

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

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

Фролова Л.В., д-р екон. наук, проф. 
 

Рекомендовано до друку та до поширення через 

мережу Інтернет Вченою радою ОНПУ, 

протокол № 6 від 23.02.2021 
 

Адреса 

65044, Одеса, проспект Шевченка, 1, ОНПУ 

Тел.: +380487058443, +3800667388533 

www.mdt-opu.com.ua 

Е-mail: mar.didg.tech@gmail.com 

 

Marketing and Digital Technologies 
Scientific journal 

Scientific Professional Edition of Ukraine. 

Category «B». 
Economic Sciences: 08.00.01, 08.00.02, 08.00.03, 

08.00.04, 08.00.05, 08.00.08, 08.00.09, 08.00.10, 

08.00.11 

Specials: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 281 

Order of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine dated December 18, 2018 № 1412 
 

Founder: Odessa National Polytechnic 

University 

Founded: 2017 

Certificate of state registration: 

Series КВ №22839-12739Р 

Frequency: not less than quarterly 

Language: Ukrainian, English 
 

The journal is abstracted and indexed in 

international databases: 

 Google Scholar 

 Index Copernicus 

 EBSCO 

 InfoBase Index 

 ERIH PLUS 
 

Editor in Chief 

Oklander M., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

Responsible Editor 

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

Editorial Board 

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

Bavyko О., Dr. of Sc. (Econ), Prof. 

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

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

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

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

Natorina A., Ph.D of Sc. (Econ). 

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

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

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

Recommended for publishing and dissemination in 

the Internet by the Academic Council of the ONPU, 

minute № 6 by 23.02.2021 
 

Address 

65044, Odessa, Shevchenko avenue, 1, ONPU 

Tel.: +380487058443, +3800667388533 

www.mdt-opu.com.ua 

Е-mail: mar.didg.tech@gmail.com 

  

© Одеський національний політехнічний університет, 2021 

© Odessa National Polytechnic University, 2021 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32106&lang=ru
http://www.infobaseindex.com/publisher-view.php
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=495001
mailto:mar.didg.tech@gmail.com
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=32106&lang=ru
http://www.infobaseindex.com/publisher-view.php
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=495001
mailto:mar.didg.tech@gmail.com


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

 
 

3 

 

ЗМІСТ 

 

 

Від редакції 

Форсайт: етимологія 

(мова – українська)                                                   4 

 

 

Мартиненко А.В., Перерва П.Г. 

Формування маркетингових стратегій для 

інноваційних товарів на окремих стадіях їх 

життєвого циклу (мова – українська)                     6 

 

 

Хрупович С.Є., Борисова Т.М. 
Використання штучного інтелекту при 

маркетинговому аналізі неструктурованих даних 

(мова – українська)                                                 17 

 

 

Кузьо Н.Є, Косар Н.С., Мельниченко І.І. 
Електронна комерція в Україні: сучасний стан, 

галузеві особливості та організаційні форми  

(мова – українська)                                                 27 

 

 

Гліненко Л.К., Дайновський Ю.А. 

Формування бізнес-моделей Інтернету речей за 

шаблоном ВМС  

(мова – українська)                                                 42 

 

 

Окландер М.А., Гайдаєнко М.О. 

Омніканальний маркетинговий інструментарій у 

політичній сфері (мова – українська)                   74 

 

 

Демко М.Я. 

Розвиток інтегрованих маркетингових Інтернет-

комунікацій в діяльності українських банків 

(мова – англійська)                                               101 

 

 

Кудіна А.В. 
Система бренд-менеджменту підприємств 

Fashion- індустрії 

(мова – українська)                                               113 

 

 

CONTENT 

 

 

Editorial 

Forsyth: etymology 
(language – Ukrainian)                                             4 

 

 

Pererva P., Martynenko A. 

Formation of marketing strategies for innovative 
products at separate stages of their life cycle 

(language – Ukrainian)                                             6 

 

 

Khrupovych S., Borysova T. 
Using of an artificial intelligence in the marketing 

analysis of unstructured data 

(language – Ukrainian)                                           17 
 

 

Kuzo N., Kosar N., Melnychenko І. 
E-commerce in Ukraine: current situation, 

industrial features and organizational forms 
(language – Ukrainian)                                           27 

 

 

Hlinenko L., Daynovskyy Y. 

Development of the IoT business models according 

the BMC template 
(language – Ukrainian)                                           42 

 

 

Oklander M., Haidaienko M. 

Omnicanal marketing tools in the political sphere 
(language – Ukrainian)                                           74 

 

 

Demko M. 

Development of integrated marketing Internet 
communications in the activity of Ukrainian banks 

(language – English)                                             101 

 

 

Kudina A. 

Brand management system of fashion-industry 

enterprises 

(language – Ukrainian)                                         113 

 

 
  

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

4 

 

 

ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

ФОРСАЙТ: ЕТИМОЛОГІЯ 

 

 

Формування довгострокової стратегії інноваційного розвитку в розвинених 

країнах на систематичній основі почалося наприкінці 1980-х років, коли в економічну 

практику ввійшло поняття національна інноваційна система. Це поняття охоплює 

систему організацій, зайнятих виробництвом і комерційною реалізацією знань, а також 

правових, фінансових, соціальних та інших інститутів, що забезпечують взаємодію 

наукових організацій, університетів і промислових підприємств. Ефективність 

національних інноваційних систем визначається як системою взаємозв'язків між 

організаціями, які впроваджують знання і реалізують їх у вигляді інноваційних товарів і 

послуг, так і, у значній мірі, системою національних технологічних пріоритетів. Вибір 

зазначених пріоритетів – складне завдання, методи його рішення активно розвивалися 

протягом останніх десятиліть. 

Для довгострокового прогнозування розвитку науки та технологій у розвинених 

країнах – Японії, Німеччині, Великобританії, США, Франції та інш., активно 

використовується методологія Форсайт (англ. Foresight – передбачення). Форсайт 

зарекомендував себе як найефективніший інструмент для визначення пріоритетів у 

галузі науки та технологій. 

Існує багато різних визначень Форсайту. 

Визначення CORDIS1: «Форсайт містить у собі дії, орієнтовані на мислення, 

обговорення, окреслення майбутнього. Обмірковувати майбутнє: прогнозування, оцінка 

технологій, дослідження майбутнього та інші форми Форсайту – це спроба визначити 

довгострокові тренди і скоординувати на їхній основі прийняття рішень. Сперечатися 

про майбутнє: Форсайт – це процес, який включає: громадські організації, промислові 

підприємства, дослідницькі центри, неурядові фонди і так далі. Робота може бути 

організована на декількох рівнях: міжнародному, національному, регіональному. 

Відкрита дискусія між учасниками ведеться на площадках різного типу, наприклад, у 

формі експертної панелі. Окреслювати майбутнє: мета Форсайту – визначення 

можливого майбутнього, створення бажаного образу майбутнього та визначення 

стратегій його досягнення». 

Визначення програми співробітництва UNIDO2: «Форсайт – сценарне 

прогнозування соціально-економічного розвитку: можливі варіанти розвитку – 

економіки, промисловості, суспільства – в 10-20 – літній перспективі». 

Визначення від американського дослідника Бена Мартіна: «Форсайт – це 

систематична спроба заглянути в довгострокове майбутнє науки, технології, економіки і 

суспільства з метою ідентифікації зон стратегічного дослідження та появи родових 

технологій, які подають надії приносити найбільші великі економічні і соціальні 

вигоди». 

Визначення Всесвітньої мережної енциклопедії Wikia.com: «Форсайт – 

методологія прогнозування, покликана визначити найбільш імовірні технологічні події 

в передбачуваному майбутньому». 

                                                           
1 CORDIS - Інформаційна служба по дослідженнях в області соціально-економічних наук Євросоюзу. 
2 UNIDO є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, діяльність якоїспрямована на 

поліпшення життя людей у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою на основі 

розвитку їхньої промисловості. 

http://cordis.europa.eu/
http://cordis.europa.eu/
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У Форсайті порівнюються проекти виробників і користувачів науки та техніки в 

системі інновацій, щоб розвинути загальне бачення майбутніх подій. Період 

передбачення звичайно розташовується між 10 та 30 роками. 

Сучасні підходи методології Форсайту у цілому зводяться до організації 

систематичної оцінки довгострокових (до 30 років) перспектив розвитку науки, 

технологій, економіки та суспільства з метою визначення стратегічних областей 

досліджень і технологій, які можуть принести найбільший соціальний і економічний 

ефект. При цьому основна увага приділяється не тільки одержанню окремих прогнозних 

матеріалів, але й досягненню консенсусу в суспільстві у найважливіших стратегічних 

напрямках розвитку між всіма основними «гравцями» науково-технологічного розвитку 

шляхом організації систематичного діалогу (панелі експертів, робочі групи, семінари, 

конференції і т.д.). 

Узагальнивши всі вищенаведені визначення Форсайту, можна стверджувати, що 

Форсайт – це сучасна методологія технологічного прогнозування, що дозволяє 

враховувати довгострокові культурні, політичні, економічні та соціальні наслідки 

впровадження технологій. Форсайт дозволяє зібрати необхідну для прийняття рішень 

інформацію про стан і напрямки фінансованих державою НДДКР; створити нову 

культуру взаємодії між вченими та бізнесом; визначити ресурси, необхідні для 

досягнення поставлених завдань. Для цього у Форсайті особлива увага приділяється: 

 оцінці середньо- і довгострокових потреб і перспектив розвитку 

суспільства й економіки; 

 оцінці перспектив розвитку існуючих і виникненню нових ринків 

внаслідок технологічних проривів; 

  виявленню перспективних технологій, володіючих найвищим 

інноваційним потенціалом та відповідаючих майбутнім викликами (критичним 

технологіям); 

 вибору стратегічних пріоритетів державної підтримки науки і технологій 

для підвищення конкурентоздатності і прискорення економічного росту. 

 

 

 

 

 

Михайло Окландер 

Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології» 



Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

6 
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Мартиненко Аліна Василівна 
аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва 

та міжнародних економічних відносин 

Перерва Петро Григорович, 
д-р екон. наук, професор 

завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва 

та міжнародних економічних відносин 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

(Харків, Україна) 

 

 

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТОВАРІВ НА ОКРЕМИХ СТАДІЯХ ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 
 

Розроблена класифікація інноваційних промислових товарів в залежності від рівня їх 

ефективності на окремих стадіях життєвого циклу товару. На основі запропонованої 

класифікації товарів, в залежності від інтервалу рівня ефективності в якому знаходиться 

товар, в роботі авторами сформовані рекомендовані маркетингові стратегії, що включають 

питання проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, вибір каналів збуту, 

вдосконалення форм і методів реклами, регулювання цін, розробки нових, модернізації існуючих 

та вилучення з виробництва неефективних товарів тощо. У статті також представлено 

практичне використання розроблених рекомендацій на прикладі життєвого циклу інноваційного 

електродвигуна ПрАТ «Електромотор», що підтверджує їх практичну значимість та 

придатність, дозволяючи промисловим підприємствам ефективно управляти своїм 

асортиментом. 

Ключові слова: ефективність, інноваційний товар, життєвий цикл товару, маркетингова 

стратегія, управління асортиментом. 

 

 

DOI: 10.15276/mdt.5.1.2021.1 

 

 

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

науковими або практичними завданнями. У нинішніх умовах розвитку ринкових 

відносин особливої уваги набувають питання ефективного управління товарною 

політикою підприємства з урахуванням довгострокової перспективи, що зумовлено 

мінливістю зовнішнього середовища, його функціонування, посиленням конкурентної 

боротьби за ринки збуту товарів, підвищенням значущості не тільки потенційних, а й 

постійних споживачів тощо. 

Як свідчить практика, у разі відсутності ефективної товарної політики структура 

асортименту товарів підприємства під впливом різних факторів зовнішнього середовища 

стає нестабільною, унаслідок цього знижується рівень обслуговування покупців, 

зменшуються їх кількість та обсяг товарообороту, погіршуються всі показники 

діяльності. Асортиментна політика – одне з найголовніших напрямків діяльності 

маркетингу кожного підприємства. 

 

 

 
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 
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Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто 

найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації й може 

максимально ефективно управляти нею. 

В умовах швидких темпів розвитку технологій та процесів глобалізації стає 

очевидним той факт, що для успішного розвитку підприємства та його товарної 

політики, необхідно спрямовувати основні зусилля в інноваційні процеси та ефективне 

управління життєвими циклами інноваційних товарів. Саме завдяки інноваціям у 

товарній політиці маркетингу стає можливим забезпечення конкурентоздатності 

підприємства на сучасному ринку. Отже, теоретична й практична значимість проблем 

ефективного управління товарним асортиментами промислових підприємств з 

урахуванням життєвих циклів товарів визначили актуальність даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Аналіз існуючих досліджень 

свідчить про значну увагу до проблеми управління асортиментом підприємства. 

Теоретичним і методичним основам товарної політики підприємств, зокрема, методиці 

та методології оцінювання стратегічної товарної позиції підприємств, складовим 

маркетингової товарної політики, питанням стратегічного маркетингового планування, 

маркетингових стратегій та процесів їх формування та практичної реалізації з 

урахуванням життєвого циклу товару присвячені праці таких провідних вчених, як 

В.Я.Кардаш, І. А. Павленко, О. К. Шафалюк, А. І. Грабченко, Н. П. Гончарова, 

А. І Яковлев, Л. В. Головацька, В. Є. Хруцький, М. А. Калініна, О. В. Шумкова, 

І. М. Глубока, А. О. Старостіна, та ін. [1-10]. 

В роботах [5, 7] порушуються теоретичні, методологічні та організаційні питання 

формування й управління товарною політикою в системі маркетингу, визначаються 

сутність і складові маркетингової товарної політики. 

Науковці [1] у своїй роботі розглядають головні методичні положення товарної 

інноваційної політики, вказуючи на необхідність та ефективність широкого застосування 

результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, засобів сучасного 

маркетингу та нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товару. 

У своїх статтях автори [11, 12] надають визначення життєвого циклу товару та 

опис маркетингових стратегій, які найчастіше застосовуються на різних етапах 

життєвого циклу товару. Проте в відзначених роботах відсутні чіткі критерії, за якими 

підприємство може обрати необхідну ефективну стратегію відносно конкретного товару. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Незважаючи на велику кількість досліджень системи управління 

маркетинговою товарною політикою, розроблені стратегічні концепції, підходи і дії 

щодо управління асортиментом на основі життєвих циклів товарів потребують 

подальшого розвитку та удосконалення. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є 

формування стратегій розвитку промислового товару на ринку на основі розробленої 

класифікації інноваційних товарів в залежності від рівня їх ефективності на окремих 

стадіях життєвого циклу товару. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Основні завдання товарної політики підприємства 

полягають в управлінні конкурентоспроможністю товарів, коригуванні їх життєвих 

циклів та асортименту. У межах указаних завдань розробляється товарна стратегія 

підприємства, яка спрямована на досягнення підприємством цільових позицій на ринку 

за допомогою товару та починається з формування його концепції і може передбачати 

інновацію, варіацію, модернізацію та елімінування товару [5]. 
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Кожна стадія життєвого циклу товару, через свої відмінності і особливості, 

вимагає застосування різних маркетингових стратегій. Під маркетинговою стратегією 

мають на увазі послідовну діяльність підприємства у встановленій ситуації на ринку, яка 

і задає вектор застосування маркетингу для досягнення ефективного результату [11]. 

У товарній політиці повинна відбиватися система заходів щодо розроблення і 

реалізації стратегічних програм з різних напрямів діяльності підприємства. 

Принциповими рішеннями в процесі управління асортиментом вважаються [7]: 

 визначення необхідності досліджень і розроблень для створення нової продукції 

та модифікування тієї, що вже виготовляється; 

 зняття з виробництва нерентабельних видів продукції та її окремих моделей; 

 управління життєвим циклом товару, визначення оптимального асортименту 

продукції та перспектив його оновлення; 

 затвердження планів і програм розроблення нових або поліпшення наявних 

продуктів; 

 надання фінансових ресурсів для втілення затверджених програм і планів. 

Важливим напрямком управління асортиментом вважають вилучення з 

виробництва неефективних товарів. Товар, що вичерпав свої ринкові можливості, завдає 

самих тільки збитків, тому необхідні чіткі критерії вилучення застарілих товарів із 

виробничої програми. Ці критерії мають базуватися на комплексній оцінці ефективності 

товару, а також на систематичному контролюванні стадій його життєвого циклу [1]. 

Тривалість всього життєвого циклу товару, так і окремих його стадій може бути 

різною, залежно і від особливостей конкретного товару, і від чинників навколишнього 

середовища, в тому числі і керованих, що визначає принципову можливість свідомого 

управління життєвим циклом. Знаючи, на якій стадії життєвого циклу знаходиться товар, 

можна розробити конкретні заходи товарної політики відповідно з властивою цій стадії 

стратегією маркетингу, і тим самим більш ефективно управляти життєвим циклом. 

Товар являє собою предмет безлічі управлінських рішень: він створюється, 

виводиться на ринок за підтримки різних заходів маркетингу, при необхідності 

модифікується і при економічній доцільності знімається з виробництва. Створення нових 

товарів в період насичення ринків і посилення конкуренції є центральним завданням в 

області роботи з продуктом. Після генерації ідей відбувається їх селекція, при якій 

здійснюється попередній відбір. Ідеї, визнані придатними, піддаються подальшому 

аналізу, перш за все на економічність. Відносно товарів з достатнім рівнем ефективності 

приймається рішення щодо впровадження його на ринок. 

В табл. 1 представлена характеристика товарів на стадії дослідження та розробки 

в залежності від їх рівня ефективності. 

Товари, що знаходяться на стадії освоєння виробництва та виведення на ринок, як 

правило обіцяють високі темпи зростання. Підтримка цих продуктів необхідна тому, що 

в майбутньому потрібні товари, що приносять великий прибуток. Потрібно враховувати, 

що ці напрямки діяльності вимагають найчастіше набагато більше фінансових витрат, 

ніж приносять прибутку. Керівництву слід ретельно продумати, які нові товари варто 

спробувати перетворити в лідерів, а які поетапно ліквідувати. 
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Таблиця 1 – Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії 

дослідження та розробки 

 
Рівень 

ефективності 
Назва Характеристика Рекомендована стратегія 

Високий Авангард, 

або 

майбутній 

лідер 

Інноваційний товар має великий 

потенціал перетворення в 

майбутнього лідера продажу, 

обіцяючи високі темпи зростання. 

Однозначне узгодження 

подальшої розробки 

інновації. 

Середній Перспектива, 

або рядовий 

Мають високі перспективи 

розвитку, які будуть залежати від 

обраної стратегії просування. 

Ухвалення інновації, за 

умов відсутності більш 

ефективних проектів. 

Низький Ар’єргард Малоймовірно, що даний товар 

принесе значні економічні вигоди, 

майбутнє його виробництво є 

ризикованим. 

Відмова від подальшої 

розробки або вихід на 

ринок зі стратегією 

пасивного маркетингу  

Джерело: розроблено авторами 

 

В табл. 2 представлена стисла характеристика інноваційних товарів промислового 

призначення в залежності від їх рівня ефективності на стадії впровадження на ринок. 

 

Таблиця 2 – Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії 

впровадження на ринок 

 
Рівень 

ефективності 
Назва Характеристика Рекомендована стратегія 

Високий Суперновинка Товари, які мають високу 

конкурентоспроможність та 

перспективність на ринку, 

залучаючи новаторів. При 

правильній стратегії та 

інвестиціях товар стане 

флагманом. 

Стратегія інтенсивного 

маркетингу (висока ціна і 

високий рівень витрат на 

маркетинг), «зняття вершків» та 

стратегія широкого 

інформування, з метою 

створення, утримання і 

посилення лояльності 

споживачів. 

Середній Дилема Мають достатній рівень 

ефективності для 

подальшого просування на 

ринку, проте відносно цих 

товарів існує певна 

невизначеність: або вони 

стануть в майбутньому 

прибутковими, або ні. 

Розвиток первинного попиту 

(завоювання нових сегментів 

ринку). В залежності від цілей 

підприємства, вибір між 

стратегією «повільного зняття 

вершків» (висока ціна та низькі 

витрати) і стратегією 

«проникнення» (низька ціна) 

Низький Провал, або 

проблема 

Товари, які не мали на ринку 

успіху, при цьому маючи 

невеликі шанси на 

покращення положення. 

Стратегія пасивного 

маркетингу (низька ціна товару, 

незначні витрати на маркетинг). 

Джерело: розроблено авторами 
 

Стадія дифузії зазвичай триває довше інших етапів і ставить керівництво 

підприємств перед серйозними завданнями і проблемами. Особливістю стадії дифузії є 

стабілізація обсягів виробництва, обсяг продажів, прибуток досягає максимальної точки, 
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але також на цій стадії різко зростає конкуренція, оскільки відбувається дифузія 

(поширення) нововведення, інноваційний товар перестає бути єдино унікальним [13]. 

Управління продукцією на цій стадії зводиться до постійного вдосконалення 

властивостей товару. У більшості випадків при удосконаленні товару підприємства 

підходять до технологічної межі – вони не можуть більше підвищити цінність товару для 

споживачів без того, щоб не зіткнутися з неприйнятними для них витратами. У такому 

випадку підприємство повинно знайти інший шлях диференціації свого товару. Крім 

підвищення якості товару, підприємство може також вдосконалити і нематеріальні 

якості товару, такі як його зовнішній вигляд, гарантії, сервісне обслуговування та інші 

види послуг. 

Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії дифузії 

представлена в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії дифузії 

 
Рівень 

ефективності 
Назва Характеристика Рекомендована стратегія 

Високий Флагман, 

або лідер 

продажу 

Забезпечують лідерство 

підприємства в певному сегменті, 

генератори основного обсягу 

продажів і прибутку підприємства. 

Підтримання своїх позицій на 

ринку, можливо розширення 

ринку, стимулювання збуту і 

утримання високої якості. 

Середній Бджоли, 

або 

мураха 

Забезпечують достатній обсяг 

продажів, можуть мати низьку 

рентабельність. Виконують 

функцію «стабільності» та 

«незмінності» портфеля. 

Практично не ростуть, не 

підтримуються рекламою, 

приносять гарантований 

стабільний дохід, який 

підприємство може 

використовувати для підтримки 

інших напрямків, що вимагають 

інвестування 

Підвищення якості 

інноваційного товару, пошук 

нових каналів збуту, 

допустиме зниження цін і 

активне стимулювання збуту 

(модифікація 4Р). Доцільно 

починати проводити наукові 

дослідження по 

вдосконаленню властивостей 

товару. 

Низький Аутсайдер Товар, який не має перспектив 

подальшого зростання, скоріш за 

все товар відстає від ринку, є 

необхідність в його модифікації 

або поетапній ліквідації. 

Необхідність в модифікації 

товару (виведення на ринок) 

та/або модифікації ринку 

(відшукати нових 

користувачів, нові сегменти) 

або поетапній ліквідації. 

Джерело: розроблено авторами 

 

Що стосується товарів на стадії занепаду, то вони мають невелику частку ринку і 

постійне скорочення обсягу продажів, не обіцяючи стати серйозними джерелами доходу. 

Вони можуть приносити достатній дохід для підтримки самих себе, але при настанні 

загрози, що ці товари потраплять в зону збитку, їх слід зняти з виробництва. 

Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії занепаду 

представлена в табл. 4. 
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Таблиця 4 – Характеристика рівня ефективності інноваційного товару на стадії 

занепаду 

 
Рівень 

ефективності 
Назва Характеристика 

Рекомендована стратегія 

Високий Авторитет Товар, який вже пережив свої 

найкращі часи, проте 

затримується на ринку, так як 

продовжує користуватися 

попитом і зберігає значний рівень 

продажів. 

Можна спробувати продовжити 

життя старіючому товару за 

рахунок гнучкої цінової 

політики. Інвестування 

мінімальне або відмова від нього. 

Стратегія «збирання врожаю». 

Середній Резерв Застарілі товари, які рідко 

користуються попитом, проте не 

дають втратити частину 

постійних споживачів. Обсяг 

продажу може триматися за 

рахунок споживачів-

консерваторів. 

Поступове скорочення обсягу 

виробництва до обсягу 

задовільному потребам 

споживачів-консерваторів при 

мінімізації витрат. 

Низький Вантаж, 

або 

порожні 

пляшки 

Товари, які знаходяться в 

невигідному становищі з 

критично низькою 

конкурентоспроможністю, не 

маючи можливостей і перспектив 

зростання. 

Виведення з ринку, виробництво 

в обсязі, необхідному для 

виконання договірних умов. 

Джерело: розроблено авторами 

 

Підтримка слабкого неефективного товару може виявитися для підприємства 

занадто дорогою, приховуючи в собі безліч інших витрат. Слабкий товар може віднімати 

багато часу у керівництва, він нерідко вимагає частого коригування цін і переобліку 

складських запасів, вимагає реклами і уваги торгового персоналу, що було б краще 

використовувати для збільшення прибутковості ефективних товарів. Погіршена 

репутація слабкого товару може викликати сумніви покупців до інших товарах та до 

підприємства в цілому. Підтримка слабких товарів викликає затримку з пошуком їх 

заміни, створює однобокий асортимент товарів, шкодить поточним прибуткам, 

послаблюючи стійкість підприємства. 

Одним із завдань підприємства є своєчасне прийняття рішень про доцільність 

розробки і виробництва нового товару. Товари незалежно від того, якими споживчими 

властивостями вони володіють, рано чи пізно перестають користуватися попитом у 

покупців і їм на зміну приходять нові і більш досконалі товари. 

Графічне представлення можливих варіантів інноваційних товарів в залежності 

від їх рівня ефективності на окремих стадіях життєвого циклу наведена на рис. 1. 

Аналіз асортиментної політики є надзвичайно важливим та актуальним для 

кожного підприємства, адже ефективне управління асортиментом являється основним 

фактором зростання прибутку. Після класифікації своїх товарів підприємство має 

визначити роль кожного елемента в майбутньому. Щодо кожного товару можна 

застосувати одну з наступних стратегій: 

1. Підприємство може збільшити інвестиції в який-небудь продукт, щоб 

відвоювати для нього частку ринку. 

2. Підприємство може інвестувати рівно стільки, скільки потрібно для 

збереження поточної частки ринку. 
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3. Підприємство може використовувати ресурси з товару, вилучаючи його 

короткострокові грошові ресурси протягом певного проміжку часу, не зважаючи на 

віддалені наслідки. 

4. Підприємство може вилучити капіталовкладення з товару, продавши його чи 

приступивши до поетапної ліквідації. 

 

 
 

Рисунок 1 – Класифікація інноваційних товарів на окремих стадіях життєвого циклу 

Джерело: розроблено авторами 

 

У разі припинення випуску товару підприємство не повинно забувати про те, що 

більшість товарів промислового призначення вимагає довгострокового обслуговування, 

яке повинно проводитися й після зняття з продажу даного товару. Щоб зберегти міцні 

зв’язки з існуючими споживачами, підприємство повинне знайти спосіб організувати 

довгострокове обслуговування виробленого раніше товару. Вона може продати контракт 

на обслуговування третій стороні або зберегти відділ обслуговування у себе. 

Підприємство може також прийняти аналогічне рішення щодо забезпечення споживача 

запасними частинами, тобто може продати ліцензію на виробництво запчастин третій 

стороні або виробляти такі деталі сама. 

Слід відзначити, що уповільнення зростання далеко не завжди може бути 

зумовлене наближенням до занепаду товару. Вплив циклічності розвитку та кризових 

явищ в економіці на зовнішній вигляд кривої життєвого циклу товару не повинно стати 

причиною прийняття тимчасового уповільнення зростання за остаточну тенденцію. 

Сигнали, що свідчать про уповільнення зростання, в таких ситуаціях слід розглядати як 

помилкові та тимчасові [14]. 

Отже, для оцінювання економічної ефективності промислового товару 

пропонується використовувати шкалу градації рівня ефективності інноваційного товару 

промислового призначення на окремих стадіях життєвого циклу товару, на основі 

загальновідомої шкали Харрінгтона, модифікованої до завдань конкретного 
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дослідження, а саме: (0,63–1] – високий рівень ефективності, (0,37-0,63] – середній рівень 

ефективності, [0–0,37] – низький рівень ефективності інноваційного товару. 

За проведеними попередніми розрахунками в рамках роботи було побудовано 

графоаналітичну модель інтегральних показників ефективності інноваційного 

електродвигуна полтавського електротехнічного підприємства ПрАТ «Електромотор» 

на окремих стадіях життєвого циклу товару (рис. 2). Модель дозволяє наглядно 

відслідковувати динаміку інтегральних показників ефективності електродвигуна за весь 

період його життєвого циклу. 

 

 

Рисунок 2 – Динаміка інтегральних показників електродвигуна АІР 80 

ПрАТ «Електромотор» за весь його життєвий цикл 

Джерело: побудовано авторами 

 

ПрАТ «Електромотор» спеціалізується на виробництві однофазних та 

трьохфазних електродвигунів змінного струму потужністю від 0,18 до 5,5 кВт серії АІР 

та їх модифікацій з висотою осi обертання 63,71,80,90,100 мм, які застосовуються в 

електроприводах машин i механізмів в різних галузях промисловості та аграрного 

комплексу. Товариство випускає також складні побутові електроприлади, це в першу 

чергу кормоподрібнювач, який використовується для подрібнення зерна, коренеплодів 

тощо, відцентрові електронасоси, електрокультиватор для обробки землі, універсальний 

шнековий прес, елеваторну техніку [15]. 

Полтавський ПрАТ «Електромотор» освоїв виробництво моделі АІР 80 тільки у 

2004 році, в той час, коли перша на ринку модель електродвигуна АІР 80 була вироблена 

на харківському заводі «Укрелектромаш» ще у 1983 році. Тому не дивно, що 

ефективність розробленого та впровадженого модернізованого, проте не абсолютно 

нового для ринку електродвигуна мала середній рівень: на стадії дослідження та 

розробки – «перспектива», на стадії впровадження на ринок – «дилема». На стадії дифузії 

електродвигун характеризувався, як «бджола», приносячи стабільний дохід 

підприємству, за виключенням кризи 2009 та 2014 років, маючи характеристику товару 

«аутсайдера». 
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У перший рік стадії занепаду електродвигун характеризувався, як «авторитет» з 

нижньою межею високого рівня ефективності, продовжуючи користуватись попитом. 

Відмовившись від інвестування, електродвигун досягнув у 2018 році середньої 

ефективності, ставши «резервом». Поступово продовжуючи скорочувати обсяг 

виробництва, у 2019 році товар став низькоефективним «вантажем». Тому для 

підприємства стосовно електродвигуна моделі АІР 80 доцільно було обрати стратегію 

подальшого виробництва в обсязі, необхідному для виконання договірних умов. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. У ринкових умовах кожне підприємство повинне визначати напрями 

формування та реалізації маркетингової товарної політики, з урахуванням особливостей 

кожного окремого виду продукції. Формуючи маркетингову товарну політику, 

підприємство неодмінно повинно працювати над оновленням асортименту й виведенням 

на ринок нових товарів, адже правильно обрана стратегія управління товарним 

асортиментом забезпечить бажаний обсяг реалізації і відповідні прибутки. 

Таким чином, завдяки запропонованій в роботі класифікації товарів на різних 

стадіях життєвого циклу, в залежності від інтервалу рівня ефективності, в якому 

знаходиться або буде знаходитися товар, підприємство може розробляти конкретну 

стратегію і тактику маркетингу, що включає в тому числі питання проведення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), розвитку виробництва, вибору 

каналів збуту, вдосконалення форм і методів реклами, регулювання цін, розробки нових, 

модернізації існуючих та вилучення застарілих неефективних товарів тощо. За 

допомогою застосування ефективних маркетингових рішень можна впливати на 

тривалість і перебіг циклу життя товару для досягнення максимальної сукупності 

прибутку. 
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Formation of marketing strategies for innovative products at separate stages of their life 

cycle. 

The aim of the article. In the current market conditions, the main objectives of the product 

policy of the enterprise are to manage the competitiveness of products, adjusting their life cycles and 

assortment. For this purpose, the commodity strategy of the enterprise which is directed on achievement 

by the enterprise of target positions in the market by means of the products should be developed. The 

product is the subject of many management decisions: it is created, brought to market with the support 

of various marketing activities, if necessary modified and, if economically feasible, withdrawn from 

production. The aim  of the article is to form marketing strategies for industrial products on the market 

on the basis of the developed classification of innovative goods depending on the level of their efficiency 

at separate stages of the product life cycle. 

Analyses results. The article develops the classification of innovative industrial products 

depending on the level of their efficiency at the separate stages of the product life cycle. The authors 

formed the recommended marketing strategies based on the proposed classification of products, 

depending on the range of levels of efficiency in which the product is. The article also presents the 

practical use of the developed recommendations on the example of the life cycle of the innovative electric 

motor of PJSC «Electromotor», which confirms their practical significance and suitability, allowing 

industrial enterprises to effectively manage their range. The article also builds a graph-analytical model 

of comprehensive efficiency indicators of an innovative electric motor, which allows to clearly track 

their dynamics over the entire period of its life cycle. 
Conclusions and directions for further research. In market conditions, each enterprise must 

determine the directions of formation and implementation of marketing product policy, taking into 

account the characteristics of each product. Forming a marketing product policy, the company must 

work on updating the range and bringing new products to market, because the right strategy for product 

range management will provide the desired volume of sales and corresponding profits. 

Thus, due to the proposed classification of goods at different stages of the life cycle, depending 

on the level of efficiency in which the product is or will be, the company can develop specific marketing 

strategies and tactics, including research and development (R&D), development of production, selection 

of sales channels, improvement of forms and methods of advertising, price regulation, development of 

new ones, modernization of existing and removal of obsolete inefficient products, etc. The use of effective 

marketing solutions can affect the duration and course of the product life cycle and consequently to 

achieve maximum profits. 

Keywords: efficiency, innovative product, product life cycle, marketing strategy, assortment 

management. 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ МАРКЕТИНГОВОМУ 

АНАЛІЗІ НЕСТРУКТУРОВАНИХ ДАНИХ 

 
У статті запропоновано систематизацію неструктурованих даних відповідно до 

джерел контенту. Зазначено, що найбільшою перевагою використання неструктурованих даних 

у маркетингу є те, що штучний інтелект може здійснювати аналіз текстів через сканування 

електронних листів та обробку документів текстовими процесорами. Виокремлено 

інструменти практики індивідуалізованого підходу у маркетингу, які працюють на основі 

великих даних. Обґрунтовано, що впровадження наскрізної аналітики через інтеграцію всіх 

джерел даних дозволяє суттєво підвищити рентабельність. Запропоновано модель бізнес-

процесу аналітики неструктурованих даних на основі платформи Microsoft Power BI. Ці дані у 

поєднанні з спеціалізованим програмним забезпеченням аналітичної обробки інформації дають 

можливість маркетологам перейти від розуміння клієнта-споживача до клієнта-людини. 

Ключові слова: маркетинговий аналіз, неструктуровані дані, штучний інтелект, 

інформація, когнітивна система. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Сфера маркетингу, з якою асоціюються 

процеси аналітичної обробки інформації про поведінку споживача, піддається доволі 

динамічним змінам. Швидкість змін технологій і впровадження інновацій у пошуковий 

маркетинг постійно зростає. Втім, такі процеси можуть принести як неконтрольовані 

ризики, так і величезні можливості, які пов’язані із вмінням якнайшвидше скористатися 

результатами маркетингових досліджень. Зміщення фокуса аналізу із дослідження ринку 

на поведінковий маркетинг зумовлюється тим, що під впливом зростання інформатизації 

суспільства, змінюється і поведінка самого споживача. На сьогодні вже очевидним є той 

факт, що споживач по-іншому сприймає інформацію, аналізує її та використовує на 

власний розсуд; у сучасного споживача формується власне коло авторитетів, через які 

він сприймає світ. У цьому ракурсі змінюється і сам продукт, позаяк на ринок виходить 

велика кількість інновацій. Тому для маркетологів постають питання вироблення 

механізмів координованого реагування на зміни ринкової продуктової структури і 

донесення цієї новітньої інформації до споживача з метою стимулювання продаж. 

 

 

 

 

 

© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

18 

 

 

Інструменти маркетингового аналізу також не залишаються усталеними, оскільки 

в епоху четвертої промислової революції, тобто епоху розвитку і використання штучного 

інтелекту, потрібно тестувати нові методи впливу на споживача і нові шляхи продажу 

інноваційного продукту із видозміненою моделлю життєвого циклу товару. Беручи до 

уваги те, що результати маркетингових досліджень завжди вимірюються великою 

кількістю інформації і абстрагуючись від дискусій про конфлікт людини, як носія 

емоційного інтелекту, і штучного інтелекту, який позбавлений генерації і накопичення 

почуттів та емоцій, констатуємо, що будь-яка бізнесова організаційна структура сьогодні 

володіє доволі різноманітними за своєю структурою великими даними (Big Data). Їх 

використання при маркетинговому аналізі дозволяє забезпечити керівництво бізнесових 

структур об’єктивною і сучасною інформацією для прийняття управлінських рішень та 

утримання вигідного позиціонування на ринку. Проте, через велику кількість, 

несистематизованість і різноманітність потоків даних доволі важко управляти такою 

інформацією. З цих міркувань констатуємо, що великі обсяги даних також важко 

піддаються аналізуванню за допомогою людського ресурсу, тому потрібно підключати 

машинні алгоритми. Це дозволить маркетинговим аналітикам в одну базу звести дані про 

те, що споживач купує, вартість покупки, ціни, знижки, його дохід, місце проживання, 

контактну інформацію (структуровані дані). Проте на формування повного 

психографічного профілю споживача впливають і неструктуровані дані, такі як фото, 

думки, коментарі, яка реклама привела до покупки (неструктуровані дані). Аналогічно, 

важливим є розуміння, як споживач реагуватиме на нейромаркетинговий 

комунікаційний продукт у залежності від аналізу отриманої інформації. Багатогранність 

сучасної практики використання великих масивів даних у маркетинговій аналітиці 

потребує глибокого наукового дослідження та теоретичного обґрунтування, тому що 

вплив швидких змін технологій збору і аналізу інформації на формування маркетингової 

складової бізнесу є доволі відчутним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Якщо акцентувати увагу на 

теорії і практиці маркетингових досліджень, то можна побачити, що поділу на 

структуровані і неструктуровані дані дослідниками уваги не приділялося. У науково-

методичних публікаціях [1, с. 37–38], здебільшого, можемо зустріти наступну 

структуризацію інформації: 

– за впливом на прийняття маркетингових рішень: релевантна і не релевантна; 

– за джерелом отримання: первинна і вторинна; 

– стосовно організації: зовнішня і внутрішня; 

– за способом отримання: безкоштовна і платна. 

Також раніше у маркетингових дослідженнях ми зустрічали метод контент-

аналізу, описаний С.С. Гаркавенко [2, с. 91] як процедуру аналізу текстів з метою 

виявлення понять, суджень, процесів, які зустрічаються в тексті. За допомогою цього 

аналізу дослідники оцінювали тексти реклами, товарів-конкурентів, цільову аудиторію, 

якій адресовано звернення. Проте, контент-аналіз не використовувався для дослідження 

поведінки споживачів. Без використання автоматизованої обробки інформації та 

машинного навчання це неможливо зробити для кожного клієнта індивідуально. Наше 

дослідження присвячено саме даним, які уможливлюють їх використання завдяки 

алгоритмізації контент-аналізу. 

Ф. Котлер [3, с. 129–131], коли намагався трактувати причини переходу від 

Маркетинг 3.0 до Маркетинг 4.0, описав це так: «Процес починається з того, що потрібно 

дізнатися про найглибші переваги та бажання клієнтів. Це вимагає слухання із 

переживанням і досліджень із заглибленням у те, що називається цифровою 
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антропологією. Тут часто використовується програмне забезпечення для моніторингу 

соціальних мереж, щоб перевіряти значні обсяги неструктурованих даних. «Соціальне 

слухання» часто використовує аналіз великих даних». 

У світлі того, що питання, які стосуються великих даних є похідними розвитку 

інформаційних технологій (ІТ), а останні відносяться до рішень класу Artificial 

Intelligence, тобто штучного інтелекту (ШІ), виникає питання відносно того, як 

маркетинг історично зазнав змін інструментарію прикладних досліджень. Так, для 

пояснення використання цієї технології звернемося до аргументованого підходу бізнес-

професора Скотта Гелловея, який спирається на виокремленні ретроспективного підходу 

до таргетування у маркетингу [4]. Посилаючись на аргументовану позицію дослідника, 

яка підтверджена його емпіричними висновками, констатуємо, що спершу був 

популярний демографічний таргетинг, відповідно до якого певна вибірка споживачів, 

теоретично, має однаково поводитися і здійснювати однакові цільові дії стосовно 

придбання товарів та послуг. Надалі прийшов соціальний таргетинг, який отримав 

поштовх до активного розвитку, завдячуючи масовому проникненню соціальних мереж. 

Останні можуть генерувати великі масиви інформації для цільового налаштування 

реклами під конкретну аудиторію за інтересами. Проте новий маркетинговий підхід до 

впливу на поведінку споживача уможливить отримання лише корисних даних від 

використання поведінкового таргетування у маркетингу. Завдяки штучному інтелекту 

сьогодні і надалі  можна буде в автоматичному режимі реагувати на моделі поведінки і 

вдосконалювати бізнесові пропозиції в режимі реального часу. 

Варто зазначити, що вагомий внесок до вивчення питань використання штучного 

інтелекту при аналізі даних вніс один із найвпливовіших дослідників машинного 

навчання, автор книги «Наддержави штучного інтелекту: Китай, Кремнієва долина і 

новий світовий лад» Кай-Фу Лі. Зокрема, автор дійшов наступного висновку: «Чим 

більше даних – тим кращі продукти, що, в свою чергу, приваблюють більше споживачів, 

які дають ще більше даних, дозволяють ще більше поліпшити продукт» [5, с. 35]. На його 

думку, саме штучний інтелект для бізнесу шукає в базах даних приховані кореляції, яких 

люди не помічають [5, с. 143–147]. Дослідник у своїй праці закцентував увагу на тому, 

що дані стають корисними для алгоритмів лише після їх «маркування». Ці маркування, 

тобто покупки, «вподобайки», перегляди і час перебування на конкретних сторінках, 

коментування дописів, далі використовуються для навчання алгоритмів, щоб ті, в свою 

чергу, могли пропонувати нам результати досліджень. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Сьогодні стає очевидним, що у практиці маркетингу при аналізі 

вибірки і розподілу споживачів за певними групами чи за психотипом, чи за 

психографічними факторами, дедалі більше потрібно брати до уваги всі дані, які можна 

отримати як через збір інформації традиційними методами, так і за допомогою 

алгоритмів штучного інтелекту. Це дозволить вивести інструментарій маркетингової 

аналітики на принципово новий рівень – рівень індивідуалізованого маркетингу. Втім, 

беручи до уваги те, що більшість інформації, яка доступна в мережі Інтернет і яку 

потрібно піддавати контент-аналізу, є неструктурованою і легко доступною, проте 

такою, що важко систематизується, варто на цій проблематиці акцентувати основні 

моменти нашого дослідження. 

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

ефективних шляхів використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі 

неструктурованих даних. Це дозволить нам виокремити переваги використання великих 

даних у маркетингу. Окрім цього, для опрацювання наскрізної аналітики варто 
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розробити схему агрегування персоналізованої інформації про клієнта, яка надходить  із 

сайту, пошукової системи та соціальних мереж. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Великі дані (від англ. – «Big Data») трактуються як 

позначення структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів інформації, 

що піддаються обробці програмних інструментів та горизонтально масштабуються [6]. 

Накопичена інформація містить величезний потенціал для отримання нових знань і може 

надавати багато нових можливостей для прийняття рішень. Структуровані дані доволі 

легко аналізувати, тоді як неструктуровані дані опрацьовуються з похибками або й 

зовсім непридатні до опрацювання. Останніми роками спостерігається тенденція до 

зменшення зростання обсягу структурованих даних і значно більшого зростання обсягу 

частково структурованих чи неструктурованих даних. Тому актуальними є завдання 

виявлення серед відомих методів і засобів ефективних для опрацювання 

неструктурованої інформації [7]. 

Структуровані дані – це дані, які легко опрацьовуються, оскільки зберігаються у 

формі з фіксованим форматом, можуть бути утвореними двома шляхами: машинна 

генерація через пристрої і датчики без участі людини і дані, які надаються безпосередньо 

людьми через різного роду он-лайн форми. Основним джерелом формування 

структурованих даних є бази даних у формі таблиць та алгоритми пошуку. Загалом, 

структуровані дані організовані у табличному форматі та існує зв'язок між інформацією 

у рядках і стовпчиках. 

Неструктуровані дані – це інформація, яка не має заздалегідь визначеної моделі 

даних або погано організована і структурована [8]. Її можна отримати із відео контенту, 

листів електронної пошти, зображень, подкастів, публікацій у соціальних мережах, PDF-

файлів. В епоху штучного інтелекту саме неструктуровані дані є цінним ресурсом для 

машинного навчання. Їх потенціал уможливить конкурентні переваги тим бізнесовим 

структурам, які зможуть ефективно підійти до персоналізації даних, які зростають за 

експонентою. У таблиці 1 наведено класифікацію джерел отримання неструктурованих 

даних. 

 

Таблиця 1 – Джерела неструктурованих даних (систематизовано авторами на 

основі [9, 10, 11]) 

 
Групування джерел контенту 

 

Джерела неструктурованих даних 

 

Соціальні медіа Facebook, LinkedIn, Google+, Instagram. 

Геолокація GPS, супутникові зображення. 

Інтернет речей  ІоТ Розумні лічильники, транскрипції 

телефонних дзвінків, записи даних, відео 

спостереження. 

Відеоконтент YouTube. 

Текстові файли Електронна пошта, презентації в Power Point, 

зображення JPEG, GIF, PNG. 

Мікроблоги Twitter, Telegram, відгуки клієнтів у 

соцмережах. 

Внутрішня корпоративна інформація Цифровані архіви. Вручну заповнені 

документи. 
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Як бачимо із табл. 1, аналітика, яку ми можемо отримати користуючись 

джерелами неструктурованих даних, дозволить нам працювати із наступними 

результатами: 

– змоделювати портрет цільового споживача; 

– вивчати і аналізувати лояльні вимоги споживачів через автоматизований 

контент-аналіз соціальних мереж; 

– впливати на поведінку споживача через персоналізований контент комунікацій; 

– налаштовувати персоналізовані рекламні звернення; 

– ефективно прогнозувати виробничі витрати на створення нових продуктів і 

виведення з ринку тих, які не користуються попитом; 

– генерувати і утримувати цільову аудиторію. 

Технологія штучного інтелекту робить неструктуровані дані надзвичайно цінним 

ресурсом маркетингової аналітики завдяки їх автоматизованій обробці. Утім, чи не 

найбільшою перевагою використання неструктурованих даних у персоналізації 

маркетингу під клієнта є те, що штучний інтелект може здійснювати аналіз текстів через 

сканування електронних листів та обробку документів текстовими процесорами задля 

пошуку найкориснішої інформації за ключовими словами семантичного ядра. Слід 

відзначити, що інтелектуальний аналіз даних через алгоритми розумних машин дозволяє 

також маркетологам побачити приховані закономірності та виявити асоціації подій, 

послідовності подій і кореляційний зв'язок між ними. 

Розглянемо, які найбільш актуальні технологічні рішення нам дає аналітика, 

генерована за допомогою штучного інтелекту, оскільки практика їх використання у 

цифровому маркетингу вже існує. У світлі прикладного вектора, який нам дозволяє 

проаналізувати всі дані, як структуровані, так і неструктуровані, можна розподіляти 

споживачів на групи за психотипом і психографічними факторами і пропонувати їм саме 

ті товари і послуги, які їм потрібні. Отож, практика індивідуалізованого підходу у 

маркетингу вже має наступні інструменти, які працюють на основі великих даних. 

По-перше, контекстна реклама. Вона з’являється саме тоді, коли споживач 

здійснює пошук необхідного йому товару в мережі Інтернет. За допомогою алгоритмів 

штучного інтелекту цей інструмент сам «здогадується», що потенційний клієнт шукає, 

маючи із заданих параметрів лише ключові слова. Проте ці алгоритми ще потребують 

удосконалення, тому що потрібно налаштувати ще час появи оголошення, оскільки є 

випадки, коли вже товар придбаний, а рекламне  оголошення ще клієнту надходить. 

По-друге, скрипти продаж для спілкування, які прописуються під кожного клієнта 

в залежності від його психографічного профілю. Споживач спілкується із представником 

бренду, який може бути людиною, або чат-ботом, отримуючи персоналізовану 

рекомендацію. Таке звернення враховує поведінку клієнта в режимі реального часу, що 

робить комунікацію більш особистою через надання релевантної інформації для 

прийняття рішення щодо купівлі. 

По-третє, чат-боти, які готові дати відповіді на стандартизовані питання 

цілодобово. Використання цієї програми штучного інтелекту допомагає скорочувати 

затрати на маркетинг, оптимізувати час роботи з клієнтом та збільшувати конверсію. 

По-четверте, дрони, або безпілотники, які за фотографією можуть розпізнати 

клієнта через автоматичні дії і рекомендації, базуючись на алгоритмах машинного 

навчання і запрограмованих правил. Такий дрон працює на продуктових виставках і 

ярмарках, формуючи для споживача лише йому цікаву пропозицію. 

З вищесказаного випливає, що перед тим, як почати збирати неструктуровані дані 

із перелічених нами джерел, необхідно перш за все визначити інструменти, тобто 

платформу для агрегування інформації. Це передбачає укомплектування всіх даних 
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маркетингового аналізу в єдиному місці. Замість електронних таблиць або реляційних 

баз даних, неструктуровані дані зазвичай зберігаються в озерах даних (англ. – «data 

lakes»), базах даних NoSQL, додатках та сховищах даних [11]. Світова практика 

маркетингової аналітики з обробки великих даних базується на доволі потужній та 

безкоштовній платформі Microsoft Power BI [12]. Вирішення багатьох організаційних 

суперечностей при побудові результативних бізнес-моделей спирається, перш, за все на 

систематизацію отриманої інформації зі всіх каналів маркетингової комунікації задля 

оптимізації витрат. Зазначимо, що впровадження такої наскрізної аналітики через 

інтеграцію всіх джерел даних дозволить суттєво підвищити рентабельність. Крім того, 

аналітика неструктурованих даних, як і будь-яка інша наскрізна аналітика, вимагає 

додаткової інтеграції із CRM-системою. Наведемо на рис. 1 загальну схему побудови 

моделі аналітики неструктурованих даних з використанням платформи Microsoft Power 

BI. Враховуючи, що такі сервіси зберігають всі зібрані дані в озерах даних, можна 

опрацьовувати звіти з маркетингу за лічені хвилини.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Бізнес-процес аналітики неструктурованих даних на основі платформи 

Microsoft Power BI (авторська розробка на основі матеріалів [12,13,14] 

Серед базових переваг, які ми можемо отримати від використання штучного 

інтелекту при аналітиці неструктурованих даних з метою персоналізації контенту, є 

формування портрета кожного клієнта. Маркетологи отримують вигоду у вигляді 

зекономленого часу, тому що за допомогою  аналізованих великих даних можна не лише 

створити персоналізований контент, а і налаштувати його для отримання за найбільш 

оптимальним часом для сприйняття відповідно до психотипу споживача. До розуміння 

портрета споживача маркетологи прагнули завжди, проте ресурсний потенціал 
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структурованих даних у вигляді симбіозу дати народження, статі, номера телефону, 

адреси, каталогу типових щотижневих покупок із торгівельної та аптечної мережі не 

дозволяв персоналізувати рекламний контент під кожного клієнта. А сьогодні у період 

панування великих даних кожен інформаційний слід потенційного споживача у 

соціальних мережах, коментарях баз даних кол-центрів, онлайн покупок і відгуків про 

дану транзакцію – це все дані, які можуть впливати на формування портрета кожного 

окремого споживача. Ці дані у поєднанні з спеціалізованим програмним забезпеченням 

аналітичної обробки інформації дають можливість маркетологам перейти від розуміння 

клієнта-споживача до клієнта-людини. 

Подальший розвиток штучного інтелекту підтверджують останні дослідження 

провідних світових наукових колективів [15]: 

1) якщо у 2015 році лише 10% опитуваних організацій повідомили, що вони або 

вже використовували технології штучного інтелекту, або будуть робити це найближчим 

часом, то у 2019 році ця цифра зросла до 37%; 

2) розмір ринку штучного інтелекту в 2019 році оцінювався в 27,23 мільярда 

доларів США. За прогнозами, цей показник досягне 266,92 мільярда доларів США до 

2027 року з річним темпом приросту 33,2%; 

3) 91,5% провідних підприємств розвинутих країн світу мають постійні інвестиції 

в штучний інтелект; 

4) 54% керівників підприємств підтверджують, що штучний інтелект на робочому 

місці спричинив підвищення продуктивності праці; 

5) станом на 2019 рік 62% споживачів заявляють, що готові використовувати 

штучний інтелект для покращення свого досвіду; 

6) у 2021 року близько 15% взаємодії з клієнтами у всьому світі буде повністю 

забезпечуватися штучним інтелектом (зростання на 400% порівняно з 2017 р.). Сфери 

обслуговування клієнтів, в яких зараз використовується штучний інтелект, включають 

ботів та віртуальних помічників клієнтів. 23% організацій, що займаються 

обслуговуванням клієнтів, в даний час використовує чат-боти на основі штучного 

інтелекту; 

7) у 2018 році 21% команд продажів використовували штучний інтелект, у 2020 

р. – 54%. штучний інтелект є найшвидшою з усіх інших технологій, що 

використовуються торговими командами; 

8) 44% фірм, які використовують штучний інтелект, повідомляють про 

зменшення витрат бізнесу у відділах, де впроваджується штучний інтелект. Найбільша 

економія коштів відбулась завдяки виробничим операціям: 37% компаній підтвердили, 

що виробничі витрати зменшились до 10% після впровадження штучного інтелекту. 

Відділи ризиків та ланцюгів поставок спостерігали зниження витрат на 31%; 

9) число голосових помічників, що працюють на основі штучного інтелекту, 

досягне 8 мільярдів до 2023 року; 

10) більше 78% компаній вважають, що важливо, щоб результати, отримані 

завдяки штучному інтелекту , були “справедливими, безпечними та надійними”. З них 

83% роблять акцент на розумінні його алгоритму, тобто, вони хочуть зрозуміти, як 

технологія дійшла до свого завершення, і мати змогу пояснити це. 

Актуальність розвитку цифрових навичок у підростаючого покоління 

підтверджує стратегія Мінцифри України. Так, серед безкоштовних освітніх серіалів на 

порталі «Дія.Цифрова освіта» є партнерський курс «Штучний інтелект для школярів» від 

Міністерства цифрової трансформації України за підтримки швейцарсько-української 

Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP). 

tg://unsafe_url/?url=https%3A%2F%2Fosvita.diia.gov.ua%2Fcourses%2Fartificial-intelligence-for-schoolchildren
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Проведені розвідки зі сфери використання алгоритмів штучного інтелекту 

задля практичного спрямування маркетингової аналітики неструктурованих даних 

вказують нам на те, що ми зможемо краще таргетувати пропозиції для окремого 

споживача. Констатуючи усталений факт, що зростання даних значно випереджає 

можливості людей опрацьовувати ці дані, маркетинг 4.0 повинен дисонувати із 

технологіями промислової індустрії 4.0, впроваджуючи знання сфери ІТ до своїх 

професійних компетенцій. Підсумовуючи, зазначимо, що когнітивні технології і 

аналітичні платформи на основі штучного інтелекту дозволяють краще розуміти 

візуальне зображення і текст за допомогою машинного навчання. Забезпечити цей 

процес можна лише шляхом створення партнерства між людиною-споживачем і 

комп’ютерними системами різноманітних бізнесових сфер, оскільки заміна рутинної 

роботи на машинний алгоритм штучного інтелекту дозволить когнітивній системі 

використати неструктуровані дані задля удосконалення маркетингової аналітики в 

контексті персоналізації контенту для кожного споживача. Потенціал використання як 

алгоритмів штучного інтелекту, так і Інтернету речей ІоТ є доволі великим, чому і будуть 

присвячені наші наступні публікації та авторські дослідження. 
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Using of an artificial intelligence in the marketing analysis of unstructured data. 

The aim of the article. The aim of the article is to find effective ways to use an artificial 

intelligence in the marketing analysis of unstructured data. This will allow us to highlight the benefits 

of using big data in marketing. To develop end-to-end analytics, it is necessary to develop a scheme of 

aggregation of personalized information about the client. 

Analyses results. It is established that the accumulated information in marketing contains a 

huge potential for new knowledge and can provide many new opportunities for decision-making. 

Unstructured data is described as information that does not have a predefined data model, or is poorly 

organized and structured. This data can be obtained from video content, e-mails, images, social media 

posts, PDF files. The article proposes systematization of unstructured data in accordance with content 

sources. Unstructured data analysis will allow us to model a portrait of the target consumer; study and 

analyze loyal consumer demands through automated content analysis of social networks; to influence 

consumer behavior through personalized communication content; set up personalized advertising 

appeals; effectively forecast production costs for the creation of new products and the withdrawal from 

the market of those, that are not in demand; generate and retain the target audience. Artificial 

intelligence technology makes unstructured data an extremely valuable resource for marketing analytics 

to their automated processing. It is noted that the biggest advantage of using unstructured data in 

marketing is that artificial intelligence can analyze texts by scanning emails and processing documents 

by word processors. Data mining through smart machine algorithms also allows marketers to see hidden 

patterns and identify associations of events, sequences of events and the correlation between them. The 

tools of practice of the individualized approach in marketing which work on the basis of big data are 

highlighted. Contextual advertising, which with the help of artificial intelligence algorithms itself 

"guesses" that the potential customer is looking for, having only keywords from the given parameters. 

Chatbots are ready to answer standardized questions round-the-clock. Using this artificial intelligence 

program helps reduce marketing costs, optimize customer service time, and increase conversions. It is 

investigated that the world practice of marketing analytics in big data processing is based on a powerful 

and free Microsoft Power BI platform. It is noted that the introduction of such end-to-end analytics 

through the integration of all data sources, can significantly increase profitability. A business process 

model of unstructured data analytics based on the Microsoft Power BI platform is proposed. Among the 

basic benefits that we can get from the use of artificial intelligence in the analysis of unstructured data 

in order to personalize content, is the formation of a portrait of each client. This data, combined with 

specialized analytical information processing software, enables marketers to move from understanding 

the customer-consumer to the customer-person. 

Conclusions and directions for further research. The research conducted in the field of using 

artificial intelligence algorithms for the practical direction of marketing analysis of unstructured data, 

indicates to us that we can better target proposals for individual consumers. In summary, we note that 

cognitive technologies and analytical platforms based on artificial intelligence allow us to understand 

the visual image and text through machine learning. This process can only be ensured by creating a 

partnership between the human consumer and the computer systems of various business areas. 

Replacing routine work with a machine algorithm of artificial intelligence will allow the cognitive 

system to use unstructured data to improve marketing analytics in the context of personalizing content 

for each consumer. 

Keywords: marketing analysis, unstructured data, artificial intelligence, information, cognitive 

system. 
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ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ГАЛУЗЕВІ 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ  

 

 
Встановлено, що сьогодні усі типи споживачів активно використовують Інтернет при 

закупівлі необхідних їм товарів. Проведений аналіз свідчить про те, що обсяги Інтернет-

торгівлі в Україні у 2019 р. зросли майже у 1,5 рази порівняно з попереднім роком, найбільшу 

частку у них утримували сфери транспорту, складського господарства, поштової та 

кур`єрської діяльності, оптової та роздрібної торгівлі і переробної промисловості. У роботі 

проаналізовані особливості виходу на деякі маркетплейси України (найбільш перспективної 

моделі у цій сфері) та торгівлі на них. Досліджено джерела трафіка ТОР-20 вітчизняних 

Інтернет-магазинів, встановлено що найбільшу частку у ньому займає прямий трафік та пошук 

за ключовими словами.   

Ключові слова: Інтернет-магазин, електронна торгівля, маркетплейс, SEO-оптимізація, 

джерела трафіка. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Сьогодні спостерігається активне 

використання Інтернету у діяльності вітчизняних підприємств. Це викликане 

збільшенням чисельності користувачів Інтернету в Україні, зменшенням вільного часу, 

наявного у споживачів на закупівлю необхідних їм товарів, а  в умовах пандемії - і 

прагненням людей скоротити кількість соціальних контактів. Тому актуальним 

завданням сьогодні є аналіз галузевих особливостей, організаційних форм електронної 

комерції та визначення факторів, які сприяють залученню потенційних відвідувачів до 

електронних торговельних площадок.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Питання розвитку Інтернет-

торгівлі України достатньо повно висвітлені у науковій літературі. Мова йде передусім 

про дефініцію термінів, форми електронної торгівлі у залежності від суб’єктів взаємодії, 

переваги та недоліки, можливості та загрози розвитку електронної торгівлі України. 

 

 

 

© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

28 

 

 

У [1, с. 22–24] визначено стан Інтернет-торгівлі України, її тенденції протягом 

2000–2011 рр. та перспективи розвитку, бізнес-моделі функціонування підприємства на 

ринку Інтернет-торгівлі. 

Тенденції розвитку Інтернет-торгівлі України протягом 2007–2014 рр., найбільші 

Інтернет-магазини станом на 2015 р., питому вагу реалізації окремих видів товарів у 

загальних обсягах торгівлі, сильні та слабкі сторони електронної торгівлі, можливості та 

загрози для її розвитку подано у [2, с. 74–76]. 

У [3, с. 127–129] проаналізовано основні типи відносин, які визначаються 

особливостями взаємодії між різними учасниками у сфері електронної комерції, моделі 

найбільш успішних українських суб’єктів, динаміку розвитку електронної комерції 

України протягом 2012-2017 рр., бізнес-моделі успішних електронних торговців 

України. 

Динаміка показників розвитку електронної торгівлі протягом 2012-2017 рр., 

перспективи її розвитку на основі побудови лінійного тренду відображені і у [4]. 

Авторами також проаналізовано основні сайти, на яких проводиться Інтернет-торгівля у 

світовому масштабі, місткість ринку Інтернет-торгівлі деяких країн, у т.ч. і України у 

2017 р., частку найбільших Інтернет-магазинів на ринку електронної торгівлі України у 

2016 р. 

Більш сучасну інформацію про розвиток електронної торгівлі України, 

особливості її проведення з використанням маркеплейсів, лідерів у цій сфері та динаміку 

їх активності протягом 2017-2019 рр. подано у [5, с. 75–81]. 

У [6, с. 86–91] проаналізовано існуючі визначення сутності Інтернет-торгівлі, 

нормативно-правову базу, яка її регулює, основні поняття у сфері електронної комерції, 

показники розвитку електронної торгівлі з використанням Інтернету протягом 2017-2018 

рр. та її форми стосовно суб’єктів взаємодії, недоліки електронної торгівлі та напрями їх 

подолання. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Проведений аналіз літературних джерел показує, що у них 

відсутній аналіз трафіка залучення споживачів до певних Інтернет-магазинів, 

недостатньо проаналізована галузева структура Інтернет-торгівлі. 

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

галузеві особливості Інтернет-торгівлі, найбільш популярні в Україні її бізнес-моделі, 

специфіку їх використання, визначити найбільш популярні Інтернет-магазини та 

джерела їх трафіка.  

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Зростання обсягів Інтернет-торгівлі відповідає 

світовим тенденціям. Згідно даним The Statistical Portal за 2014-2019 рр. обсяги 

міжнародної роздрібної електронної торгівлі зросли більше, ніж у 2,6 рази (рис. 1).  
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* - прогнозні значення 

Рисунок 1 – Динаміка обсягів продажу світової роздрібної електронної торгівлі  

за 2014-2019 рр. та прогноз на 2020-2023 рр.  

Джерело: [5, с. 75] 

 

Щорічне зростання світової роздрібної електронної торгівлі протягом 2014-2019 

рр. становило від 15,9% у 2015 р. до 29,2% в 2017 р.  

В Україні сайти, які пов’язані із електронною торгівлею, відвідують приблизно 

67% Інтернет-користувачів.  

У табл. 1 наведено динаміку обсягів роздрібної торгівлі загалом та Інтернет-

торгівлі в Україні протягом 2012-2019 рр. 

 

Таблиця 1 – Обсяги роздрібної торгівлі загалом та Інтернет-торгівлі в Україні 

 
Роки Роздрібна торгівля, 

млрд. грн.   

Інтернет-торгівля, 

млрд. грн. 

Проникнення 

Інтернет-торгівлі, %   

2012 767,0 4,6 0,6 

2013 838,2   7,0   0,8 

2014 901,9   12,3   1,4 

2015 1018,8   25,5   2,5 

2016 1175,3   38,4   3,3 

2017 815,3 48,0 5,9 

2018 930,6 65,0 7,0 

2019 1094,1 97,4 8,9 

Джерело: розроблено на основі [3, с. 129, 7-9] 

 

Інтернет-торгівля є сферою торгівлі, що розвивається найдинамічніше (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Динаміка показників розвитку роздрібної торгівлі загалом та Інтернет-торгівлі 

в Україні 

Джерело: розроблено на основі [3, с. 129, 7–9] 

 

У табл. 2 наведені найпопулярніші товари, які купували українці у 2019 р. через 

Інтернет та  зростання їх обсягів продажу порівняно з 2018 р. 

 

Таблиця 2 – Обсяги продажу найпопулярніших товарів, які купували українці через 

Інтернет 

 
Групи товарів Обсяги продажу, млн. шт. Приріст у 2019 р. 

порівняно з 2018 р., % 2018 р. 2019 р. 

Одяг, взуття та аксесуари 4,0 4,2 5,0 

Побутова техніка та 

електроніка 

3,1 3,7 19,4 

Товари повсякденного 

попиту 

3,0 3,5 16,7 

Товари для дому та саду 2,3 2,9 26,1 

Косметика і парфумерія 1,7 2,1 23,5 

Джерело: розроблено на основі [5, с. 76, 10] 

 

Як свідчить аналіз табл. 2, найбільш популярними товарами, які споживачі 

купували онлайн, є одяг, взуття та аксесуари, проте найбільший приріст обсягів продажу 

у 2019 р. продемонстрували товари для дому і саду,  косметика і парфумерія та побутова 

техніка і електроніка. 

Аналіз розвитку Інтернет-торгівлі в Україні важливо поєднати із статистичними 

даними щодо її використання підприємствами за видами економічної діяльності, що дає 

можливість визначити динаміку кількості підприємств, які здійснюють  Інтернет-

торгівлю (табл. 3). 

 

 

 

 

20,3
9,3 7,6

13 15,4

-30,6

14,1 17,6

46,8
52,2

75,7

107,3

52,2

25
35,4

49,8

-40

0

40

80

120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Річний індекс зростання обсягу роздрібної торгівлі, %

Річний індекс зростання Інтернет-торгівлі, %  



Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

Н.Є Кузьо, Н.С. Косар, І.І. Мельниченко. Електронна комерція в Україні: сучасний 

стан, галузеві особливості та організаційні форми 
31 

 

Таблиця 3 – Динаміка кількості підприємств, що займалися Інтернет-торгівлею за 

видами економічної діяльності  за 2017-2019 рр. 

 

  

Здійснювали закупівлі 

через Інтернет (за 

винятком електронної 

пошти), од. (у % до 

загальної кількості) 

Отримували замовлення 

через Інтернет (за 

винятком електронної 

пошти), од. (у % до 

загальної кількості) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Переробна промисловість 1973 

(19,6) 

2440 

(20,2) 

2616 

(21,1) 

737 

(7,3) 

673 

(5,6) 

661 

(5,3) 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 

178 

(27,5) 

190 

(25,3) 

192 

(25,0) 

6  

(0,9) 

17  

(2,3) 

12  

(1,6) 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 

297 

(27,9) 

314 

(26,1) 

334 

(27,1) 

16  

(1,5) 

12  

(1,0) 

17  

(1,4) 

Будівництво 827 

(20,1) 

1073 

(19,7) 

1155 

(19,8) 

104 

(2,5) 

107 

(2,0) 

93  

(1,6) 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів 

і мотоциклів 

2023 

(20,2) 

2288 

(18,7) 

2404 

(19,3) 

902 

(9,0) 

914 

(7,5) 

924 

(7,4) 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур`єрська діяльність 

599 

(18,2) 

701 

(17,8) 

726 

(18,0) 

177 

(5,4) 

131 

(3,3) 

125 

(3,1) 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 

204 

(16,9) 

254 

(16,2) 

268 

(16,4) 

121 

(10,0) 

147 

(9,4) 

166 

(10,2) 

Інформація та телекомунікації 503 

(27,9) 

587 

(27,1) 

618 

(28,3) 

227 

(12,6) 

204 

(9,4) 

197 

(9,0) 

Операції з нерухомим майном 323 

(12,4) 

382 

(12,4) 

408 

(13,1) 

52  

(2,0) 

33  

(1,1) 

22  

(0,7) 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 

594 

(23,6) 

686 

(23,0) 

737 

(23,9) 

109 

(4,3) 

88 

 (3,0) 

83  

(2,7) 

Діяльність у сфері адміністра-

тивного та допоміжного 

обслуговування 

622 

(21,5) 

641 

(17,4) 

688 

(17,8) 

137 

(4,7) 

145 

(3,9) 

137 

(3,5) 

Ремонт комп'ютерів і обладнання 

зв'язку 

25 

(41,7) 

27 

(39,7) 

23 

(34,3) 

8  

(13,3) 

5  

(7,4) 

3  

(4,5) 

Усього 8168 

(20,3) 

9583 

(19,5) 

10169 

(20,1) 

2596 

(6,4) 

2476 

(5,0) 

2440 

(4,8) 

Джерело: розроблено на основі [11] 

 

Дані табл. 3 свідчать, що кількість підприємств, що здійснювали закупівлі товарів 

чи послуг (за винятком електронної пошти) за допомогою Інтернету у 2019 р. зросла на 

24,5% порівняно з 2017 р. та на 6,1% порівняно з 2018 р., а кількість підприємств, що 

отримували замовлення через Інтернет (за винятком електронної пошти) у 2019 р. 

скоротилася на 6%  порівняно з 2017 р. та на 1,4% порівняно з 2018 р. і має незначну 

питому вагу. Проте обсяги реалізованої продукції вітчизняними підприємствами у 2019 

р. збільшилися на 28,4 % порівняно з 2018 р.  

Структуру обсягу реалізованої продукції в Інтернеті (через веб-сайти  або 

додатки) наведено на рис. 3. 

 



Marketing and Digital Technologies          Volume 5, No 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

32 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура обсягу реалізованої продукції, отриманої від Інтернет-торгівлі 

Джерело: розроблено на основі [11] 

 

У 2019 р. найбільшу частку ринку Інтернет-торгівлі утримували сфери 

транспорту, складського господарства, поштової та кур`єрської діяльності (40%), 

оптової та роздрібної торгівлі (36%) та переробної промисловості (19%).  

Перспективність та швидкий розвиток Інтернет-торгівлі зумовлений тим, що при 

невеликих витратах на створення та функціонування підприємств з’являється  доступ до 

значної кількості потенційних покупців, покращується інформаційна підтримка, 

автоматизуються більшість процесів.  

Проте існує низка чинників, які негативно впливають на розвиток  Інтернет-

торгівлі, основними з яких є [12, с. 97–98]: низька купівельна спроможність населення; 

недостатність використання цифрових підписів, шифрування, сертифікатів;  недостатній 

рівень страхування ризиків Інтернет-покупок в Україні;  розвиток кіберзлочинності; 

висока вартість Інтернет-переказів; недовіра до якості товару. Головними бар’єрами для 

споживачів при купівлі в Інтернеті є: сумніви в якості товару; очікування складностей 

при придбанні та поверненні товару; тривалість доставки продукції; побоювання 

шахрайства; проблема вибору надійного Інтернет-магазину; неможливість відчути 

фактуру придбаної речі.  

Для усунення вищеподаних недоліків  підприємствам, які займаються торгівлею 

онлайн, необхідно пропонувати споживачам прості схеми повернення товарів та коштів, 

використовувати надійних партнерів, зокрема кур’єрські служби та банківські установи, 

застосовувати різні варіанти оплати за товари та послуги, розміщувати на сайті відгуки 

споживачів. 

На українському ринку Інтернет-торгівлі працюють переважно компанії, які 

використовують такі бізнес-моделі, як  електронний магазин (супермаркет), дошка 

оголошень, маркетплейс та прайс-агрегатор або їх комбінації. 

У табл. 4 наведено найпопулярніші бізнес-моделі електронної торгівлі. 
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Таблиця 4 – Найпопулярніші електронні торговці в Україні та їх бізнес-моделі 

 
Бізнес-моделі Особливості сайту Електронні торговці 

Дошка 

оголошень 

Сайт, де приватні особи чи підприємства 

розміщують свої рекламні пропозиції продукції 

OLX, Allbiz 

Маркетплейс Платформа для контактування продавців та 

покупців і реалізації транзакцій між ними за 

встановленими правилами та виконання окремих 

елементів транзакції (платежі, доставка тощо)  

Prom.ua, Bigl.ua, 

 Shafa.ua  

Дошка 

оголошень + 

прайс-агрегатор 

Платформа для розміщення рекламних 

пропозицій, пошук і порівняння пропозицій 

різних підприємств із подальшим здійсненням 

транзакцій між покупцями і продавцями  

Ria 

Супермаркет + 

маркетплейс 

Платформа для розміщення та продажу товарів, 

які закуплені у різних виробників від свого імені 

за визначеними цінами та пропозиція товарів 

інших продавців, забезпечення їх  контактування 

з покупцями,  реалізація транзакцій між ними із 

виконанням окремих елементів транзакцій 

Rozetka, Lamoda, 

Kasta 

 

Спеціалізовані 

супермаркети 

Розміщення на сайті та продаж товарів, які 

закуплені у різних виробників від свого імені за 

визначеними цінами, переважно із власних 

товарних запасів 

Eldorado, Foxtrot, 

Мakeup, Allo, Eva, 

Parfums тощо 

Джерело: розроблено на основі [13, c. 90–91] 

 

Серед найбільш популярних та успішних Інтернет-торговців України є організації 

з різними бізнес-моделями, проте динаміка їх популярності у споживачів є неоднаковою.  

Протягом останніх років найбільше прогресують дошки оголошень та 

маркетплейси. Перевагою останньої бізнес-моделі є нижчі витрати на інфраструктуру і 

формування стосунків зі споживачами, можливість корегування послуг фулфілменту, 

менша залежність від товарної групи чи бренду, курсу гривні.  
За прогнозами аналітичної компанії Forrester Research, у 2022 р. майже 70% 

покупок в онлайн будуть здійснюватися не в спеціалізованих Інтернет-магазинах, а в 

маркетплейсах [14]. Цей прогноз підтверджується тим, що сьогодні в Україні сегмент 

маркетплейсів є найбільш швидкозростаючим напрямком в ніші онлайн-торгівлі, значно 

випереджаючи класичні Інтернет-магазини. Особливості виходу на маркетплейси 

України та торгівлі на них наведені у табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Особливості виходу на маркетплейси України та торгівлі на них 

 
Маркетплейс Характеристика Особливості  

Rozetka 

 

Відвідують більше 12 млн. осіб 

щомісяця. Продавці щомісяця 

сплачують внесок 100 грн. та  

комісію за кожен проданий товар. 

Розмір комісії залежить від типу 

товарів. Зокрема, мінімальний 

відсоток за продаж товарів Apple 

(2%), а максимальний - за 

годинники, подарунки та товари для 

свят (по 25%) 

Потрібно придумати нову назву та 

логотип для Інтернет-магазину. Не 

можна вказувати вищі ціни, ніж у 

власному Інтернет-магазині. Потрібно 

стежити за поповненням рахунку в 

особистому кабінеті. При замовленні 

декількох товарів  різних продавців 

потрібно кілька разів сплачувати 

доставку, не всі покупки прийдуть 

одночасно. Високі вимоги до контенту  
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Продовження табл. 5 
Prom.ua 

 

Відвідують 2,6 млн. осіб щодня. 

Представлено 104 млн. товарів від 

234 тис. продавців. Вартість послуг: 

- пакет Prom 1000  для компаній з 

асортиментом до 1 тис. позицій - 

5400 грн. за рік; 

- пакет Prom 6000  для компаній із 

асортиментом 1-9 тис. позицій - 

7400 грн. за рік; 

- пакет Prom 10000 для компаній із 

асортиментом понад 10 тис. позицій 

- 11900 грн. за рік 

Дещо складна у використанні 

адміністративна панель. Товари з 

нульовим балансом ProSale не 

відображаються у каталозі. Високий 

рівень конкуренції. Є проблеми з 

модерацією негативних відгуків і 

відповідей на них. Проводиться 

сертифікація продавців. Цей  статус 

отримують продавці, які мають 80-

90% позитивних відгуків, 

відповідають клієнту протягом 

години, мають товар в наявності та 

вчасно відправляють замовлення 

Bigl.ua 

 

Протягом півроку 45,6 млн. 

відвідувачів, які здійснили 0,5 млн. 

замовлень на 300 млн. грн. Повністю 

платний маркетплейс. Працюють 19 

тис. продавців, в яких має бути 

понад 80% позитивних відгуків та 

менше 15% скасованих замовлень 

Перед початком роботи необхідно  

пройти модерацію. Є складнощі з 

модерацією негативних відгуків, якщо 

навіть вони не підтверджені. 

Кожна покупка застрахована на 5 тис. 

грн. Діє служба контролю якості з 

використанням  таємних покупців  

Lamoda 

 

Інтернет-магазин одягу, взуття, 

аксесуарів тощо, в якого є 

маркетплейс як додатковий 

майданчик. Реалізується більше 

1000 брендів. Маркетплейс 

співпрацює тільки з офіційними 

представниками. Всі товари 

сертифіковані. Продавці сплачують 

комісію за проданий товар, розмір 

якої розраховується індивідуально 

та залежить від типу товарів 

Високі вимоги до якості товарів та їх 

фотографій. Тривалий термін 

укладання договору. Персональні 

менеджери не відповідають на запити 

у телефонному режимі 

Kasta 

 

Залучив понад тисячу партнерів. 

Відвідує до 200 тис. людей щодня, 

загалом має 6 млн. користувачів, що 

роблять понад 20 тис. замовлень на 

день. Представлено понад 15 тис. 

брендів. Вартість послуг 

обговорюється індивідуально 

та залежить від категорії товарів. Є 

80 центрів обслуговування клієнтів,  

завдяки чому клієнти мають 

можливість приміряти замовлений 

товар 

Необхідно підготувати великий пакет 

документів. Можливе проведення 

акцій, що збільшує продаж у десятки 

разів. Співпраця здійснюється лише з 

обов'язковою передачею товару на 

склад. Покупці можуть отримати 

товари через власні пункти видачі  

Shafa.ua Представлено майже 15 млн. 

товарів. Широкий асортимент одягу, 

взуття, аксесуарів.  Продавці 

оплачують 7% комісії від вартості 

проданого товару 

Відгук можна залишити тільки після 

здійснення трансакції. Перед початком 

роботи необхідно  пройти модерацію 

Джерело: розроблено на основі [15] 

 

Порівняльна характеристика діяльності деяких маркетплейсів та Інтернет-

магазинів наведена у табл. 6. 

https://prom.ua/certification_by_prom
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Таблиця 6 – Порівняльна характеристика діяльності деяких маркетплейсів та 

Інтернет-магазинів 

 
Торговець Умови доставки Варіанти оплати Можливості 

моніторингу 

Rozetka Термін доставки: 1-3 дні. 

Доставка: самовивіз з магазинів, 

міні-відділень, мобільних точок 

видачі, за допомогою служб 

доставки  "Нова пошта",  Justin, 

"Укрпошта", доставка власним 

кур’єром або кур’єрськими 

службами "Нова пошта",  Justin, 

Meest. Оплата за тарифами служб 

доставки  

Готівка, карткою 

онлайн, Google Pay, 

Masterpass, можливі 

безготівкові платежі 

для юридичних та 

фізичних осіб, 

PrivatPay. Можливість 

кредиту та оплати 

частинами 

Через особистий 

кабінет, за номе-

ром замовлення. 

Є мобільний 

додаток   

 

Prom.ua Термін доставки: 1-8 днів. 

Доставка: самовивіз, за 

допомогою служб доставки  "Нова 

пошта",  Justin, "Укрпошта", 

"Делівірі". Оплата за тарифами 

служб доставки 

Накладений платіж 

при оплаті мінімаль-

ного авансу, безготів-

кові платежі, карткою 

Visa, Mastercard. 

Можливі кредити від 

"КредитМаркет"  

Є мобільний 

додаток та 

кабінет покупця 

 

Allo Термін доставки: 1-5 днів. 

Доставка: безкоштовна доставка 

до магазинів Allo, за допомогою 

служб доставки  "Нова пошта",  

"Укрпошта", Meest.  Оплата за 

тарифами служб доставки 

Готівка при отриманні 

товару  

Мінімальний 

(відправлення, 

отримання) 

MakeUp Термін доставки: 1-3 днів. 

Доставка: безкоштовна доставка 

власною кур’єрською службою 

замовлення від 99 грн., за 

допомогою служб доставки  "Нова 

пошта",  "Укрпошта", Meest, Justin 

безкоштовно при замовленні від 

499 грн. Інші замовлення - оплата 

за тарифами служби доставки 

Готівка, картки Visa і 

MasterCard  

 

Є мобільний 

додаток, власний 

кабінет  

Lamoda Термін доставки: 5-8 днів. 

Доставка: безкоштовна доставка 

замовлень від 750 грн. 

кур’єрською службою, самовивіз з 

точок видачі  Lamoda  та служби 

доставки  Justin  

Готівка,  картки Visa і 

MasterCard  

 

За номером 

замовлення, є 

мобільний 

додаток   

 

Джерело: розроблено на основі [13, c. 94, 16–20] 

 

Популярність сайтів визначається кількістю відвідувань користувачів. 

На рис. 4 наведено відвідування сайтів Інтернет-магазинів протягом останніх 

років. 
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Рисунок 4 – Відвідування сайтів ТОР-20 Інтернет-магазинів протягом 2018–2019 рр. 

Джерело: розроблено на основі [21] 
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Беззаперечним лідером за кількістю відвідувань протягом 2018–2019 рр. є 

Інтернет-магазин Rozetka, хоча у 2019 р. відбулося зменшення кількості його відвідувань 

на 18,32%. Також продемонстрували значний спад відвідуваності такі Інтернет-

магазини, як Citrus (31,84%), Allo (26,12%), Eldorado (21,98 %), Comfy (21,59 %), Foxtrot 

(18,63 %), Kasta (17,72 %) та F.ua (16,7 %). Варто зазначити, що в цьому переліку 

переважно продавці електроніки та побутової техніки. 

У 2019 р. суттєве зростання відвідуваності продемонстрували такі Інтернет-

магазини, як Apteka911 (89,11 %), Eva (65,49 %), Panama (51,72 %), Elmir (41,67 %), 

Parfums (40,1 %) та Epicentrk.ua (32,2 %). Як бачимо, в цьому переліку переважно 

продавці товарів для дому, засобів догляду, косметики та ліків. 

У табл. 7 наведено основні джерела трафіка ТОР-20 Інтернет-магазинів. 

 

Таблиця 7 – Джерела трафіка ТОР-20 Інтернет-магазинів станом на 29.11.2020, % 

 
Інтернет-

магазини 

Джерела трафіка 

Прямий Реферали Пошук за ключо-

вими словами 

Соціальні 

мережі 

Пошта Медійна 

реклама 

Rozetka 39,01 2,14 47,84 3,23 1,67 6,11 

Allo 28,16 2,18 61,9 3,45 1,03 3,28 

MakeUp 45,5 2,89 39,71 5,2 2,73 3,97 

Citrus 41,79 4,82 46,48 4,08 1,15 1,68 

Epicentrk.ua 23,54 3,44 66,95 3,17 1,77 1,12 

Comfy 33,43 4,11 55,1 3,62 2,6 1,14 

Kasta 32,57 6,12 42,69 6,28 5,57 6,77 

Foxtrot 23,24 8,14 55,27 4,61 2,42 6,32 

F.ua 19,64 6,52 68,88 2,76 0,47 1,73 

Moyo 17,31 6 72,49 1,09 0,31 2,8 

Apteka911 20,7 3,34 69,71 0,95 1,9 3,4 

Eldorado 27,51 9,57 57,22 1,79 1,3 2,61 

Yakaboo 22,63 2,06 68,48 2,37 2,21 2,25 

Parfums 24,48 1,77 64,7 2,8 3,64 2,61 

Іntertop 24,41 2,78 41,67 3,76 5,58 21,8 

Stylus 21,77 17,25 55,76 1,36 1,34 2,52 

Lamoda 45,81 3,46 30,76 2,96 6,57 10,44 

Eva 24,54 3,86 56,78 4,43 3,67 6,72 

Elmir 35,87 7,68 52,14 2,64 1,34 0,33 

Panama 32,3 2,22 56,94 3,25 2,3 3,0 

Джерело: розроблено на основі [22] 

 

Прямий трафік є дуже важливим  для кожного Інтернет-магазину, він відображає 

рівень впізнаваності бренду та лояльності споживачів. Лідерами за прямим трафіком 

серед  наведених Інтернет-магазинів є MakeUp, Citrus, Rozetka, Elmir, Comfy та Kasta 

(понад 30%). 

Реферальний формується із переходів на сайт за різними посиланнями на інших 

Інтернет-ресурсах, які користуються популярністю у потенційних споживачів. У 

більшості Інтернет-магазинів він є відносно невисокий, проте для деяких він складає 

понад 7%, зокрема Stylus, Eldorado, Foxtrot, Elmir. 

Пошуковий трафік залежить від ранжування сайту в пошукових системах за 

різними ключовими словами, він показує ефективність SEO-оптимізації певного сайту. 
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Найвищий пошуковий трафік спостерігається у таких Інтернет-магазинів, як Moyo, 

Apteka911, F.ua, Yakaboo, Epicentrk.ua, Parfums, Allo (понад 60%). 

Соціальний трафік формується за рахунок посилань через соціальні мережі та 

відображає активність певного Інтернет-магазину в них. Найактивнішими у соціальних 

мережах є Інтернет-магазини Kasta, MakeUp, Foxtrot, Eva та Citrus.  

Поштовий трафік утворюється через двосторонній зв’язок за допомогою  

електронних повідомлень про новинки та акції через е-maіl. Цей вид трафіка у більшості 

Інтернет-магазинів складає  невелику частину, проте у Lamoda, Іntertop та Kasta 

становить понад 5%. 

Медійний трафік формується за допомогою використання медійної реклами. 

Більшість Інтернет-магазинів приділяють цьому джерелу незначну увагу. Лідерами 

використання медійної реклами є такі Інтернет-магазини, як Іntertop та Lamoda. Також 

понад 6% трафіка медійна реклама формує у Kasta, Eva, Foxtrot та Rozetka. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Сучасний етап розвитку економіки характеризується активним 

впровадженням Інтернет-технологій, які значно спрощують проблему збуту та 

просування вітчизняних підприємств. В Україні сайти, які пов’язані із електронною 

торгівлею, відвідують приблизно 67% Інтернет-користувачів, що свідчить про значні 

перспективи розвитку Інтернет-торгівлі в Україні. На підставі проведеного аналізу 

статистичних даних встановлено, що річний індекс зростання Інтернет-торгівлі в Україні 

у 2019 р. становив 49,8 % (при цьому роздрібної торгівлі лише 17,6 %). У 2019 р. 

найбільшу частку ринку Інтернет-торгівлі утримували сфери транспорту, складського 

господарства, поштової та кур`єрської діяльності (40%), оптової та роздрібної торгівлі 

(36%) та переробної промисловості (19%). Проведені дослідження свідчать, що на 

українському ринку Інтернет-торгівлі працюють переважно компанії, які 

використовують такі бізнес-моделі, як  електронний магазин (супермаркет), дошка 

оголошень, маркетплейс та прайс-агрегатор або їх комбінації. Протягом останніх років 

найбільше прогресують дошки оголошень та маркетплейси. На підставі аналізу джерел 

трафіка ТОР-20 найбільших Інтернет-магазинів України, до яких належать прямий,  

реферали, пошук за ключовими словами, соціальні мережі, пошта та медійна реклама, 

визначено що найбільшу частку у ньому займає прямий трафік та пошук за ключовими 

словами.  Для зростання обсягів закупівель товарів та зростання кількості відвідувань 

користувачів вітчизняним Інтернет-магазинам доцільно зосередитися на збільшенні 

прямого трафіка та формуванні оптимальної структури інших його видів із врахуванням 

їх впливу на впізнаваність бренду, витрат на забезпечення та напряму діяльності 

підприємства, що буде напрямом подальших досліджень.  
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E-commerce in Ukraine: current situation, industrial features and organizational forms. 

The aim of the article. The aim of the article is to investigate the industry features of Internet 

commerce, the most popular business models in Ukraine, the specifics of their use and to identify the 

most popular online stores and sources of their traffic. 

Analyses results. Based on statistical data, it is established that the annual growth index of 

Internet trade in Ukraine in 2019 was 49.8% (with retail trade only 17.6%), in 2018 these figures were 

35.4% and 14 , 1%. It was determined that the most popular goods that consumers bought online were 

clothing, footwear and accessories, but the largest increase in sales in 2019 was demonstrated by 

household goods, cosmetics and perfumes, and household appliances and electronics.Not only end 
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consumers, but also organizations use the Internet to purchase goods.  In 2019, the number of 

enterprises that purchased goods or services (excluding e-mail) via the Internet increased by 24.5% 

compared to 2017 and by 6.1% compared to 2018, and the number of enterprises that  received orders 

via the Internet (excluding e-mail) in 2019 decreased by 6% compared to 2017 and by 1.4% compared 

to 2018 and has a small share. However, the volume of products sold by domestic enterprises in 2019 

using the Internet increased by 28.4% compared to 2018. In 2019, the largest share of the e-commerce 

market was held by transport, warehousing, postal and courier activities (40%  ), wholesale and retail 

trade (36%) and processing industry (19%). Bulletin boards and marketplaces have made the most 

progress in recent years. Analysis of secondary marketing information shows that the advantage of the 

latter business model is lower costs for infrastructure and customer relations, the ability to adjust 

services, less dependence on the product group or brand, the hryvnia exchange rate.  At the same time, 

the segment of marketplaces is the fastest growing trend in the niche of online trade in Ukraine, 

significantly ahead of the classic online stores. The study analysis peculiarities of trading in some 

marketplaces of Ukraine, in particular Prom.ua, Rozetka, Bigl.ua, Lamoda, Kasta, Shafa.ua. The 

popularity of online shopping sites is determined by the number of user visits. Marketing research has 

shown that the TOP-20 largest online stores in Ukraine as of 29.11.2020 include: Rozetka, Allo, 

MakeUp, Citrus, Epicentrk.ua, Comfy, Kasta, Foxtrot, F.ua, Moyo, Apteka 911, Eldorado, Yakaboo, 

Parfums, Intertop, Stylus, Lamoda, Eva, Elmir, Panama. The article analyzes the structure of their 

traffic sources, which include direct, referrals, keyword search, social networks, mail and media 

advertising. It is determined that direct traffic is very important for every online store, as it reflects the 

level of brand awareness and customer loyalty. 

Conclusions and directions for further research. The current stage of economic development 

is characterized by the active introduction of Internet technologies, which simplify the problem of sales 

and promotion of domestic enterprises.  In Ukraine, e-commerce sites are visited by approximately 67% 

of Internet users.  The annual growth of global e-commerce during 2014-2019 ranged from 15.9% in 

2015 to 29.2% in 2017. Research shows that in the Ukrainian e-commerce market there are mainly 

companies that use such business models as e-shop (supermarket), bulletin board, marketplace and 

price aggregator, or combinations thereof.  It is established that the leaders in direct traffic among the 

listed online stores are MakeUp, Citrus, Rozetka, Elmir, Comfy and Kasta (over 30%).  Search traffic 

depends on the ranking of the site in search engines by different keywords, it shows the effectiveness of 

SEO-optimization of a particular site. Research has shown that the highest search traffic is observed in 

such online stores as Moyo, Apteka911, F.ua, Yakaboo, Epicentrk.ua, Parfums, Allo (over 60%). To 

increase the volume of purchases of goods and increase the number of user visits to domestic online 

stores, it is advisable to focus on increasing direct traffic and forming the optimal structure of other 

types, taking into account their impact on brand awareness, security costs and business activities. 

Keywords: online store, e-commerce, marketplace, SEO-optimization, traffic sources. 
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ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ ЗА 

ШАБЛОНОМ ВМС 

 
У роботі розглянуто підходи до побудови бізнес-моделей Інтернету речей (ІоТ) на основі  

інноваційного шаблону «канви бізнес-моделі (ВМС)» А.Остервальдера. Проаналізовані 

інваріантні структурні складові різних модифікацій цього шаблону та значення, яких 

набувають у них такі складові, як: зміст пропозиції цінності, модель отримання доходу, ключові 

ресурси та партнери в екосистемі ІоТ. Систематизовано пропозиції цінності, ґрунтовані на 

специфіці ІоТ, виявлено основні функції ІоТ  у цих пропозиціях та типи пристроїв ІоТ, необхідні 

для їх підтримки. Виділено моделі формування доходу, які узгоджуються з кожною з пропозицій 

цінності. Обґрунтовано введення у шаблон моделі ВМС додаткової складової «Потреба» як 

такої, що слугує підставою для формування пропозиції цінності, запропоновані основні 

атрибути цього компоненту та способи ідентифікації їх значень за лініями розвитку потреб 

та засобів їх задоволення.   

Ключові слова: Інтернет речей (IoT), бізнес-модель, канва бізнес-моделі (ВМС), 

пропозиція цінності, модель доходу. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Інтернет речей (Internet of Things, IoT) 

визначають як «взаємозв’язок сенсорних і виконавчих пристроїв, що забезпечує  

можливість обміну інформацією між платформами через єдину структуру з розвитком  

спільного операційного середовища для створення інноваційних додатків» за рахунок 

комплексного великомасштабного сприйняття і аналізу даних і представлення 

інформації з використанням повсюдних новітніх технологій ідентифікації і хмарних 

обчислень [7]. Концепція Інтернету речей охоплює технологію і послуги, ґрунтовані на 

підключених до Інтернету об’єктах і на використанні зібраних даних [1]. Об’єкти 

повсякденного користування, які називаються речами (thing), можуть бути оснащені 

давачами і виконавчими механізмами для зв’язку за мережевими протоколами, генерації 

і обробки даних самостійно чи сервісом в хмарі, перетворюючись на «розумні речі» 

(smart things) [47]. 
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Кількість підключених пристроїв, оснащених «розумними» давачами IoT, вже у 

2018 р. досягла чисельності мобільних телефонів; наприкінці 2020 р. вона становила 30, 

а у 2025 р., за прогнозами IHS, сягне 75 млрд. штук [4; 37, с. 5]. Водночас зростає і 

світовий ринок ІоТ, який за даними Fortune Business Insights до 2026 р. перевищить 1,2 

трлн. доларів США [24]. Незважаючи на сповільнення темпів зростання витрат на ІоТ, 

спричиненого пандемією (8,2 % за 2020 р. замість прогнозованих 14,9 %), обсяг ринку 

IoT на початок 2021 року склав 742 млрд. доларів; прогнозований темп зростання на 

найближчі роки – біля 11,3 % [3]. 

Технології IoT здійснюють величезний вплив на розвиток бізнесу і, як наслідок, 

на бізнес-моделі (БМ) як моделі ведення бізнесу його суб’єктами. Виробники машин і 

механізмів перетворюються на постачальників комплексних рішень, розширюючи свої 

продукти за рахунок цифрових функцій і платформ. Спорядження пристроїв цифровими 

додатками – носіями специфічних послуг, об’єднання пристроїв у віртуальні пули і 

орієнтація на надання користувачеві функцій з задоволення потреб поза межами 

функціональності пристрою як фізичного продукту з можливістю відстежування стану 

та результату реалізації цих функцій дає змогу реалізувати принципово нові пропозиції 

цінності і моделі доходу, формуючи на їх основі інноваційні бізнес-моделі. За даними 

[42] підприємства отримують 613 мільярдів доларів додаткового прибутку в рік за 

рахунок підключених пристроїв ІоТ, а Дж.Манійка зі співавторами [48, p. 2] вважають, 

що річний дохід від застосування IoT сягне у 2025 році 11,1 трильйона доларів. Проте ці 

цифри можуть виявитися занадто оптимістичними, оскільки в силу складності і 

неоднорідності IoT підприємства не завжди здатні успішно реалізувати БМ, що 

адекватно відбивають взаємозв’язаний характер технологій ІоТ. Класичні 

фірмоцентровані БМ електронного бізнесу не завжди можуть працювати у IoT внаслідок 

його екосистемної природи; впровадження інноваційних БМ пов’язане зі складнощами 

у їх побудові, які, зокрема, полягають у: коректному формулюванні пропозиції цінності 

відповідно до цільових сегментів споживачів; визначенні ролі ключових партнерів та 

формуванні адекватної моделі доходу, здатної забезпечити прибутковість ІоТ і вигоди 

від масштабування [20], що робить питання дослідження способів побудови бізнес-

моделей ІоТ вельми актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню проблеми. Згідно [38], IoT є результатом інтеграції шереги передових 

технологій, що забезпечують можливості подолання розриву між віртуальним і фізичним 

світом завдяки здатностям самоідентифікації і самолокалізації, сприйняття і обробки 

інформації з зовнішнього світу і від самих себе, накопичення і передавання інформації, 

реагування на зміну свого стану чи стану об’єктів зовнішнього середовища, ініціації чи 

виконання певних дій зі зміни цього стану, комунікування з іншими пристроями та 

людьми через певні інтерфейси [38, 45]. Ці можливості  надають підстави для створення 

інноваційних продуктів і послуг з сукупною цінністю на основі інтегрування фізичного 

і цифрового світів [32], додавання цифрових послуг до фізичного чи цифрового продукту 

з отриманням інноваційного конкурентоздатного рішення на базі системного ефекту. 

Інтернет речей стимулює зміну бізнес-моделей суб’єктів бізнесу на основі логіки 

домінування послуг [49] та залучення моделей отримання доходу, характерних для 

нематеріальних продуктів та послуг. 

Для створення бізнес-моделей ІоТ застосовують переважно один з трьох 

шаблонів: BMC (Business Model Canvas, «канва бізнес-моделі») [43], типова БМ для ІоТ 

С.Турбер на основі Магічного трикутника Гасмана [49] і модель конструювання цінності 

(Value Design Model) [5, р. 14]. Серед цих шаблонів модифікована згідно специфіки ІоТ 
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модель канви бізнес-моделі (ВМС) [43], є найбільш розповсюдженою [5, p. 10] і 

найпридатнішою при формуванні БМ на рівні підприємства [2]. Шаблон містить дев’ять 

складових (блоків), що відбивають основні елементи, об’єднання яких у систему 

утворює БМ (рис. 1). 

Ключовим блоком моделі автори [43] вважають «Споживацькій сегмент», на 

задоволення потреб якого спрямована вся діяльність бізнес-системи з виграшем для всіх 

її учасників. Шаблон ВМС жорстко орієнтований на конкретне підприємство і не 

враховує екосистемної природи бізнесу ІоТ загалом та його ресурсів зокрема.  

 

 
Рисунок 1  Модель ВМС Остервальдера, за [5, p. 10; 43] 

 

Створення різних складових цінності довільним рішенням ІоТ відбувається 

послідовно у різних шарах архітектури ІоТ, яку різні автори представляють у вигляді 

трьох [39], чотирьох [16, 49], п’яти [21, 32] чи навіть восьмирівневої [50] структури 

(табл. 1) відповідно до здійснюваних у цих шарах дій та залучених носіїв цих дій. 

Успішні IoT-рішення вимагають не лише об’єднання окремих шарів, але й інтеграції усіх 

шарів цінностей [52]. 

 

Таблиця 1  Восьмирівнева архітектура IoT, за [50] 

 
Шар (рівень) 

архітектури 
Призначення, основні процеси 

Рівень співпраці і 

процесів 

Люди і бізнес-процеси; рішення, ґрунтовані на додатках і знаннях 

Рівень додатків Динамічні додатки, звітність, аналітика та контроль, побудовані з 

використанням оброблених «розумних» даних 

Сервісний рівень Сервіси, мультихмарні сервіси, аналітика, датамайнинг, машинне навчання 

Рівень абстракції Абстрагування даних – агрегація даних  і забезпечення доступу 

Рівень зберігання Накопичення прийнятих даних і їх зберігання 

Рівень обробки Граничні обчислення, аналіз і перетворення елементів даних, аналітика, 

датамайнинг, машинне навчання ( автономні послуги надаються через 

повсюдні пристрої як «автономно», так і «інтелектуально»). Надає 

можливість обробляти події, створені граничними пристроями, і діяти 

відповідно до них, а також зберігати дані у базі даних на рівні зберігання 

Мережевий 

комунікаційний 

рівень 

Елементи підключення, шлюзи, пристрої зв’язку і обробки даних, 

безпровідні технології і безпровідні сенсорні мережі, локальні 

обчислювальні мережі, стільникові і 3/4/5G, LPWAN та інші мережі для 

передачі інформації 

Фізичний рівень Пристрої, «речі», давачі/активатори, дротяні/безпровідні крайові пристрої, 

виявлення об’єктів і збір інформації 
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Традиційні БМ розробляються на фірмоцентрованій основі [5, с. 5] і є статичними. 

Залучення багатьох зацікавлених сторін з різних галузей у ланцюжок створення 

цифровізованої  цінності IoT призводить до ускладнення бізнес-моделей IoT [50] та 

необхідності їх розробки з орієнтацією на всю екосистему ІоТ. За екосистемного підходу 

модель ВМС створюється кожним з учасником екосистеми ІоТ з урахуванням БМ інших 

учасників. Для початкового визначення пропозицій цінності і моделей доходу на 

екосистемному рівні може бути використана «Типова бізнес-модель ІоТ» С.Турбер для 

чотирьохрівневої архітектури ІоТ [49] чи її модифікація для восьмирівневої архітектури 

О.Вермесана [50] з подальшим узгодженням бізнес-моделей ІоТ різних учасників 

екосистеми. 

Р. Дижкман та ін. [18] запропонували варіант шаблону ВМС, модифікований 

відповідно до специфіки ІоТ за результатами опитування представників 72 компаній і 

теоретичних розробок в області бізнес-моделювання Інтернету речей (рис. 2). 
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Рисунок 2  Модель ВМС для ІоТ, за [18] 

 

Як видно з рис. 2, за складовими шаблон повторює ВМС Остервальдера (рис. 1) з 

адаптуванням наповнення окремих блоків під специфіку ІоТ. За ключову складову БМ 
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приймається пропозиція цінності; за ключові параметри цінності – зручність, 

продуктивність, можливість оновлень і виконання роботи в довільний момент часу. 

Серед інших блоків як особливо важливі оцінюються стосунки з клієнтами (з акцентом 

на участь користувачів в створенні продукту і самообслуговуванні) та ключові 

партнерства, які мають бути довгостроковими і охоплювати партнерства в області 

розробки апаратного та програмного забезпечення, залучення клієнтів і аналізу даних, 

тобто враховувати екосистемний характер ІоТ. В блок доходів введені породжені ІоТ чи 

залучені завдяки можливостям ІоТ моделі отримання доходу (плата за використання 

/запуск /установку; підписка (абонентська плата)). Завдяки можливостям персоналізації 

та обробки додатково отриманої інформації створення цінності еволюціонує від 

вирішення існуючих проблем споживача в реактивному режимі до вирішення проблем в 

режимі прогнозування. 

Запропоновані пізніше різновиди ВМС для ІоТ спрямовані на модифікацію 

найспецифічніших, згідно особливостей ІоТ, блоків за нехтування низкою важливих 

компонентів. Варіант ВМС для ІоТ (рис. 3), запропонований у [31], концентрується 

навколо «галузенезалежних» специфічних для ІоТ складових ВМС, пов’язаних з 

обробкою та аналізом даних та кастомізацією пропозиції цінності за спрощення 

отримання і споживання останньої. Можливості реалізації бізнес-аналітики, ІоТ-давачі, 

доповнені виконавчими механізмами (актуаторами) [17], мережеві та хмарні технології 

розглядаються як ключові ресурси у всіх шарах архітектури ІоТ,  витрати на технічне 

обслуговування давачів ІоТ та ІТ інфраструктури (ІТ послуги) – як ключові особливі 

компоненти собівартості, причому, за даними [31] ефективність ІоТ бізнесу зростає за 

організації екосистеми ІоТ як відкритої системи. Стосунки з клієнтами формуються в 

процесі спільного створення цінності, що забезпечується технологічними можливостями 

ІоТ.  
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Рисунок 3  Модель ВМС для ІоТ, за [31] 

 

Загалом більшість дослідників розглядає компонент цінності як найважливіший 

чинник отримання прибутку в БМ ІоТ [14, 18, 31, 40]. При цьому пропозицію цінності 

досліджують як з погляду процесу її створення і рівня архітектури ІоТ (наприклад, 

виробництва (апаратний рівень), підтримки (збирання даних для подальшого створення 

доданої цінності) та спільного створення цінності [40]), так і за параметрами новизни, 

ефективності, замикання споживача на продукт та компліментарності [14]. Водночас 

С.Лемінен [35, 36], С.Турбер [49] та К.Ронг [46] за найважливіший блок бізнес-моделі 
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вважають ключові партнерства, орієнтуючись на екосистемний підхід до побудови БМ 

ІоТ. Розвиваючи цей підхід, К.Ронг [46] стверджує, що основні будівельні блоки БМ ІоТ 

впроваджуються в екосистему, яка сама перетворюється на окремий блок бізнес-моделі 

ІoT (блок «зміна»), який відбиває технологічні, економічні та екологічні зміни в 

екосистемі, здатні вплинути на БМ. Е.Бушерер і Д.Укельман [12] підкреслюють, що 

найважливішу роль в мережі ІоТ відіграють інформація і обмін нею, а М.Бок і М.Вінер 

[8] оцінюють дані про клієнтів як основну складову цінності у БМ, ініційованих IoT. В 

багатьох роботах останніх років особливу увагу приділяють «даним» як одній з 

найважливіших рушійних сил майбутнього бізнесу і здатності до їх аналітичної обробки 

як ключового ресурсу і виду діяльності у складі бізнес-моделі ІоТ [34]. Підтримка 

процесів збирання, обробки, аналізу та управління даними вимагає розвиненої ІТ 

інфраструктури та відповідних ІоТ платформ, що дає змогу оцінювати останні як 

ключові ресурси [11]  чи навіть ввести у ВМС новий блок «ІТ платформи» [25, 32] зі 

згортанням блоків «Ключові ресурси» і «Канали розповсюдження» (рис. 4). 

 
Ключові партнерства 

Виробники пристроїв 

Розробники 

програмного 

забезпечення 

Компанії, що 

здійснюють аналіз 

даних 

Університет 

Провайдер платформи 

хмарних обчислень 

Ключові діяльності 

Розробка продуктів 

Управління партнерами  

Інтегрування 

платформи  

Розповсюдження 

продукту через пункти 

продажу  

Підтримка програмного 

забезпечення  

Пропозиції цінності 

Зручність/простота 

використання 

Продуктивність, якість 

роботи 

Кастомізація 

Стосунки 

з клієнтами 

Вебсайт продукту / 

блог / чат 

Соціальна мережа 

Програмні додатки 

продукту ІТ інфраструктура 

3G/4G мережа 

WiFi з’єднання 

Платформи Android та IoS 

Хмара 
Структура собівартості (витрат) 

Хмарні сервіси 

ІТ витрати 

Реклама 

Технічне обслуговування (експлуатаційні витрати) 

Потоки доходу 

Продаж продуктів 

Спільний дохід 

Підписка 

 

Рисунок 4  Модель ВМС для ІоТ, за [25] 

 

Останнє, як і звуження варіантів пропозицій цінності і моделей доходу, видається 

недостатньо обґрунтованим. Шаблон ВМС, наведений у [25], має фірмо-орієнтований 

характер і, виходячи зі змісту складових, призначений для одного типу учасників ринку 

ІоТ – розробників ІоТ продуктів, сумісних з існуючими платформами ІоТ і надаваним 

партнерами програмним забезпеченням. Найімовірніше, шаблон є уточненою версію 

ВМС для конкретного ІоТ стартапу, хоча позиціонується як загальна ВМС для ІоТ. 

І. Войнович зі співавторами [51] запропонували набір ключових індикаторів для 

оцінки якості кожної зі складових ВМС в пропонованій бізнес-моделі та спробували 

поєднати ВМС з елементами оргструктури деякого ідеалізованого учасника екосистеми 

ІоТ та обмеженнями з боку бізнес-простору екосистеми ІоТ в конкретних умовах її 

функціонування, серед яких – споживацькі переваги, правові і політичні обмеження, 

рівень технології та конкурентності ринку, які можуть бути суттєво відмінними у різних 

регіонах чи країнах і, як наслідок, впливати на елементи складових ВМС. 

А.Маруйа [13] розробив варіант ВМС для стартапів (рис. 5) на основі поєднання 

концепції ВМС Остервальдера [5, p. 10; 43] і «бережливого» виробництва [41].  
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Рисунок 5  Модель «бережливої» ВМС для стартапів, за [13] 

 

С.Гєрей [23] адаптувала цю бізнес-модель до вимог стартапів промислового 

Інтернету речей (рис. 6), виділивши у моделі 2 частини – залежну від продукту (ліва 

частина рис. 6) і залежну від ринку (права частина рис. 6). Стрілки відбивають зворотні 

взаємозв’язки впливу відгуків клієнтів та реакції на модифікування пропозиції цінності, 

в першу чергу цифрових послуг, та зворотного впливу оновленої пропозиції цифрової 

цінності на ринкову складову БМ. 

 

 
 

Рисунок 6  ВМС для стартапів промислового ІоТ, за [23] 

 

Основною відмінністю БМ [23] є фокусування на компонентах оновленої, завдяки 

впровадженню цифрової послуги чи послуг, пропозиції цінності і орієнтація на 

знаходження способів привертання до неї уваги споживачів з перманентним 

коригуванням цієї пропозиції у відповідь на вимоги ринку, що стає можливим завдяки 

цифровій природі унікальної додаткової складової пропозиції цінності в продуктах ІоТ 

та можливості постійного моніторингу стану продукту і його споживача. 

К. Арнольд зі співавторами [6] запропонували розділити бізнес-моделі, виникнення 

чи поширення яких базується на ІоТ, на три основні категорії: БМ, ґрунтовані на хмарних 

технологіях; БМ, орієнтовані на надання послуг, і БМ, орієнтовані на процеси. 

Побудовані за шаблоном ВМС специфічні БМ кожної з категорій [6] відрізняються 

конкретними значеннями ключових блоків, зокрема, пропозиціями цінності та 

ключовими ресурсами і способами взаємодії з клієнтами і партнерами; щодо моделі 

доходу, то всі ці моделі орієнтовані, за даними авторів, переважно на модель оплати за 

використання. БМ, ґрунтовані на хмарах, забезпечують онлайн-платформу, пропонують 

віртуальну інфраструктуру для клієнтів, що бажають розвивати послуги IoT, або надають 

доступ до програмного забезпечення через Інтернет. Хмара виступає середовищем, яке 

надає клієнтам низку цінностей, без необхідності фізичного володіння будь-яким 
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устаткуванням. Ці моделі, залежно від пропонованої цінності, будуються як моделі SaaS 

(програмне забезпечення як послуга), IaaS (інфраструктура як послуга) чи PaaS 

(платформа як послуга). Бізнес-моделі, орієнтовані на послуги, базуються на аналізі і 

наданні даних, які використовуються для надання різних послуг клієнтам, наприклад, 

для підвищення доступності, забезпечення доступності на вимогу, а також для 

предикативного обслуговування. Моделі, орієнтовані на процеси, націлені на 

оптимізацію процесів, наприклад, за рахунок скорочення простоїв, що в першу чергу 

приваблює замовників-промисловців, надаючи їм можливість оптимізувати їхні бізнес-

процеси. БМ різних категорій є взаємозалежними (рис. 7), що підтверджує, на нашу 

думку, необхідність їх існування у єдиній екосистемі для забезпечення життєздатності 

кожного з бізнесів. 

 

 
 

Рисунок 7  Зв’язок між моделями різних категорій, за [6] 

 

На основі класичної ВМС А. Брьоринг [10] запропонував чотири шаблони ВМС 

для ключових учасників екосистеми ІоТ – моделі провайдера платформи IoT, провайдера 

послуг і додатків, провайдера речей ІоТ, а також провайдера ринкового майданчика 

(маркетплейса), що відрізняються змістом основних компонентів. Наприклад, для 

провайдера платформи пропозиція цінності формується на основі надання і обробки 

даних, а моделі доходу базуються на постійній нормі прибутку, постійній ціні та 

надходженнях від консалтингу; для провайдера речей ІоТ пропозиція цінності, на думку 

авторів, ґрунтується на постачанні речей споживачеві та їх підключенні до Інтернету, а 

потоки доходу формуватимуться за моделями прямого продажу і плати за 

обслуговування; для провайдера послуг та додатків пропозиція цінності ґрунтується на 

нових функціональностях і нарощуванні цінності інформації внаслідок агрегації і 

обробки даних, а як основні моделі доходу пропонуються плата за використання, плата 

за встановлення (у разі необхідності інсталяції додатку) та оплата за угодами на 

обслуговування [10]. 

Загалом, за [51] при проектуванні конкретної бізнес-моделі ІоТ за шаблоном ВМС 

необхідно враховувати: 

 тип клієнта (масовий ринок, сегментований, нішевий, диверсифікований чи 

багатостороння платформа); 

 базові характеристики пропозиції цінності (інноваційність, продуктивність, 

відповідність потребам споживача, тип доступності, ціну, гарантії безвідмовної роботи, 

простоту отримання результату, кастомізабельність, дизайн, бренд, статус тощо); 

 співвідношення використання власних і партнерських каналів розповсюдження з 

метою максимізації доходу; 

 вибір способів побудови стосунків з клієнтами; 
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 специфіку потрібних ресурсів, як матеріальних, так і інтелектуальних та 

людських; 

 специфіку ключових видів діяльності для різних учасників екосистеми ІоТ; 

 варіант моделі доходу (прямий продаж активів з визначенням обмежень на їх 

подальше розповсюдження покупцем; плата за використання; оренда, лізинг чи 

кредитування / ліцензування; підписка, брокерська та рекламна моделі доходу тощо) чи 

їх доцільну комбінацію з урахуванням витрат партнерів. IoT змінює спосіб отримання 

виробниками прибутку: розробник апаратного забезпечення пристроїв IoT має 

враховувати витрати на відстежування даних і підтримку сервісу, а розробник 

програмного забезпечення – витрати на створення і поширення фізичних продуктів. Це 

означає, на наш погляд, що моделі доходів і структура собівартості продуктів різних 

учасників екосистеми ІоТ стають взаємозалежними; 

 необхідність партнерств за умови глибшого розуміння і потреби в узгодженні 

бізнес-моделей партнерів. Проектування пристроїв IoT вимагає інтеграції різних 

навичок і процесів в області розробки як апаратного, так і програмного забезпечення. 

Більшість компаній не мають обох компетенцій, і партнерські стосунки навіть на стадії 

створення пристрою ІоТ стають необхідними. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Модифіковані згідно специфіки ІоТ шаблони ВМС долають 

обмеженість класичної ВМС Остервальдера і Пігнера, враховуючи дані та пов’язані з 

ними послуги та підсистеми, від давачів до платформ ІоТ та хмарних технологій Big 

Data, як ключові цінності та ресурси БМ, і надаючи варіанти взаємопов’язаних ВМС для 

різних шарів архітектури ІоТ. Проте всі ці шаблони при моделюванні пропозицій 

цінності орієнтуються виключно на наявний стан потреб споживачів та існуючі способи 

їх задоволення, що у випадку ІоТ, для якого характерна генерація потреб саме 

надаваними продуктами ІоТ послугами, є невірним. Має місце змішування понять 

бізнес-моделі, пропозиції цінності і моделі доходу, відсутнє врахування 

взаємозалежностей між допустимими значеннями окремих блоків ВМС, зокрема, 

ключовими ресурсами в аспекті типів давачів та ІоТ платформ, пропозицій цінності і 

моделей доходу. При формуванні пропозицій цінності не враховується характер і зміна 

стану задоволення потреб споживацького сегменту, на які спрямована ця пропозиція, що 

призводить до падіння купівельної привабливості пропонованої цінності. 

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

різновидів та систематизація бізнес-моделей Інтернету речей, побудованих на основі 

ВМС, виявлення ефективних значень окремих компонентів ВМС та доцільності їх 

комбінування у межах конкретної БМ та встановлення способів врахування стану потреб 

споживачів при формуванні складових БМ. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. IoT окреслює парадигму, яка ґрунтується на 

безперервній множині речей зі здатністю унікальної адресації, які взаємодіють одна з 

одною для формування всесвітньої динамічної мережі [32]. Пристрій IoT є комбінацією 

фізичної (фізична річ), інтелектуальної (давачі, апаратне і програмне забезпечення 

передачі та обробки даних) і мережевої (засоби підключення до мережі Інтернет, 

платформи обробки даних чи мережі М2М) підсистем. Структура пристрою та 

архітектура середовища ІоТ, необхідні для функціонування пристрою, визначають типи 

ключових ресурсів, партнерств та видів діяльності в межах БМ і, як наслідок, структуру 

собівартості. Функціональні можливості пристрою ІоТ задають технологічні обмеження 

та перспективи для пропозиції цінності і моделі отримання доходу. 
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Згідно до своїх функціональних можливостей пристрій ІоТ здатен надавати одну 

або сукупність таких послуг, як: моніторинг, контроль і управління, оптимізація та 

автономність [51]. Функція моніторингу (відслідковування стану тих чи інших об’єктів 

у довкіллі пристрою ІоТ, з самим пристроєм включно, з наданням даних у локальну чи 

глобальну мережу) ґрунтується на таких можливостях ІоТ, як адресабельність, 

локалізація і ідентифікація об’єктів ІоТ, постійний зв’язок з мережею [38] і є базовою 

функцією довільного пристрою ІоТ. Управління і контроль передбачає розпізнавання 

даних з урахуванням контексту і вбудовану обробку інформації з ініціалізацією 

керуючих сигналів від самого пристрою чи з платформи ІоТ [45] для зміни стану об’єктів 

у довкіллі пристрою ІоТ. Оптимізація полягає в здатності пристрою 

переналагоджуватися і оптимізувати власну роботу чи роботу контрольованих об’єктів 

за результатами обробки даних моніторингу самим пристроєм за завчасно 

запрограмованими алгоритмами і правилами чи «хмарним» додатком. Автономність 

означає здатність пристрою самостійно виконувати усі дії стосовно себе чи 

контрольованих об’єктів, часто передбачає введення у склад ІоТ пристрою актуаторів. 

Функціональні можливості пристрою ІоТ та послуги, які він може надавати для 

створення цінності, визначаються типом сенсорних пристроїв, та наявністю підсистем 

граничних і туманних обчислень, тобто обробки даних на самому пристрої в локальній 

мережі підприємства. За [27], за базовою функціональністю сенсорні пристрої ІоТ 

поділяються на 4 категорії: Д1, Д2, Д3 та Д4. Оснащення пристрою ІоТ давачами типу 

Д1 забезпечує лише отримання та накопичення даних про стан контрольованих об’єктів 

(простий моніторинг і облік діяльності);  давачами типу Д2 – аналіз та інтерпретування 

цих даних згідно встановлених правил (управління діяльністю з урахуванням поточного 

стану процесу); давачами типу Д3 – аналіз та реакцію на отримані дані з  урахуванням 

реальних умов (управління діяльністю з  урахуванням поточного стану процесу) і типу 

Д4 – автономне прийняття рішень за результатами машинного навчання  з самостійним 

здійсненням фізичних операцій (автономне управління і реалізація  процесів). Здатність 

пристроїв з давачами типу Д4 самостійно не лише приймати рішення, але й виконувати 

певні дії реального світу, зокрема, з управління інформаційними чи грошовими потоками 

дає змогу застосувати їх для реалізації принципово нової бізнес-моделі електронного 

бізнесу без участі людини у транзакціях на основі поєднання автономних пристроїв ІоТ 

з технологіями блокчейн [53]. 

Бізнес-модель є структурною моделлю способу створення і комерціалізації 

цінності бізнес-системою, тобто моделлю того, як бізнес створює, доставляє і отримує 

цінність для клієнта і себе самого. Виходячи зі специфіки ІоТ, підхід до побудови ВМС 

ІоТ має враховувати специфіку способів створення і комерціалізації цінності в ІоТ, яка  

відбивається у принципових відмінностях у параметрах основних блоків ВМС, зокрема, 

блоків пропозиції цінності, стосунків з клієнтами та формування доходу (табл. 2). 

Внесок у цінність з боку ІоТ реалізується через надання тих чи інших цифрових 

послуг відповідно до функціональних можливостей пристрою ІоТ і концепції пропозиції 

цінності, що призводить до сервітизації (тобто переходу до орієнтації на послугу як 

домінуючий елемент цінності) БМ ІоТ загалом і шаблону ВМС зокрема. Створення 

цінності пристроями ІоТ неможливо без відповідної ІТ інфраструктури протягом усього 

життєвого циклу пристрою ІоТ. Це, з одного боку, робить необхідним врахування витрат 

на цю інфраструктуру у структурі собівартості, а з іншого, накладає на пропозицію 

цінності умову її постійного надання клієнту протягом всього функціонування пристрою 

ІоТ [29]. Варіанти типових для ІоТ пропозицій цінності, що задовольняють цій вимозі, 

наведені в табл. 3. 
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Таблиця 2  Відмінності у підходах до формування традиційних ВМС та ВМС ІоТ, 

побудовано авторами на основі [50] 

 
Складові бізнес-моделі ВМС Традиційний продукт ІоТ продукт 

Пропозиція 

цінності 

Носій 

цінності 

Автономний фізичний 

продукт, що зношується з 

часом, чи разова послуга 

Система «фізичний продукт + цифрова 

послуга»  з синергетичною цінністю і 

оновленням засобами радіозв’язку  

Задоволення 

потреб 

споживачів 

Задоволення потреб, 

існуючих на момент 

розробки рішення  

Задоволення потреб в режимі реального 

часу, «на вимогу» і на прогностичній 

основі, ініціювання нових потреб 

Конкурентні 

переваги 

Споживчі переваги 

товару,  ціна, бренд 

Простота і повсюдність отримання 

послуги, персоналізація 

Створювач 

цінності для 

споживача 

Виробник продукту / 

послуги; постачальник 

продукту 

Учасники бізнес-системи ІоТ у всіх 

шарах архітектури ІоТ, що вимагає 

узгодження пропозицій цінності і 

моделей доходу 

Надання 

цінності 

В момент придбання / 

споживання 

Протягом всього життєвого циклу з 

можливістю покращання, персоналізації 

і розширення 

Роль даних 

 

Дані про окремий 

продукт 

використовуються для 

визначення вимог до 

майбутніх продуктів 

Конвергенція інформації створює 

передумови для поліпшення якості 

поточної продукції і надання послуг. 

Агреговані дані є самостійною цінністю 

Отримання 

прибутку 

Спосіб 

отримання 

прибутку 

Продаж чи надання в 

оренду (лізинг) нового 

продукту чи послуги 

Продаж нового продукту / послуги + 

забезпечення рекурентного доходу від 

послуги (та супутніх продуктів) 

Розширення 

можливостей 

Використання основних 

компетенцій, існуючих 

ресурсів і процесів 

Розуміння того, як інші партнери в 

екосистемі заробляють гроші. 

Використання даних і ресурсів 

партнерів   

Структура 

собівартості 

Складові 

витрат 

Витрати на розробку, 

виробництво, маркетинг 

Витрати на розробку, виробництво, 

маркетинг та експлуатаційні витрати на 

розробку та підтримку ІТ 

інфраструктури 

Стосунки зі 

споживачами 

Час і спосіб 

підтримки 

В момент продажу; 

підтримка тривалих 

стосунків – спеціальними 

заходами 

Протягом всього життєвого циклу 

стосунки підтримуються автоматично 

Внесок 

споживачів у 

створення 

цінності 

Відсутній або під час 

проектування цінності; 

відгуки споживачів 

враховуються в майбутніх 

пропозиціях цінності  

При проектуванні цінності та протягом 

всього життєвого циклу завдяки 

можливості відстеження реакцій 

споживача на продукт та відповідного 

коригування цінності  

Ключові 

ресурси  

Склад 

ключових 

ресурсів 

Залежить від пропозиції і 

носія цінності 

Завжди містить давачі, платформу ІоТ, 

інші елементи ІТ інфраструктури, 

апаратне та програмне забезпечення 

обробки та аналізу даних 
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Таблиця 3  Пропозиції цінності в БМ ІоТ, розроблено авторами на основі [15, 19, 22, 

29, 30, 33, 47] 

 
Назва пропозиції 

цінності  
Сфера використання і зміст пропозиції цінності  

«Традиційний 

контроль» [47] 

В2В: Контроль стану / роботи обладнання / об’єктів обробки  IoT пристроями в 

режимі реального часу з наданням даних у локальну мережу підприємства для 

здійснення управління якістю продукції і процесів 

«Віддалене 

використання і 

контроль» [22, 47] 

В2В: Контроль стану / роботи обладнання / об’єктів обробки / стану ресурсів  

IoT пристроями в режимі реального часу з наданням даних у «хмару» для 

своєчасного коригування стану 

«Нормативний 

контроль» [30] 

В2В: постійний контроль параметрів технологічних процесів / довкілля на 

відповідність стандартам з наданням даних у «хмару» чи локальну мережу для 

своєчасного коригування стану 

«Предикативне 

обслуговування» [30, 

47] 

В2В: постійний контроль стану / роботи обладнання IoT пристроями в режимі 

реального часу з виявленням згідно закладених у алгоритмах обробки даних на 

пристрої чи у хмарі передумов потенційно небезпечних станів з наданням 

сигналів на їх випереджаюче усунення, з замовленням запчастин та 

профілактичних ремонтів включно   

«Автоматизація 

процесів» [33] 

В2В: Контроль стану / роботи обладнання / об’єктів обробки / стану ресурсів  

IoT пристроями в режимі реального часу з автоматичним наданням керуючих 

сигналів на виконавчі механізми (актуатори) для ініціалізації дій 

«Оптимізація бізнес-

процесів і операцій» 

[47] 

В2В, В2С: Обробка переданих ІоТ пристроями у реальному часі даних про стан 

обладнання, об’єкту обробки  та / чи використання розхідних матеріалів з 

наданням виробнику змоги оптимізувати процеси, забезпечити економію 

ресурсів  і знизити шкідливу дію на довкілля 

«Дистанційна 

діагностика» [30] 

В2В, В2С: Контроль стану / роботи обладнання / стану ресурсів / довкілля / 

споживача IoT пристроями в режимі реального часу з наданням даних у «хмару» 

з ініціалізацією виконавчих механізмів своєчасного коригування стану та 

систематизацією зібраних даних і наданням рекомендацій споживачам щодо 

оптимізації їх роботи / поведінки  

«Відслідковування 

активів» [30] 

В2В, В2С: Контроль переміщення і стану будь-яких об’єктів (обладнання, 

транспорту, людей, вантажів тощо), споряджених ІоТ пристроями в реальному 

часі з наданням через «хмару» даних суб’єкту керування для надання керуючих 

сигналів чи ініціалізації дій  

«Автономне управління 

устаткуванням» [47] 

В2В: Безперервний контроль стану / режиму роботи обладнання пристроями IoT 

в режимі реального часу з автономною обробкою даних з наданням керуючих 

сигналів на своєчасне коригування стану / режиму роботи 

«Оптимізація / поділ / 

розподіл споживання 

активів» [15, 19, 33, 47] 

В2В, В2С: Контроль переміщення і стану будь-яких об’єктів (обладнання, 

транспорту, людей, ресурсів тощо), споряджених ІоТ пристроями в реальному 

часі з наданням через «хмару» даних суб’єкту керування для фіксації часу чи 

обсягу фактичного використання контрольованого / споживаного об’єкту 

суб’єктами спільного споживання і відповідної тарифікації та надання керуючих 

сигналів чи ініціалізації дій, які забезпечують оптимальні умови використання 

кожним зі споживачів з оплатою лише фактично використаної частки (обсягу, 

часу) активу 

«Автоматизація 

операцій» [30] 

В2С; В2В: повна чи часткова автоматизація рутинних операцій замовлення 

розхідних матеріалів на основі постійного моніторингу встановленими на 

споживчих товарах ІоТ пристроями стану розхідного матеріалу і надання даних 

в «хмару» для ініціалізації програмованого ланцюжка дій з поновлення запасу 

та доставки його клієнту чи самоініціалізації і контролю такого ланцюжка дій 

«Моніторинг стану 

споживача» 

В2С; В2В: контроль ІоТ давачами даних про фізіологічні параметри стану 

споживача з їх локальною обробкою за допомогою граничних обчислень чи 

передачею даних для обробки в «хмарі» і наданням споживачу в реальному часі 

результатів обробки цих даних з відповідними висновками щодо стану 

споживача чи рекомендаціями щодо його зміни  
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Продовження табл. 3 
«Моніторинг поведінки 

споживача в процесі 

використання» [33, 47] 

В2В: моніторинг ІоТ пристроями, встановленими на товарах, поведінки 

споживача продукту в процесі використання товару з передаванням даних у 

«хмару», їх агрегуванням і обробкою з метою виявлення причин можливих 

відмов з наступним удосконаленням товару чи правил його використання  

«Персоналізація 

продукту / послуги на 

основі моніторингу 

стану / поведінки 

споживача» [29] 

В2С; В2В: персоналізація пропозицій цінності товарів та послуг на базі 

отриманих ІоТ давачами даних про антропометричні характеристики чи 

фізіологічні параметри стану споживача, його поведінку. Приклад: 

індивідуальне пошиття одягу на основі відео споживача зі сматртфону від 

MTailor; індивідуальний план живлення на основі даних від «розумної» пляшки 

STYR Labs; індивідуальна тарифікація страхування транспортних засобів від 

Metromile за даними зі встановлених у автомобілях давачів ІоТ 

«Інформація як 

послуга» [19] 

В2В: використання накопичених від пристроїв ІоТ даних для пропонування 

нових послуг з технічного обслуговування обладнання, енергоаудиту, 

консалтингових послуг з оптимізації виробничих процесів тощо 

«Рішення / відповідь як 

послуга» [33] 

В2С; В2В: Формування алгоритмів для підтримки прийняття рішень у різних 

галузях на основі обробки та інтегрування даних з ІоТ давачів, встановлених на 

товарах та надання клієнтові рішень чи рекомендацій щодо їх прийняття у 

різних ситуаціях. Приклади: розробка алгоритмів роботи в аварійних ситуаціях 

на основі інтегрування даних про перебіг аварій  

 

Як видно з табл. 3, практично всі пропозиції цінності в БМ ІоТ ґрунтуються на 

переході від одноразового продажу продукції до продажу надаваних продуктом 

цифрових послуг, які постійно, періодично чи «на вимогу» надаються споживачеві 

впродовж всього періоду функціонування продукту, завдяки чому досягається окупність 

витрат на підтримку інфраструктури і отримання прибутку. Це означає, що в потоці 

доходу обов’язково має бути постійна чи рекурентна складова. Моделі доходу, що 

застосовуються в ІоТ, наведені у [2]. Зміст пропозиції цінності визначає моделі доходу, 

сумісні у межах конкретної ВМС (табл. 4). 
  

Таблиця 4  Доцільні комбінації пропозицій цінності та моделей доходу в БМ ІоТ, 

розроблено авторами 

 
Пропозиція цінності  Базова модель доходу Додаткова модель доходу 

«Традиційний контроль»  Прямий продаж + оплата 

додаткових послуг за підпискою, 

контрактом чи разово 

Роздрібнення доходу 

Підписка на технічне 

обслуговування 

«Віддалене використання і 

контроль»  

Прямий продаж  / оренда + 

рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою (абонплата) 

Поділ доходів від кінцевого 

продукту 

Плата за використання 

«Нормативний контроль» Прямий продаж  / оренда + 

рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою (абонплата) 

Поділ доходів від кінцевого 

продукту / економії витрат 

«Предикативне обслуговування»  Прямий продаж  / оренда + 

рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою (абонплата) + 

періодичні поступлення від 

оплати додаткових / нових 

підсистем чи заміни старих 

Плата за результат використання 

Поділ доходів від кінцевого 

продукту / економії витрат 

Модель «бритви і лез»; обернена 

модель «бритви і лез» 

«Автоматизація процесів»  Прямий продаж  / оренда + 

рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою (абонплата) 

Плата за результат використання 

Поділ доходів від кінцевого 

продукту / економії витрат 
«Оптимізація бізнес-процесів і 

операцій»  

«Дистанційна діагностика»  Плата за результат використання 

Підписка 

Рекурентні платежі за контрактом 

Оплата додаткових послуг за 

контрактом 
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Продовження табл. 4 
«Відслідковування активів»  Прямий продаж  / оренда + 

рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою (абонплата) 

Плата за використання 

Плата за результат використання   

Оплата додаткових послуг за 

контрактом 

 

«Автономне управління 

устаткуванням»  

Прямий продаж  / оренда 

Physical Freemium 

Підписка на технічне 

обслуговування 

«Оптимізація / поділ / розподіл 

споживання активів»  

Плата за використання + 

роздрібнення доходу 

Підписка, оренда, лізинг, прямий 

продаж 

«Автоматизація операцій»  Прямий продаж + регулярні 

/періодичні платежі за розхідні 

матеріали; модель «бритви і лез»; 

обернена модель «бритви і лез 

Підписка, оплата за контрактом 

чи «на вимогу» 

Цифрове замикання 

«Моніторинг стану споживача» Прямий продаж + Freemium Підписка, оплата за контрактом 

чи «на вимогу» 

«Моніторинг поведінки споживача 

в процесі використання»  

Прямий продаж + Freemium Підписка, оплата за контрактом 

чи «на вимогу»  

Прихований дохід 

«Персоналізація продукту / послуги 

на основі моніторингу стану / 

поведінки споживача» 

Прямий продаж + Freemium 

Підписка на преміальні 

індивідуалізовані послуги 

Прихований дохід 

Поділ доходів 

Цифрове замикання 

«Інформація як послуга»  Плата за результат використання  

Рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою 

Freemium 

Прихований дохід 

Прямий продаж  

«Рішення / відповідь як послуга»  Плата за результат використання  

Рекурентні платежі за контрактом 

чи підпискою 

Підписка 

 

 

Незалежно від обраної моделі доходу та пропозиції цінності, використання IoT 

буде ефективним лише у випадку створення завдяки ньому більшої цінності для 

споживача чи виробника (продавця). IoT слід розглядати як один з інструментів бізнес-

системи, який допомагає надати якнайбільшу цінність для споживачів, забезпечити 

краще/дешевше/швидше рішення чи рішення з задоволення певної потреби, якого клієнт 

раніше отримати не міг взагалі. При впровадженні ІоТ продуктів у асортимент 

пропозиції підприємства слід зосереджуватися на проблемах клієнта із задоволення його 

потреб та можливості ІоТ продукту це рішення забезпечити. 

Відповідно формуванню пропозиції цінності має передувати ідентифікація 

потреби та стану її задоволення існуючими засобами. Стан задоволення потреби, на наш 

погляд, може приймати наступні значення: 

  потреба існує, але не усвідомлюється споживачами, і не задовольняється 

існуючими засобами взагалі; 

 потреба існує і усвідомлюється споживачами, але не задовольняється 

існуючими засобами взагалі; 

 потреба існує і задовольняється існуючими засобами не повною мірою. 

В перших двох випадках пропозиція цінності має забезпечувати задоволення 

потреби на мінімально достатньому рівні. У разі наявності засобів задоволення потреби 

необхідна оцінка стану задоволення потреби цими засобами та визначення ступеня зміни 

цього стану завдяки пропонованому ІоТ рішенню. Для оцінки стану задоволення потреби 

у [28] запропоновано застосувати набір ліній розвитку потреб та засобів їх задоволення, 

адаптований до специфіки конкретної потреби; визначення зміни стану оцінюється за 

зміною стадії задоволеності потреби на графічних відображеннях сукупності цих стадій 

у вигляді полярної діаграми. Для ІоТ стартапів, пропозиція цінності яких стосується 
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задоволення потреб, які досі задовольнялися не ІоТ рішеннями, типовим буде суттєве, 

аж до граничного, просування за: лінією динамізації задоволення потреби; лінією 

згортання ланок ланцюжка просування пропозиції цінності; лініями спрощення 

отримання / споживання пропозиції цінності, її кастомізації та індивідуалізації; лінією 

участі споживача у цьому процесі; лінією вилучення людини з процесу набуття цінності 

для задоволення потреби аж до усунення людини з усвідомлення потреби, що 

нехарактерне для не ІоТ рішень, та лінією узгодження задоволення потреби з часом / 

місцем / умовами / причиною виникнення та наявним технічним засобом повного чи 

часткового задоволення потреби. Так, експериментальні на даний момент системи з 

дистанційного відстежування фізіологічних показників (температури, частоти пульсу, 

дихання тощо)  пасажирів у польоті нададуть стюардесам змогу миттєво реагувати на ще 

не висловлені прохання мандрівників (наприклад, потребу у воді) та оперативно 

надавати медичну допомогу. 

В подальшому пропозиція цінності ІоТ рішення має забезпечувати перехід стану 

задоволеності потреби хоча б за однією з ліній на вищі етапи. Наприклад, потреба у 

збільшенні обізнаності з товаром під час його вибору у офлайновому магазині 

реалізується на різних рівнях за допомогою перегляду базових даних про продукт 

скануванням його QR-коду власним смартфоном чи спеціальним пристроєм з 

подальшою можливістю введення запиту щодо виробника, аналогів тощо торканням до 

відповідних позицій на екрані з доступом до інтегратора пропозицій. Спеціальному 

пристрою з управлінням з клавіатури з ручним чи голосовим формуванням запиту чи 

зчитуванням даних з етикетки товару (сканеру) приходить на зміну універсальний 

пристрій з «розумним дисплеєм», а в подальшому – з  «самопереналагоджуваним 

дисплеєм» з миттєвим виведенням інформації про товар, якого торкається покупець чи 

біля якого зупиняється на час більше заданого порогового значення. Подальше 

удосконалення пропозиції цінності передбачає виведення даних на дисплей 

превентивно, з урахуванням історії покупок, попередніх запитів та актуальної траєкторії 

руху покупця у магазині (пропонування даних про супутні товари при огляданні певного 

товару чи переміщенні у певний відділ); виведення цих даних на смартфон споживача за 

наявності спеціально встановленого програмного забезпечення (ПЗ); виведення даних 

без спеціального ПЗ, наприклад, засобами Bluetooth.  

З наведеного прикладу очевидно, що для пропозицій цінності ІоТ продуктів буде 

значимою лінія розвитку кросплатформеності, від можливості застосування як засобу 

доступу до даних ІоТ  одного типу пристрою з необхідністю встановлення спеціального 

ПЗ до можливості доступу до даних з різних пристроїв з різними операційними 

системами без встановлення спеціального ПЗ на пристроях споживача.  

Водночас зростання ринку ІоТ продуктів призводить до виведення на ринок 

однофункціональних рішень, конкурентоздатність яких забезпечуватиметься станом 

задоволення ними одних і тих самих потреб. Це потребує деталізації останніх етапів 

типових ліній розвитку способів задоволення потреб, зокрема, ліній динамізації, 

керованості, узгодження тощо, а також доповнення системи ліній розвитку лініями, 

специфічними для ІоТ продуктів. Так, у разі задоволення потреби продуктом ІоТ 

останній надає споживачу / виробнику інформацію про стан задоволеності потреби, стан 

споживача продукту чи пристрою, який реалізує функцію з задоволення потреби. Можна 

говорити про лінію збільшення інформованості споживача про цей стан та автоматизації 

реакції на зміни стану (табл. 5). 
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Таблиця 5  Лінія розвитку дистанційного інформування споживача про стан 

задоволеності потреби, стан самого споживача чи пристрою (ІнфСППС), який реалізує 

функцію з задоволення потреби, розроблено авторами 

 
№ етапу Стадії розвитку способів дистанційного інформування споживача 

1 ІнфСППС за запитом користувача (виведення на екран на дверцятах холодильника Samsung 

даних про вміст продуктів у ньому та терміни придатності кожного з продуктів) 

1а ІнфСППС за запитом користувача з архівуванням даних локально чи в хмарі 

2 Автоматичне ІнфСППС через задані проміжки часу чи неперервно  

2а Автоматичне ІнфСППС через задані проміжки часу чи неперервно з архівуванням даних 

локально чи в хмарі 

3 ІнфСППС за умови досягнення певним параметром / параметрами стану критичних (порогових) 

значень чи критичної зміни цих значень (наприклад, перевищення певної температури у 

приміщенні тощо) 

3а ІнфСППС за умови досягнення певним параметром / параметрами стану критичних значень чи 

критичної зміни цих значень з архівуванням даних локально чи в хмарі 

4 ІнфСППС з наданням користувачу можливості активувати режим прийняття заходів з 

реагування на надані дані / критичний стан (інформування користувачем інших служб) 

5 ІнфСППС з наданням користувачу можливості самостійного коригування стану 

6 ІнфСППС з автоматичним коригуванням стану без запиту дозволу / з дозволом користувача 

7 ІнфСППС за умови досягнення певним параметром / параметрами стану критичних (порогових) 

значень чи критичної зміни цих значень з оцінкою критичності стану з урахуванням значень 

інших параметрів стану з розвитком за стадіями 4, 5, 6 (наприклад, значення частоти пульсу 100 

буде критичним у стані спокою і не критичним при бігу, що враховується швидкістю 

пересування споживача і частотою кроків)  

8 ІнфСППС за стадією 7 з урахуванням статистично встановленої норми (індивідуальні середні 

показники стану в певних умовах на основі обробки архівованих даних) 

9 ІнфСППС за стадією 8 з наданням користувачу можливості самостійно обирати режим 

інформування / архівування / прийняття рішення про спосіб коригування стану 

10 ІнфСППС за стадією 9 з пропонуванням / реалізацією оптимальних варіантів інформування / 

реагування /  коригування на основі машинного навчання  

 

Потреба у дистанційному керуванні станом продукту ІоТ, обслуговуваних ним 

процесів чи об’єктів також може задовольнятися на різних рівнях в міру вдосконалення 

ІоТ пристроїв та засобів обробки отриманих від них даних (табл. 6). 

 

Таблиця 6  Лінія збільшення керованості станом продукту ІоТ, підтримуваних ним 

процесів чи обслуговуваних об’єктів, розроблено авторами 

 
№ етапу Стадії збільшення керованості 

1 Активація зміни стану вручну з ручним формуванням вимоги на зміну стану 

2 Активація зміни стану вручну «в один клік» при налагодженні вручну реакції на «клік» 

(типове створення даних профілю в Інтернет магазинах) 

3 Активація зміни стану вручну «в один клік» при налагодженні вручну реакції на «клік» при 

виконанні інших, пов’язаних дій (кнопка Amazon Push) 

4 Активація різних змін станів вручну «в один клік» при автоматичному налагодженні 

реакції на різні кліки (кнопки Xiaomi Smart Wireless Switch та Xiaomi Mi Magic Cube 

Controller  на розумних побутових пристроях) 

5 Автоматична активація дій на критичні зміни стану  

6 Автоматична активація дій на отримання засобів коригування / попередження критичного 

стану у відповідь на зміну стану за даними давачів (автоматичне замовлення розхідних 

матеріалів  в міру їх вичерпання) 

7 Надання користувачу можливості вибору режиму активації дій у відповідь на зміну стану 

за 1 – 6  
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Продовження табл. 6 
8 Автоматична активація дій на коригування стану / отримання засобів коригування / 

попередження критичного стану у відповідь на зміну стану за даними давачів з оцінкою 

критичності стану з урахуванням значень інших параметрів стану 

9 Автоматична активація дій на коригування стану / отримання засобів коригування / 

попередження критичного стану у відповідь на зміну стану за даними давачів з оцінкою 

критичності стану з урахуванням значень інших параметрів стану, статистично 

встановлених «норм» значень показників стану з урахуванням особливостей конкретної 

ситуації і конкретного споживача за результатами обробки попередньо накопичених даних  

10 Автоматична активація дій на коригування стану / отримання засобів коригування / 

попередження критичного стану за стадією 9 з автоматичним вибором чи рекомендуванням 

оптимального варіанту коригування на основі машинного навчання 

 

Очевидно, що ця лінія водночас відбиває зростання кастомізації / індивідуалізації 

пропозиції цінності за рахунок зміни її керованості. 

Загалом у міру розширення спектру ІоТ пристроїв спостерігається розвиток 

віртуалізації ланцюжка операцій набуття / споживання цінності для задоволення потреби 

(табл. 7), що відповідає загальній лінії розвитку купівельних переваг 

(конкурентоспроможної відмінності продукту) (табл. 8). 

 

Таблиця 7  Лінія віртуалізації ланцюжка операцій набуття / споживання цінності для 

задоволення потреби, розроблено авторами 

 
№ 

етапу 

Стадії розширення віртуалізації ланцюжка операцій набуття / споживання цінності 

1-3 Віртуалізація процесу дослідження асортименту пропозицій цінності: (електронний каталог) 

з поступовим наближенням до місця покупки (каталог в Інтернеті, в магазині, каталог, що 

активується біля відповідного товару чи відділу, з наданням додаткової інформації  в міру 

наближення до обраної пропозиції (при доторканні, піднесенні до спеціального чи 

універсального гаджетів); каталог, що активується в місці виникнення потреби 

4 Віртуалізація процесу отримання консультацій / порад при активації товару / послуги 

5 Віртуалізація процесу порівняння обраної пропозиції з аналогами (автоматичне виведення 

даних про аналоги) 

6 Віртуалізація апробації пропозиції цінності за допомогою її цифрового двійника 

7 Віртуалізація замовлення, оплати, доставки пропозиції цінності з наближенням цих процесів 

до місця виникнення потреби   

8 Віртуалізація процесу індивідуалізації пропозиції цінності за даними користувацького досвіду 

9 Віртуалізація процесу індивідуалізації пропозиції цінності за результатами віртуальної 

апробації пропозиції цінності з наданням споживачу можливостей подальшої самостійної 

індивідуалізації 

10 Віртуалізація надання додаткового досвіду, додаткових фізичних, емоційних та 

інформаційних вигод, у т.ч. поза межами очевидного набору корисних функцій з наданням 

споживачу можливості самостійно ці вигоди створювати 

 

Таблиця 8  Лінія розвитку конкурентоспроможної відмінності продукту, розроблено 

авторами 

 
№ етапу Стадії розвитку купівельних переваг 

1 Наявність пропозиції нової цінності взагалі (нова головна функція) 

2 Нова (підвищена) якість виконання головної функції 

3 Надійність виконання функції 

4 Комфортність виконання функції 

5 Дешевизна виконання функції 

6 Простота: позбавлення споживача від проблем з реалізацією потрібних функцій 
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Продовження табл. 8 
7 Простота: позбавлення споживача від проблем з вибором джерела  

реалізації функцій 

8 Надання споживачу додаткових фізичних, емоційних та інформаційних вигод у межах 

очевидного набору корисних функцій 

9 Надання споживачу додаткових фізичних, емоційних та інформаційних вигод поза межами 

очевидного набору корисних функцій 

10 Надання споживачу можливості самостійно ці вигоди створювати 

 

Спорядження ІоТ пристроями різноманітних побутових приладів дає можливість 

здійснювати віртуально операції з підтримкою не лише їх працездатності (автоматичне 

замовлення поповнення і доставка розхідних матеріалів), але й об’єктів їх головної 

функції в місці їх знаходження. Так, на сенсорний екран на дверцятах холодильника 

Family Hub компанії Samsung виводяться Інтернет каталоги магазинів, з яких можна 

безпосередньо здійснити вибір товарів і замовлення товарів з доставкою. Холодильник 

може відстежувати терміни придатності кожного продукту і нагадувати про них хазяям. 

При кожному закритті дверцят Family Hub робить фотографію свого вмісту і відправляє 

її хазяїну на смартфон, що позбавляє від проблем з триманням у пам’яті відомостей про 

наявні продукти. Ефективні ІоТ пристрої забезпечують споживачу зменшення витрат 

(зусиль) на задоволення кінцевої потреби завдяки зменшенню кількості проміжних дій, 

тобто операцій, які має виконати споживач в ручному режимі чи за допомогою гаджетів 

для реалізації цієї потреби (табл. 9).  

 

Таблиця 9  Лінія зростання ідеальності (зменшення витрат) задоволення кінцевої 

потреби, розроблено авторами 

 
№ етапу Стадії зростання ідеальності (зменшення витрат на) задоволення кінцевої потреби 

1-2 Моніторинг стану об’єкту пристрою ІоТ, самого пристрою чи споживача з наданням даних 

на: а) спеціальні пристрої; б) наявні пристрої повсюдного повсякчасного використання 

(смартфон, планшет) за умови наявності спеціального ПЗ, платформи, ОС; в) на довільний 

пристрій повсюдного повсякчасного використання за вибором користувача без спеціального 

ПЗ; г) з активацією «тривожних» повідомлень у разі досягнення критичних значень 

3-4 Дистанційний контроль і управління станом / режимом функціонування за даними 

моніторингу шляхом переналаштування роботи пристрою за: а) дистанційно наданою 

командою за даними моніторингу; б) завчасно закладеним алгоритмом та нормативними 

значеннями параметрів стану; в) як б), але з урахуванням інших умов довкілля; д) як в), але 

з передбаченням – предикативне обслуговування 

5 Сервітизація продукту шляхом переходу від продажу продукту до продажу часу його роботи 

(модель «Power by hour») на основі моніторингу і дистанційного управління 

6 Накопичення і поглиблений аналіз даних моніторингу і управління з виробленням 

рекомендацій з покращення стану / функціонування з видачею рекомендацій щодо зміни 

стану / режимів роботи / параметрів пристрою: а) виробнику; б) споживачу; в) третій стороні; 

г) зі створенням нових пропозицій цінності за результатами аналізу 

7 Автоматизація бізнес-процесів з дистанційним підтриманням алгоритмів і нормативних 

значень показників 

8 Оптимізація режимів роботи дистанційним переналаштуванням алгоритмів і нормативних 

значень показників за накопиченими та обробленими даними моніторингу і управління 

9 Перехід від продажу часу роботи продукту до продажу оптимального результату роботи 

10 Самопереналаштування пристрою ІоТ чи системи, у яку він входить, на основі машинного 

навчання 

 

Загалом при оцінці стану задоволення потреби, на яку орієнтована пропозиція 

цінності ІоТ, доцільно, на наш погляд, залучити наступні загальні лінії розвитку потреб 
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та способів їх задоволення [28]: лінії динамізації та узгодження потреб та засобів їх 

задоволення у просторі та часі; адаптовану до ІоТ лінію витіснення людини з набування 

пропозиції цінності; лінію спрощення реалізації потреби; лінію глибини та динамічності 

врахування вимог (потреб) споживача виробником; лінію згортання ланок ланцюжка 

просування пропозиції цінності; лінію інтегрування потреб (моно-бі-полі) та способів їх 

задоволення; лінії кастомізації, індивідуалізації потреб і засобів їх задоволення та 

збільшення участі споживача у створенні і реалізації засобу задоволення потреби. Окрім 

того, слід враховувати специфічні для ІоТ рішень лінії розвитку (табл. 5 – 7, 9), набір 

яких має постійно розширюватися в міру розширення спектру ІоТ рішень. Крім того, 

можливі специфічні лінії розвитку для ІоТ рішень у різних галузях – промисловому ІоТ, 

охороні здоров’я тощо. 

Для спрощення врахування змісту і стану потреби при виборі чи розробці моделей 

цінності і доходу можна застосувати матрицю параметризації потреби, на задоволення 

якої спрямована пропозиція цінності (табл. 10). 

. 

Таблиця 10  Параметризована модель потреби, на задоволення якої спрямована 

пропозиція цінності ІоТ, розроблено авторами 

 

Вимір потреби Значення 

Місце 

виникнення 

потреби 

Довільне, виникнення 

потреби не залежить 

від локації 

користувача 

Фіксоване, жорстко 

прив’язане до певних 

типових для даного сегменту 

локацій 

Фіксоване, жорстко 

прив’язане до певних 

специфічних локацій 

Час виникнення 

потреби 
Постійно 

Часто, ситуативно, 

нерегулярно 

Періодично 

регулярно 

Епізодично, 

рідко 

Дуже рідко 

чи разово 

Час реалізації 

потреби 

Постійно, весь період 

експлуатації продукту 

Певний тривалий 

проміжок часу 

Короткий 

проміжок часу 
Миттєво 

Поточний та 

прогнозований 

завдяки 

пропонованій 

цінності стан 

задоволення 

потреби (стадія і-

ї лінії розвитку)  

Лінія 1 ….. Лінія і ….. Лінія п 

П
о

то
ч

н
и

й
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о

то
ч

н
и

й
 

П
р

о
гн

о
зо

-

в
ан

и
й

 

П
о

то
ч

н
и

й
 

П
р

о
гн

о
зо

-

в
ан

и
й

 

П
о

то
ч

н
и

й
 

П
р

о
гн

о
зо

-

в
ан
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П
о
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ч
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й
 

П
р

о
гн

о
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-

в
ан

и
й

 
          

Значущість 

реалізації 

потреби для 

обраного 

цільового 

сегменту 

Висока Помірна Середня Мала Ситуативна 

Значущість 

комфортності 

активації способу 

задоволення 

потреби  

Висока Помірна Середня Мала Ситуативна 

Допустимі для 

споживача 

фінансові витрати 

на комфортність 

задоволення 

потреби 

Високі Помірні Середні Малі Ситуативні 
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Для коректної ідентифікації БМ шаблон ВМС має бути доповнений компонентом 

«Потреба», який буде описувати зміст потреби, супутні потреби, тип потреби (кінцева / 

проміжна), сучасний стан і способи задоволення потреб; дії щодо зміну цього стану; тип 

і зміст функцій пристрою ІоТ для забезпечення виконання цих дій; тип давача ІоТ, 

необхідний для підтримки цієї функції. Доцільним видається також виділення в якості 

окремого блоку ВМС внеску ІоТ в пропоновану цінність у вигляді цифрових послуг, що 

надаються вибраним типом пристрою, та їх результатів (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8  Пропонований варіант шаблону ВМС для ІоТ, розроблено авторами 

 

При цьому традиційна класифікація функціональних можливостей пристроїв ІоТ 

на моніторинг, контроль і управління, оптимізацію та автономність [9] чи запропонована 

у [27] типологія сенсорних пристроїв є, на наш погляд, недостатньо інструментальними 

з погляду ідентифікації функцій, які здатен підтримувати ІоТ пристрій. Доцільніше 

виділити такі групи функцій ІоТ пристроїв: 

1) інформаційні функції Фі (інформування про стан самого пристрою, стан 

споживача чи довкілля; інформування споживача / довкілля про необхідність зміни стану 

чи прийняття рішення про зміну власного стану / стану споживача / довкілля); 

2) управлінські функції Фк (формування керуючих сигналів від власних 

внутрішніх керуючих систем чи отримання таких сигналів від зовнішніх керуючих 

систем і їх передавання на об’єкт моніторингу / управління; вироблення та прийняття 

рішення про зміну власного стану / стану споживача / довкілля; переналагодження (зміна 

власного стану чи стану довкілля) за сигналами від власних чи зовнішніх керуючих 

систем); 

3) фізичні функції Фф (ініціалізація / реалізація фізичної дії згідно управлінських 

сигналів з довкілля чи власних керуючих систем).  

Своєю чергою, інформаційні функції об’єкта ІоТ можуть включати: 

1) Фі1 – надання об’єктом ІоТ у вигляді результатів вимірювання (виявлення) 

у цифровій формі даних про: власний стан; стан безпосереднього споживача послуги; 

стан довкілля; стан іншого об’єкта ІоТ; 

2) Фі2 – надання об’єктом ІоТ оброблених / структурованих даних 

вимірювання у цифровій формі про власний стан; стан безпосереднього споживача 
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послуги; стан довкілля чи стан іншого об’єкта ІоТ та / чи результатів аналізу цих даних 

самим пристроєм ІоТ чи центром обробки даних у вигляді прогнозу розвитку ситуацій 

чи рекомендацій з їх зміни; 

3) Фі3 – попередження про досягнення чи наближення до досягнення, за 

результатами вимірювання, критичних параметрів стану самого об’єкту ІоТ, його 

безпосереднього споживача, довкілля чи іншого об’єкту ІоТ;  диверсифікування типу та 

візуалізація попереджень безпосередньо на об’єкті ІоТ чи в центрі обслуговування 

завдяки передачі через мережу; 

4) Фі4 – прийняття рішення про необхідність зміни стану та ініціалізація дії з 

попередження / ліквідації критичного / підтримання певного стану об’єкта ІоТ, його 

безпосереднього споживача, довкілля чи іншого об’єкту ІоТ самим продуктом ІоТ чи 

центром обробки даних; 

5) Фі5 – вироблення алгоритмів прийняття рішення щодо зміни стану та 

ініціалізація дії з попередження / ліквідації критичного / підтримання певного стану 

об’єкта ІоТ, його безпосереднього споживача, довкілля чи іншого об’єкту ІоТ. 

Керуючі функції продукту ІоТ можуть полягати у:  

1) Фк1 – ініціалізації реалізації дій з попередження / ліквідації критичного / 

підтримання / досягнення певного стану самого продукту ІоТ, його безпосереднього 

споживача, довкілля чи іншого об’єкту ІоТ; 

2) Фк2 – управлінні реалізацією дій з попередження / ліквідації критичного / 

підтримання / досягнення певного стану самого продукту ІоТ, його безпосереднього 

споживача, довкілля чи іншого об’єкту ІоТ;  

3) Фк3 – диверсифікації ініціалізованих дій згідно заданого алгоритму за 

значенням інших параметрів стану продукту ІоТ, його безпосереднього споживача, 

довкілля чи іншого об’єкту ІоТ; 

4) Фк4 – зміні алгоритмів прийняття рішень за результатами машинного 

навчання. 

Функціональні можливості пристрою ІоТ та послуги, які він може надавати для 

створення цінності, визначаються типом сенсорних пристроїв, та наявністю підсистем 

граничних і туманних обчислень, тобто обробки даних на самому пристрої в локальній 

мережі підприємства. Тоді, поставивши здатність забезпечення виділених нами функцій 

у відповідність функціональним можливостям пристроїв ІоТ певного типу [27] та 

узагальнивши ці функції стосовно потреб, які ними задовольняються, можна отримати 

наступну типологію сенсорних пристроїв (табл. 11). Типи давачів Д1, Д2, Д3, Д4 

відповідають типології  [27], Д5 – давачі з можливостями Д4 з додатковою  здатністю до 

машинного навчання та самоналаштування алгоритмів дій на його основі. 

 

Таблиця 11  Типологія сенсорних пристроїв ІоТ, розроблено авторами 

 
Тип 

при-

строю 

Базові функції Операції (О) з даними та результати  

Взаємодія з людьми 

чи іншим 

устаткуванням 

Д1 

Ф1: Моніторинг та  облік 

діяльності на основі Фі1, 

Фі2 

Отримання та накопичення даних про стан 

пристрою, об’єкта обслуговування і 

довкілля та динаміку їх зміни шляхом 

сприйняття сигналів різної фізичної 

природи, перетворення їх в електричний 

сигнал, оцифровування (О1) 

Взаємодія відсутня,   

робота лише з 

даними через 

інтерфейс АРІ з 

передачею в мережу 
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Продовження табл. 11 

Д2 

Ф2: Жорстке управління 

діяльністю за заданими  

вимогами на неї на основі 

Фі1, Фі2, Фі3, Фі4, Фк1, Фк2 

Аналіз та інтерпретація даних шляхом О1,  

реактивні дії на результати обробки даних 

відповідно до заданих вимог з порівнянням 

отриманих значень контрольованих 

параметрів з еталонними і виробленням 

сигналу на коригування чи самостійним 

коригуванням значення параметру (О2) 

Базове 

сигналізування і 

спілкування за 

завчасно 

встановленими 

правилами 

Д3 

Ф3: Адаптивне 

управління діяльністю з  

урахуванням поточного 

стану системи за заданим 

алгоритмом на основі Фі1, 

Фі2, Фі3, Фі4, Фк1, Фк2, Фк3 

Аналіз, інтерпретація даних та коригування 

стану процесу залежно від реальних умов 

шляхом О2 з коригуванням еталонних 

значень за даними про стан  інших 

учасників діяльності та довкілля (О3); 

адаптивна контекстна модель процесу  

Управління з 

урахуванням 

контексту і надання 

сигналів людині про 

переналаштування  

робочого процесу 

Д4 

Ф4: Проактивне 

управління з 

виробленням алгоритму 

управління засобами 

машинного навчання на 

основі Фі1, Фі2, Фі3, Фі4, 

Фі5, Фк1, Фк2, Фк3, Фк4 

Аналіз даних, інтерпретація та коригування 

стану процесу залежно від реальних умов 

шляхом О2, О3 з автономним прийняттям 

рішень за автономно коригованими 

алгоритмами за результатами машинного 

навчання   (О4) 

Оптимізація 

процесів з 

урахуванням 

контексту та 

попереднього 

досвіду з 

інформуванням 

людини про 

прийняті рішення  

Д5 

Ф5: Автономне 

управління і реалізація  

процесів на основі Фі1, 

Фі2, Фі3, Фі4, Фі5, Фк1, Фк2, 
Фк3, Фк4, Фф 

Автономне прийняття рішень за 

результатами машинного навчання  (О4) з 

самостійним здійсненням фізичних 

операцій з залученням актуаторів  

Автономна P2M та 

М2М взаємодії через 

укладання 

«розумної» угоди 

 

Аналіз наведених у табл. 3 пропозицій цінності щодо необхідних для їх надання 

функцій пристроїв ІоТ (табл. 11) дає змогу визначити типи давачів, здатних реалізувати 

відповідні функції  (табл. 12).  

 

Таблиця 12  Підтримка давачами ІоТ функцій з реалізації пропозицій цінності 

пристроями ІоТ, розроблено авторами  

 

 Зміст пропозиції цінності 

Необхідні функції 

давача, за табл. 11    
Допустимі типи давачів  

Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 

«Традиційний контроль» + - - - - + + + + + 

«Моніторинг поведінки споживача в процесі 

використання продукту ІоТ» 
+ - - - - + + + + + 

«Інформація як послуга» + - - - - + + + + + 

«Рішення / відповідь як послуга» + - - - - + + + + + 

«Нормативний контроль» + + - - - - + + + + 

«Віддалене використання і моніторинг стану» + + - - - - + + + + 

«Дистанційна діагностика» + + - - - - + + + + 

«Моніторинг стану споживача» + + - - - - + + + + 

«Контроль активів (операцій)» + + - - - - + + + + 

«Предикативне обслуговування і контроль» + + - - - - + + + + 

«Автоматизація операцій» + + -/+ - - - + + + + 

«Персоналізація цінності за станом споживача» + + + -/+ - - - -/+ + + 

«Автономне управління устаткуванням» + + + -/+ - - - -/+ + + 

«Оптимізація / поділ споживання активів» + + + + - - - - + + 

«Оптимізація бізнес-процесів і операцій» + + + + -/+ - - - + + 
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Очевидно, що застосування давачів, які забезпечують підтримку функцій поза 

межами набору мінімально достатніх для реалізації пропозиції цінності (наприклад, 

давачі Д2, Д3, Д4, Д5 для традиційного контролю) створює можливості розвитку 

пропозиції цінності зі збільшенням ступеня задоволеності потреб споживача чи спектру 

задоволюваних потреб за зростання собівартості цінності. 

Обравши необхідний тип сенсорного пристрою ІоТ, можна оцінити види 

цифрових послуг, які він може надавати, у тому числі поза межами первинної концепції 

пропозиції цінності, і сформувати компонент «Внесок ІоТ» пропонованої ВМС та 

виявити необхідні для його реалізації ресурси, діяльності і партнерів.  Уточнення 

концепції пропозиції цінності, задоволюваних нею потреб та специфічної «ІоТ 

складової» цінності створює підстави для визначення споживацьких сегментів і способів 

взаємодії з ними. Заповнення шаблону ВМС спрощується і формалізується у разі 

ідентифікації значень інваріантних вимірів параметризованої пропозиції цінності (табл. 

13) і оцінки здатності забезпечити ці значення моделями формування цінності і доходу 

[2].  

 

Таблиця 13  Виміри параметризованої пропозиції цінності ІоТ, розроблено авторами 

на основі [26] 

 

Вимір 

пропозиції 

цінності 

Значення 

Частка 

цінності, що 

споживається 

конкретним 

споживачем 

100% Фіксована частка за 

попередньою 

угодою 

Частка пропорційно 

внеску в оплату 

Частка 

відповідно до 

потреби 

Природа 

продукту – 

носія цінності 

Фізичний 
продукт 

Цифровий 

продукт 

Цифровий 

додаток 

фізичного 

продукту 

Цифровий 

додаток 

цифрового 

продукту 

Аналітичний продукт 

(результат аналізу і 

агрегування даних від 

продуктів ІоТ) 

Об’єкт 

споживання 

Фізичний / 

цифровий 

продукт 

Послуга, 

надавана 

фізичним 

продуктом 

(фізична, 

цифрова, 

комплексна) 

Послуга, 

надавана 

обробкою 

даних від 

продукту 

Послуга, надавана 

аналізом обробки 

даних від 

продукту з 

прийняттям 

відповідного 

рішення 

Послуга, надавана 

аналізом обробки 

даних від багатьох 

продуктів з 

прийняттям 

відповідного рішення 

Часовий 

режим 

споживання 

Одноразовий Безперервний Періодичний В завчасно 

усталені моменти 

часу 

«На вимогу» 

(споживача чи 

продукту) 

Ініціатор 

активації 

послуги 

Споживач Продукт Власник продукту Третя сторона 

Виконавець 

кінцевої 

операції 

Споживач Продукт Власник продукту Третя сторона 

Права на 

носія цінності 

Власність Право на 

використання 

(оренда, 

лізинг) 

Право на 

використання 

лише послуги  

Право на використання 

результатів обробки і аналізу 

лише даних про послугу  
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Продовження табл. 13 
Оплата  Разова 

плата за 

носія про-

позиції цін-

ності з пра-

вом необме-

женого за-

стосування 

Разова плата 

за носія про-

позиції цін-

ності з пра-

вом обмеже-

ного застосу-

вання 

Плата за 

викори-

стання за-

лежно від 

обсягу ви-

користано

го 

ресурсу 

Плата 

за ре-

зульта

т вико-

рис-

тання  

Плата за 

кожний 

акт 

вико- 

ристанн

я 

Разова пла-

та за части-

ну носія + 

періодична 

оплата 

інших 

частин 

Під-

пис-

ка 

 

Очевидно, що при визначенні наповнення складових ВМС необхідно враховувати 

сумісність і ефективність спільного використання конкретних пропозицій цінності і 

моделей доходу (табл. 4), відповідність змісту пропозиції цінності та витрат на її 

отримання способами її просування на ринок, вимогам обраних споживацьких сегментів 

та способам контактування зі споживачем.  

При визначенні пропозиції цінності слід також враховувати реальну зміну станів 

всіх складових екосистеми ІоТ, які спричиняють зміну у пріоритетності задоволення 

окремих потреб, що переконливо продемонструвала пандемія коронавірусу. Так, 

найгірша динаміка витрат на Інтернет речей у світі (-0,1% в 2020 році) спостерігалася в 

сегменті споживчих послуг, пов’язаних з індустрією розваг та туризмом (готелі, казино, 

кінотеатри тощо) [3]. Невисокими були темпи зростання за підсумками 2020 року в 

дискретному виробництві (4,3%), ресурсовидобувних галузях, на зразок нафтогазової 

(+5%) і транспортної галузі (+5,7%) всупереч прогнозованому зростанню в секторі 

промислового ІоТ. Водночас найбільше у 2020 р. зросли витрати на технології Інтернету 

речей в охороні здоров’я, страхуванні і освіті – на 14,5%, 12,3% і 11,9% відповідно. 

Споживчі витрати на IoT-рішення зросли на 13,9% [3]. За даними маркетингових 

досліджень, 51 % споживачів придбали у 2020 р. по 2-3 «розумні» побутові ІоТ пристрої 

для адаптування в умовах пандемії; більшість з цих споживачів планує розширити спектр 

своїх ІоТ надбань і використовувати їх після завершення пандемії [44]. Це свідчить про 

те, що найближчими роками для українських ІоТ стартапів найдоцільніше зосередитися 

на пропозиціях цінності в галузях побутових товарів, медицини, охороні здоров’я та 

освіти. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Шаблон ВМС є найбільш зручним і апробованим інструментом розробки 

бізнес-моделі на рівні окремого учасника екосистеми ІоТ. Застосування ВМС має 

ґрунтуватися на системному підході до формування моделі, який враховував би не лише 

компонентний склад моделі (окремі будівельні блоки), але і її структуру, тобто зв’язки 

між окремими блоками і системні ефекти, що виникають внаслідок об’єднання блоків у 

єдину систему. 

Побудову бізнес-моделі за шаблоном ВМС слід, на наш погляд, починати з 

ідентифікації потреби чи потреб, на задоволення якої має працювати пропозиція цінності 

ІоТ. Важливість аналізу стану задоволення та інших характеристик цієї потреби / потреб 

приводить до введення компоненту «Потреба», описаного набором певних атрибутів, у 

шаблон ВМС. Значення цих атрибутів, поряд з ресурсами учасників, становлять підставу 

для формування змісту пропозиції  цінності і впливають на вибір моделі доходу. 

Встановлення значень окремих атрибутів вимагає визначення поточного і 

прогнозованого стану потреб та засобів їх задоволення за відповідними лініями 

розвитку, подальша розробка та параметризація яких з урахуванням специфіки ІоТ 

видається предметом наступних досліджень. 
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Основним інноваційним елементом пропозиції цінності у БМ ІоТ є результат 

надання цифрової послуги, надаваної пристроєм ІоТ, що зумовлює, на наш погляд, 

доцільність виділення в компоненті «Пропозиція цінності» ВМС елементу «Внесок ІоТ» 

або введення цієї компоненти як самостійної у шаблон ВМС для відображення 

відповідної цифрової послуги як основного інструмента задоволення потреби. Зміст 

послуги визначатиме тип давача ІоТ та вимоги до ІТ інфраструктури. 

ВМС має будуватися для кожного з партнерів екосистеми ІоТ. Наведені у даному 

дослідженні рекомендації стосуються, у першу чергу, розробників і виробників 

пристроїв ІоТ та постачальників ІоТ послуг, побудова ВМС для інших ключових 

учасників системи створення ІоТ (постачальників / провайдерів платформ, системних 

інтеграторів та постачальників маркетплейсів), як і питання узгодження всіх БМ, є 

предметами окремих досліджень. Побудова загальної ВМС для всієї екосистеми ІоТ 

повинна, на наш погляд, зводитися до узгодженого інтегрування бізнес-моделей 

партнерів чи формування вимог до перебудови окремих моделей у разі їх неузгодженості 

для отримання кінцевого корисного ефекту. 
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Development of the IoT business models according the BMC template 

The aim of the article. Internet of Things (IoT) technologies deeply affect business development 

and, as a consequence, business models (BMs) as a way of doing business by its actors. Conventional 

firm-centric e-business models are not always good for the IoT due to its ecosystem nature; 

implementing innovative models faces a number of challenges. It is a BMC (Business Model Canvas) 

template that is mainly used to create business models at enterprise level. Modified in accordance with 

the specifics of IoT, BMC templates overcome the limitations of the classical BMC and provide 

interrelated BMC solutions for the different layers of the IoT architecture. However, all of these 

templates, when modelling value propositions, focus only on the current state of consumer needs. The 

models ignore the interdependencies between the allowable attribute values of the certain BMC blocks, 

in particular between key resources, value proposition and revenue model. The article aims to analyse 

the IoT business models based on BMC, to identify the effective values of individual components of the 

BMC and the expediency of combining them within a particular BM and to specify means of taking into 

account the changing state of consumer needs in the formation of the BMC components. 

Analyses results. The IoT outlines a paradigm relying on a continuous set of things which 

interact with forming a worldwide dynamic network. The functionality of the IoT device sets the 

technological constraints and perspectives for value propositions and revenue generation modesl. The 

analysis of the proposed variants of IoT BMC and their successful implementation cases provided for 

clarification and generalisation of effective value propositions consistent with IoT specificity. For each 

of these value propositions the compatible revenue models and required functions of IoT devices were 

identified. In accordance with the proposed sophisticated classification of the IoT device functionalities, 

the valid types of IoT devices as a key resource for the realisation of a particular value proposition were 

identified. The formation of the BM should start from developing the concept of value offered to the 

consumer. To be effective the creation of the value proposition should be preceded by the identification 

of the consumer need and the state of its satisfaction by existing means. This state can be the following 

one: the need exists, but is not recognized by consumers and is not satisfied by existing means at all; the 

need exists and is identified by consumers but is not satisfied by existing means at all; the need is clear 

to consumers but is not fully satisfied by existing means. In the first two cases, the value proposition 

should ensure meeting the need at a minimum sufficient level. In case the means of satisfying the need 

exist, it is necessary to assess the current state of satisfying the need and to determine the extent to which 
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the proposed IoT solution would change this state.  The lines of development of needs and means of their 

satisfaction, adapted to the specifics of the particular need and IoT at large, are proposed to be used 

for assessing the state of need satisfaction. Specificity of IoT requires supplementing the set of lines of 

development of needs and satisfaction means with the lines launched by IoT possibilities. Several such 

lines, in particular, the line of increasing the consumer's awareness and the line of increasing the 

ideality of the final need satisfaction, have been proposed. A matrix of need parameters has been 

developed to simplify the consideration of the content and state of need in the formation of value and 

revenue models. 

Conclusions and directions for further research. The importance of taking into account the 

characteristics of needs in value proposition design makes it necessary to identify "Needs" as a distinct 

BMC component described by a set of specific attributes. The values of these attributes, together with 

the resources of the participants, provide the basis for the value proposition content and affect the choice 

of the revenue model. Setting the attribute values requires determining the current and expected state 

of needs and the means of meeting them on relevant lines of development, the further elaboration and 

parameterisation of which, taking into account the specificity of IoT, is the subject of further research. 

The result of the digital service provided by the IoT device appears to be a key innovative element of the 

IoT value proposition. That suggests the separating the "IoT contribution" element in the "Value 

proposition" component of the BMC or introducing it as a BMC component to reflect the relevant digital 

service. The content of the service will determine the functionality of the IoT device and the IT 

infrastructure requirements. When defining the value proposition, the real change in the state of all the 

components of the IoT ecosystem causing changes in the prioritisation of individual needs should also 

be considered. Clarifying the concept of the value proposition, the needs it satisfies and the specific "IoT 

component" of value creates the basis for identifying consumer segments and the ways of interacting 

with them. Compatibility and effectiveness of the joint use of specific value propositions and revenue 

models as well as compliance of the value proposition content, cost and promotion to the target 

consumer demands should be also considered when specifying the blocks of BMC. The BMC is to be 

built for each of the ioT ecosystem partners. The present research recommendations refer mainly to 

developers and manufacturers of IoT devices and service providers; the construction of the BMC for 

other IoT system key players (platform providers/providers, system integrators and marketplace 

providers), as well as the problem of these models coordination, should be the subjects of separate 

research. 

Keywords: Internet of Things (IoT), business model, Business Model Canvas (BMC), value 

proposition, revenue model. 
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політичній сфері. Доведена його ефективність в електоральному процесі на місцевому рівні. 

Обґрунтовано принципи формування комунікаційної політики та критерії вибору 

маркетингових інструментів. Пропонується необхідність ширшого використання соціальних 

мереж та таргетування. Показана універсальність маркетингового інструментарію з 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Проникнення маркетингу в усі сфери 

людського буття, справедливо піднімає питання про універсальність сучасного 

маркетингового інструментарію, застосування маркетингових технологій в різних 

сферах діяльності. Реалії господарської практики свідчать про те, що звичні медіа-

платформи, такі як телебачення, радіо, друковані ЗМІ не приносять вже бажаних 

результатів. Тому з’явився омніканальний маркетинг як система онлайн і офлайн 

маркетингових інструментів. У цьому зв’язку актуальним є дослідження щодо 

обґрунтування ефективності використання широкого спектра різноманітних 

маркетингових інструментів у політичній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Теорія маркетингу виникла 

на індустріальній стадії розвитку людства в період загострення проблеми здійснення 

комерційних обмінів і формування ринку покупця. На протязі ХХ ст. сформувалися 

постулати класичної теорії маркетингу – концепція, категоріальний апарат, 

інструментарій. Розвиток теорії маркетингу відбувається під впливом науково-

технічного прогресу, який забезпечує різноманіття товарної пропозиції, високі темпи 

оновлення товарного асортименту [25]. На стадії цифровізації виник цифровий 

маркетинг – вид маркетингової діяльності, що за цифровими каналами цифровими 

методами дозволяє адресно взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та 

реальному середовищах. 

 

 

 

© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

М.А. Окландер, М.О. Гайдаєнко. Омніканальний маркетинговий інструментарій у 

політичній сфері 

 

75 

 

Проблематика впровадження класичних і цифрових технологій досліджена в 

працях М. Окландера [19, 20], П. Маршалла та Б. Тодда [15], Г. Черчилля та Т. Брауна 

[24], В. Соколова [23]. Для з’ясування особливостей застосування маркетингового 

інструментарію в політичній сфері вивчалися праці Г. Музиченко [17, 18], Б. Джей 

Дженсона [4], М. Сафіулла [6]. 

Ще у 2015 році, як засвідчує М. Окландер, цифровий маркетинг займав 25% від 

обсягу бюджетів рекламних кампаній [19], а станом на 2020 рік цей показник значно зріс. 

Так, біля 95% малих підприємств сильно збільшили витрати на цифрову рекламу, а 

інтернет магазини очікують 4,8 трильйонів доларів доходу у 2021 році [1]. Визначною 

рисою такої реклами є форма та засоби її демонстрації аудиторії. До них відносяться 

інтерактивність, мультимедійність та гіпертекстуальність [15, с. 154]. 

М. Окландер виділяє такий тренд як таргетування разом з персоналізацію. «Обсяг 

накопичених даних про користувачів в Інтернет і сучасні ІТ-рішення дозволяють 

формувати з клієнтами персоналізовані відносини. Канонічна сегментація пішла в 

минуле, нині є можливість завдяки таргетуванню формувати групи клієнтів, робити для 

них персональні пропозиції, кардинально збільшуючи конверсію. Виділяють основні 

клієнтські сегменти, з якими потрібно по-різному комунікувати. Маючи психологічні 

портрети потенційних клієнтів та розуміння, до якого психологічного типу вони 

належать, можна обрати оптимальний спосіб спілкування» [20]. 

Уперше таку практику застосував під час виборів Дональд Трамп в США у 2016 

році. Коментарі, зроблені головою кампанії з цифрової стратегії Бредом Парскейлом, 

свідчать про потенціал політичних комунікацій, що розповсюджуються на цифрових 

медіа-платформах, таких як Twitter та Facebook, з використанням мікротаргетинга як 

сильного інструменту політичного маркетингу. «Ефективність нашої кампанії в 

соціальних мережах, що розповсюджується за допомогою Facebook, в 100-200 разів 

вища, ніж у кампанії Клінтон» прокоментував у Twitter Парскейл [3]. 

Таргетинг не лише змінює здатність передавати повідомлення цільовій аудиторії, 

але також може бути використаним для підвищення ефективності, кому саме надають 

перевагу виборці. Проводячи опитування з більшою точністю або тестуючи тип 

повідомлення, який найкраще працює з кожним сегментом населення, таргетинг може 

інформувати, на які теми звертає увагу громадськість, і які повідомлення найкраще 

резонують для конкретного сегменту населення. Під час президентської кампанії 2016 

року в США Республіканський Національний Комітет збирав дані опитування близько 1 

мільйона контактів щодня, а під час першого туру команда Дональда Трампа 

використовувала методи перевірки повідомлень, які запускали в середньому від 40 000 

до 50 000 версій своїх рекламних оголошень щодня, щоб перевірити, як вони були 

отримані, та з метою внесення необхідних корекцій [5]. 

Ця технологія дібралася й до України. Так, за словами М. Федорова, що очолював 

рекламну кампанію В. Зеленського на виборах президента України 2019 року, «ми 

допрацювали цю технологію набагато глибше, ніж Трамп» [11]. «Ми досить щільно 

використовували глибоке таргетування – з різними аудиторіями говорили про те, що 

конкретно цікавить дану цільову аудиторію. Це не було маніпуляцією, це було більше 

транслювання нашої конкретної програми. Ми говорили студентам – що ми робимо для 

студентів, пенсіонерів – що ми робимо для пенсіонерів. Це називається глибоке 

таргетування. Нібито все говорять, що Трамп через цієї технології переміг. Я не вважаю, 

що Трамп переміг через це. Я не вважаю, що ми через це перемогли»[11]. У результаті 

застосування технології таргетингу команді В. Зеленського вдалося значно скоротити 

витрати на спілкування з електоратом через традиційні канали та досягти перемоги у 
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виборах-2019. Варто зауважити, що введення технології в політичну практику є ще 

одним доказом дієвості традиційних та популярних в класичному маркетингу технологій 

сегментації ринку, що ще раз доводить залежність виборчих перегонів від якості 

маркетингових стратегій кожного з претендентів на посаду. 

Таргетинг – це маркетингова стратегія, що використовує масиви інформації про 

користувачів – що їм подобається, з ким пов’язані, їх демографічні дані, що купляли, 

тощо – для їх сегментації на невеликі групи для таргетування контенту [2]. 

Соціальні медіа стали дуже потужним інструментом для висловлювання думок, 

поглядів і ідей, що в результаті перетворили соціальні мережі на впливовий інструмент 

формування думок. Отже, соціальні медіа також стали важливим маркетинговим 

інструментом в електоральному процесі, платформою для розміщення агітаційних та 

рекламних постів [6]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Дослідження направлено на пошук науково-обґрунтованих та 

методично завершених рекомендацій з ефективного використання омніканального 

маркетингового інструментарію в електоральному процесі. 

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

обґрунтуванні науково-методичних та практичних положень використання 

омніканального маркетингового інструментарію у політичній сфері. 

Досягнення мети роботи обумовлює необхідність вирішення таких завдань: 

– проаналізувати еволюцію маркетингового інструментарію в сучасних ринкових 

умовах; 

– визначити зміст комплексу маркетингу у політичній сфері; 

– дослідити ефективність використання маркетингових досліджень для вивчення 

політичної сфери; 

– визначити доцільність застосування інструментарію маркетингової 

комунікаційної політики в електоральному процесі. 

– обґрунтувати критерії вибору пріоритетних маркетингових інструментів у 

політичній сфері. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Об’єктом дослідження виступає процес 

використання омніканального маркетингового інструментарію. Предметом дослідження 

є теоретико-методичні засади обґрунтування можливості ефективного використання 

омніканального маркетингового інструментарію на місцевих виборах в м. Одеса 2020 

року. 

Омніканальный маркетинг – це поєднання інструментів класичного маркетингу і 

цифрового маркетингу. Зараз парадигма омнікального маркетингу є провідною. 

Цифрова реклама надає можливість рекламодавцям контролювати процес 

здійснення рекламних кампаній та змінювати зміст рекламних повідомлень з 

мінімальними витратами бюджету та часу. Нині один з цих інструментів став запорукою 

успіху проектів, цим інструментам є таргетована реклама або таргетинг. 

Таргетована реклама – це дійсний спосіб комунікації з клієнтами. Однак для того, 

щоб комунікація була результативною, необхідно коректно використовувати базу даних 

потенційних клієнтів у соціальній мережі, що обрана для розповсюдження реклами. 

Іншими словами, необхідно правильно налаштувати таргетовану рекламу. Таргетинг 

реклами здійснюється за наступними кількома ознаками: 

Географічні дані: місто, країна, область. В рамках цього критерію реклама буде 

демонструватися лише у межах однієї території. Тобто мешканець міста Одеси буде 

бачити переважно оголошення одеських компаній. 
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Демографічні дані: стать, вік, стан сім’ї. У цій категорії інтерес представляють 

користувачі певного сімейного стану або емоційного настрою людини [4]. 

Соціальний статус: місце навчання та роботи, рік завершення навчальних 

закладів, посада тощо. За допомогою цих критеріїв рекламу можна націлити на 

споживачів з урахуванням професійних інтересів. 

Інтереси, хобі, мобільні додатки та спільності. У цьому випадку буде достатньо 

визначити, у яких групах та спільнотах перебуває користувач, а також, які мобільні 

додатки у нього інстальовані.  

Правильно налаштований таргетинг дозволяє: покращити лояльність 

відвідувачів, оскільки оголошення відповідає пошуковим запитам користувачів та 

розцінюється ними як корисна інформація; збільшити конверсію за допомогою 

зацікавлених користувачів; оптимально використовувати бюджети рекламних кампаній, 

концентруючись на потенційних покупців. 

Одним із активних споживачів маркетингових досліджень є сучасна сфера 

політики, яка постійно звертається до послуг маркетологів під час виборів різного рівня. 

Уявити сучасний світ без політичної реклами важко, а без неї перемогти на виборах 

взагалі нереально. 

Якість таргетування залежить від попереднього проведеного маркетингового 

дослідження ринку, що дає новий поштовх розвитку маркетингових досліджень та 

поширення сфери їх застосування. Традиційна для маркетингу сфера комерційних 

бізнес-проектів доповнюється іншими сферами. Зокрема, одною з таких сфер, які 

користуються здобутками маркетингу, є політична сфера, зокрема виборчі кампанії. 

В теорії маркетингу та політичній науці немає спільного розуміння про 

доцільність застосування маркетингових досліджень в сфері політики, проте 

інструменти маркетингу широко застосовуються виборчими штабами під час виборчих 

перегонів та доводять свою ефективність. Це, в свою чергу, дозволяє зробити висновок 

про універсальність маркетингових інструментів. 

Практика таргетингу і, отже, звернення до різних сегментів електорату різними 

способами передує аналізу масивів даних, онлайн комунікацій та соціальних медіа. 

Однак точність, з якою це можна проводити в епоху цифрових технологій, 

революціонізувала процес просування політичних кампаній: цифрові відбитки, залишені 

користувачами Інтернет, різко зросли, і зараз приватні компанії збирають величезні 

обсяги персональних даних, які потенційно можуть бути використані для електоральних 

перегонів [2]. 

Постає питання, маркетинг – це про продаж певного товару або послуги, однак 

що можна продавати в політиці? Метафорично кандидат на виборчу посаду продає себе 

електорату, тут присутній як специфічний товар, так і спеціальний споживач. Загалом до 

подібного можна застосувати традиційний комплекс маркетингу (рис. 1). 

 

 

Комплекс 4Р

Товар Ціна Місце Просування
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Рисунок 1 – Комплекс маркетингу 4Р в політичній сфері 

 
Коректна політична кампанія є важливим елементом змагальності на виборах, 

однак її підготовка та проведення потребують вивчення широкого кола факторів. 

Соціологічні опитування, які є найпопулярнішим інструментом для побудови 

політкампаній, мають на меті вивчити громадську думку та не в змозі дати відповіді на 

інші питання, пов’язані із просуванням кандидата до перемоги. Це і є причиною 

звернення політиків до послуг маркетологів. 

Алгоритм проведення маркетингових досліджень в сфері політики не 

відрізняється від класичного. Г. Черчилль виділяє наступні етапи (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Етапи маркетингового дослідження [24, c. 38-41] 

 

Розглянемо процес проведення маркетингового дослідження на прикладі 

замовлення політика Х. За півтора роки перед виборами до Одеської міської ради політик 

Х, який є чинним депутатом, звернувся із замовленням до Центру «POLITICUS» 

провести маркетингове дослідження мешканців його виборчого округу з метою 

проаналізувати рівень його відомості, довіри та корисності, потенційних конкурентів, 

рівень підтримки його діяльності та готовності виборців підтримати на майбутніх 

виборах. Головна мета звернення – перемогти на наступних виборах. 

Для побудови плану дослідження було проаналізовано результати голосування з 

виборів до Одеської міської ради 2015 року, президентські вибори 2019 року, ряд 

соціологічних опитувань напередодні обох заходів та звіти про результати 

соціологічного дослідження, проведеного методом екзитполу по всіх виборчих 

дільницях на цьому виборчому окрузі. У результаті було прийнято до уваги ряд фактів 

зі звіту екзитполу щодо першого туру виборів у президенти України 2019 року, а саме: 

Комплекс 4Р

Специфічним 
товаром 
виступає 

безпосередьо 
сам кандидат

Ціною є голос 
виборця 

Місце продажу, 
в залежності 
від виборної 

посади, на яку 
висувається 

кандидат, може 
бути країна, 

область, місто, 
округ

Законодавчо 
закріплено 

певні 
обмеження 

щодо 
просування 

1 • Визначення проблеми та цілей дослідження

2 • Аналіз вторинної інформації та попереднє планування дослідження 

3 • Розробка концепції маркетингового дослідження

4 • Збір первинної інформації, оцінка її ефективності та об'єктивності

5 • Аналіз та обробка отриманої інформації

6 • Формування висновків дослідження

7 • Презентація отриманих результатів
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– явка виборців в день виборів у розрізі вікових груп (рис. 3), яка засвідчила, що 

за віковою структурою найбільш активними були виборці працездатного віку (20-50 

років), що склали 57,32% від вибірки, 13,16% опитаних вперше відвідали вибори, 

пенсіонерів незначно більше – 14,57% (рис. 3); 

 

 

 

Рисунок 3 – Явка виборців у розрізі вік/стать, % 

*Розроблено авторами на підставі проведеного дослідження 
 

– структура виборців за показниками вік/стать, відповідно до якої 47,07%, із тих, 

хто голосував, були чоловіки, 52,93% – жінки з незначними коливаннями по дільницях, 

округів ВК№*****1, де проголосувало 64,09% виборців чоловічої статі (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Структура виборців за показниками вік/стать 

 

 Ш Жінки 18-20 р. 20-30 р. 30-40 р. 40-50 р. 50-60 р. 60+ р. 

ВК№*****

0 

40,07 59,93 5,52 23,69 26,11 19,88 15,46 9,34 

ВК№*****

1 
64,09 35,91 40,45 19,62 10,85 7,18 8,06 13,84 

ВК№*****

2 
46,85 53,15 14,83 27,83 34,13 16,08 6,15 0,98 

ВК№*****

3 
46,34 53,66 2,04 7,31 15,59 21,83 24,41 28,82 

ВК№*****

4 
44,91 55,09 9,8 13,33 17,85 20 20,78 18,24 

ВК№*****

5 
45,62 54,38 18,43 22,81 15,52 17,15 11,13 14,96 

По округу 

в цілому 

47,07 52,93 13,16 18,92 20,77 17,63 14,95 14,57 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження 

 

Для подальшого дослідження були виділені 4 модулі: 

1) Рівень впізнаваності політика Х та його потенційних конкурентів; 

2) Рівень довіри до політика Х та до його потенційних конкурентів; 

3) Рівень корисності для округу політика Х та його потенційних конкурентів; 

4) Політичні вподобання виборців. 

Відповідно до визначених блоків були визначені пошукові питання та 

сформульовані гіпотези. 
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Для досягнення визначено 8 пошукових питань дослідження: 

1) Чи знають виборці діючого депутата від свого округу? 

2) Кому і наскільки з політиків від цього округу довіряють виборці? 

3) Що саме впливає на формування довіри виборців до міських політиків? 

4) Кого з місцевих політиків виборці вважають найбільш корисним? 

5) Які заходи, проведені депутатом на виборчому окрузі, запам’яталися 

мешканцям? 

6) Які проблеми турбують мешканців виборчого округу зараз? 

7) Чи готові виборці знову проголосувати за чинного депутата? 

8) Якій партії віддали би голос на майбутніх виборах до міської ради? 

До кожного пошукового питання було сформульовано гіпотези: 

1) Н0: Першим в голову виборців прийде прізвище політика Х. 

Н1: Виборці недостатньо обізнані про політика Х. 

2) Н0: Виборці найбільше довіряють політику Х. 

Н1: Потенційні конкуренти викликають більшу довіру. 

3) Н0: Виборці довіряють не словам, а справам, переважна більшість яких лежить 

в площині житлово-комунальних проблем.  

Н1: Довіра формується на основі інших видів діяльності. 

4) Н0: Мешканці вважають політика Х найбільш корисним для округу. 

Н1: Дії конкурентів є більш корисними. 

5) Н0: Виборці найбільше запам’ятали ремонтні роботи в житлово-комунальному 

секторі.  

Н1: Мешканці звернули більше уваги на інший вид діяльності. 

6) Н0: Більшість опитуваних зроблять вибір на користь вирішення проблем 

житлово-комунального характеру. 

Н1: Виборців турбують інші проблеми. 

7) Н0: На момент опитування мешканці з більшою часткою вірогідності віддадуть 

свій голос за депутата Х. 

Н1: Потенційні конкуренти мають більше шансів на перемогу. 

8) Н0: Виборці підтримують партію, що займає більшість мандатів в Одеській 

міській раді. 

Н1: Виборці надають перевагу іншій партії. 

 

Дослідження проводилося в форматі експрес-інтерв’ю «face to face» відповідно до 

розробленої анкети за місцем проживання респондентів у межах виборчого округу. 

 

Анкета 

 

Шановний респонденте! 

З метою визначення рівня впізнаваємості на місцевих виборах політиків та рівня  їх 

підтримки серед населення м. Одеси просимо прийняти участь в опитуванні та 

відповісти  на декілька питань. 

1. Чи приймали Ви участь в голосуванні на минулих виборах?  

 Так Ні 

Президентських   

Парламентських   

Місцевих   
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2.  Чи знаєте Ви тих, хто представляє Ваші інтереси на різних рівнях влади? 

Якщо так, то кого з народних обранців можете назвати? 

___________________________________________________________________________ 

3. Кого з депутатів Одеської міської ради Ви знаєте? (Назвіть усі прізвища) 

__________________________________________________________________________ 

4. Кого з перерахованих нижче місцевих політиків Ви знаєте? (вкажіть усіх, кого 

знаєте): 

X  DDD  

AAA  EEE  

BBB  FFF  

CCC    

5. Чи збираєтеся Ви приймати участь в голосуванні на наступних виборах?  
 Так Ні 

Президентських    

Парламентських    

Місцевих   

6. Кому з місцевих політиків Ви довіряєте? (Назвіть усі прізвища) 

___________________________________________________________________________ 

7. Оцініть свій рівень довіри до місцевих політиків з приведеного нижче переліку 

відповідно до приведеної шкали від 5 до 0, де 5 – найвищий рівень довіри. 
       

5 4 3 2 1 0 
X       
AAA       
BBB       
CCC       
DDD       
GGG       
III       
JJJ       
KKK       
LLL       

8.  Що, на Вашу думку, найбільш сприяє збільшенню рівня довіри до місцевих 

політиків. 

___________________________________________________________________________ 

9.  З приведених нижче факторів оберіть три найбільш впливових на формування 

довіри до місцевих політиків:  
Вирішення побутових проблем 

мешканців округу. 

 Організація спільно з мешканцями 

домів заходів на свята 

 

Ефективність роботи приймальні 

депутата. 

 Залучення громадян до спільного 

вирішення проблем дому (двору) 

 

Організація заходів для дітей.  Особисті зустрічі з мешканцями  

Піклування за літніми.  Правова допомога мешканцям 

округу 

 

Виконання функцій посередника між 

владою та населенням 

 Тлумачення умов участі громадян в 

громадських програмах 
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10. Назвіть кілька фамілій місцевих політиків, чию діяльність Ви вважаєте 

найбільш корисною для Вашого округу. 

___________________________________________________________________________ 

11. Надайте оцінку корисності діяльності місцевих політиків для Вашого округу за 

шкалою від 5 до 0, де 5 – найвищий рівень корисності.  

 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 

Х       DDD       

ААА       EEE       

ВВВ       FFF       

ССС              

12. Про які заходи, проведені депутатом Вашого виборчого округу , Ви знаєте або 

чули? 

Відвідування батьківських зборів в школах 

округу 

 Ремонт каналізаційних сполучень та 

дворових покриттів  

 

Привітання людей літнього віку зі святами  Надання правової допомоги 

мешканцям виборчого округу 

 

13.  З приведеного нижче переліку проблем Вашого округу оберіть три, що, на Вашу 

думку, потребують першочергового вирішення депутатом міської ради?   

Ремонт каналізаційних сполучень   Ремонт підвалів  
Ремонт дахів  Ремонт дворового покриття  
Ремонт парадних  Ремонт фасадів  
Ремонт водопостачання  Ремонт зливових каналів  
Правова допомога в отриманні пільг (субсидій)  Встановлення лічильників (вода, тепло, газ)  
Свій варіант (вкажіть свій) 

14. Якщо б вибори Президента відбулися найближчої неділі, за кого з 

запропонованого переліку Ви віддали б свій голос?  

Бойко Юрій Анатолійович   

Вілкул Олександр Юрійович  

Гриценко Анатолій Степанович  

Зеленський Владимир Олександрович  

Ляшко Олег Валерійович  

Порошенко Петро Олексійович   

Тимошенко Юлія Володимирівна  

Інший кандидат (назвіть прізвище)  

Перекреслив би усіх кандидатів у бюлетені  

Важко сказати / не визначився  

Відмовляюсь відповідати  

Не приймав би участі у голосуванні  

15. Яким би бува Ваш вибір, якщо б на найближчих виборах в Верховну Раду  України 

приймали участь наступні партії? 

Аграрна Партія України (К. Крутько)  
Партія «Блок Святослава Вакарчука»  
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»  
Партія «Відродження» (В. Бондар, Г. Кернес, В. Хомутиннік)  
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко)   
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» ((О. Тягнибок)  
Партія «Громадянська позиція» (А. Гриценко)  
Партія зелених України (В. Кононов)  
Партія «Народний фронт» (А. Яценюк, А. Аваков, О. Турчинов)  
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Партія «Наш край» (О. Мазурчак, О. Фельдман, А. Кіссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров)  
Партія «Правий сектор» (А. Тарасенко)  
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий)   
Партія «Опозиційна платформа – «За життя» (Ю. Бойко, В. Рабінович)  
Партія «Опозиційний блок» (О. Вілкул, Б.Колесніков, М. Добкін)  
Партія «Слуга народу» (В. Зеленський)  
Партія «Українське об’єднання «УКРОП» (І. Коломойський, Т. Батенко)  
Радикальна партія Олега Ляшка  
Соціалістична партія (И. Ківа)  
Інша партія (вкажіть яка)  
Закреслив би усі політичні партії в бюлетені / зіпсував бюлетень  
Важко сказати / Не визначився  
Відмовляюсь відповідати  
Не приймав би участі у голосуванні  

16. Якщо б вибори до Одеської міської раби відбувалися наступної неділі, за кого із 

запропонованих кандидатів від Вашого округу віддали би Ви свій голос?  

Х  DDD  
ААА  EEE  
ВВВ  FFF  
ССС    

Другой кандидат (укажите фамилию) 

17. Яким би бува Ваш вибір, якщо б на найближчих виборах до Одеської міської 

ради приймали б участь наступні партії? 

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»»  

Партія «Всеукраїнське  об’єднання «Батьківщина»»  (Ю. Тимошенко)   

Партія «Довіряй ділам» (Г.Труханов)  

Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»» (О. Тягнибок)   

Партія «Громадська позиція» (А. Гриценко)  

Партія «Народний фронт» (А. Яценюк, А. Аваков, О. Турчинов)  

Партія «Наш край» (О. Мазурчак, О. Фельдман, А. Кіссе, С. Кальцев, Ю. Гранатуров )  

Партія «Правий сектор» (А. Тарасенко)  

Партія «Об’єднання «Самопоміч»» (А. Садовий)  

Партія «Опозиційна платформа – «За життя»» (Ю. Бойко, В. Рабінович)  

Партія «Слуга народу» (В. Зеленський)  

Радикальна партія Олега Ляшка  

Українська морська партія Сергія Ківалова  

Інша партія (вкажіть яка)  

Зіпсував би бюлетень   

Важко сказати / Не визначився  

Відмовляюсь відповідати  

18. Якщо б вибори мера м. Одеси відбувалися наступної неділі, кому б Ви віддали 

свій голос? 

Голубов Дмитро Іванович  Скорик Миколай Миколайович  

Ківалов Сергій Васильович   Труханов Геннадій Леонідович  

Королев Марат Валентинович  Бриндак Олег Борисович  

Інший кандидат (вкажіть прізвище) 

19. Чи є Ви членом якоїсь політичної партії? Якщо так, то якої саме? 

    Так__________  Ні__________ 

20. Чи є членом якоїсь громадської організації? Якщо так, то якої саме? 
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   Так__________  Ні__________ 

 

Інформація про респондента: 

 

21. Стать   чоловіча______     жіноча_______ 

22.  Вік  
18-20 років  30-40 років  50-60 років  

20-30 років  40-50 років  60+  

23.  До якої категорії людей за соціально-економічним статусом Ви себе віднесете: 
Ми не маємо достатньо коштів для 

купівлі продуктів харчування. 

 

 У нас достатньо коштів для придбання 

товарів тривалого користування 

(телевізор, холодильник), однак 

купувати дійсно дорогі речі для нас 

важко.  

 

 

В нас достатньо коштів для придання 

продуктів харчування, однак одежу 

купувати важко.  

 

У нас достатньо коштів для придбання 

продуктів харчування та одежі, однак 

купувати товари тривалого 

користування (телевізор, холодильник) 

для нас важко. 

 Ми можемо дозволити собі купувати 

дорогі речі (кватира, автомобіль, 

дачний будинок)  

 

 

Щиро дякуємо за участь в опитуванні! 

 

У межах опитування обрана генеральна сукупність, яку складали мешканці 

необхідного виборчого округу міста Одеси. Обсяг вибірки – 400 осіб. Метод вибірки – 

детерміновано-імовірнісний, тобто до вибірки входили лише повнолітні особи, які 

зареєстровані у виборчому окрузі. Репрезентативність – за статтю, віком, соціальним 

статусом, належністю до виборчої дільниці. 

Аналіз вибірки. Кількість виборців в окрузі – 12564 особи (відповідно до 

інформації громадської приймальні депутата). Вага одного отриманого голосу – 31,25 

одиниць (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Розподіл вибірки за комісіями за кількістю респондентів 

 
№ комісії Кількість 

виборців 

Вибірка № комісії Кількість 

виборців 

Вибірка 

*****0 2359 75 *****3 2255 70 

*****1 1955 65 *****4 1526 50 

*****2 2061 65 *****5 2408 75 
*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

За чисельністю вибірка виконана на 100%. За показником «стать» вибірка була 

задана, виходячи з офіціальної міської статистики (47% чоловіки, 53%жінки) та склала 

190 та 210 осіб відповідно. Виконано на 100%. За віковим критерієм вибірка задана на 6 

вікових груп з рівним представництвом за чисельністю в межах 12-20% по кожній групі 

(табл. 3). 
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Таблиця 3 – Результати по комісіях у віковому розрізі, у % 

 18-20 р. 20-30 р. 30-40 р. 40-50 р. 50-60 р. 60+ р. 

*****0 12% (9) 12% (9) 18,6% (14) 17,3% (13) 17,3% (13) 22,7% (17) 

*****1 29,2% (19) 20% (13) 15,4% (10) 12,3% (8) 7,7 % (5) 15,4% (10) 

*****2 26,2 % (17) 15,4% (10) 15,4% (10) 13,8% (9) 13,8% (9) 15,4% (10) 

*****3 22,8 % (16) 21,4% (15) 14,3% (10) 12,8% (9) 11,4% (8) 17,1% (12) 

*****4 20% (10) 16% (8) 26% (13) 10% (5) 14% (7) 14% (7) 

*****5 12% (9) 21,3% (16) 24% (18) 16% (12) 18,6% (14) 8% (6) 

∑ 20% (80) 17,75 % 

(71) 

18,75% 

(75) 

14% (56) 14% (56) 15,5% (62) 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження 

Похибка за віковим критерієм складає 1,2%, що знаходиться в межах статистичної 

похибки. Однак, за віковим критерієм похибку чітко визначити неможливо, тому що 

відсутня інформація про віковий склад виборців округу. 

За соціальним статусом вибірка не задавалася, а визначалась суб’єктивно 

респондентами під час опитування (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Розподіл за соціальним статусом відповідно до запропонованих в анкеті 

відповідей 

 
Ми не маємо достатньо коштів для 

купівлі продуктів харчування. 

24% У нас достатньо коштів для 

придбання товарів тривалого 

користування (телевізор, 

холодильник), однак купувати 

дійсно дорогі речі для нас важко.  

18,75% 

У нас достатньо коштів для придання 

продуктів харчування, однак одяг 

купувати важко.  

22,5% 

У нас достатньо коштів для 

придбання продуктів харчування та 

одягу, однак купувати товари 

тривалого користування (телевізор, 

холодильник) для нас важко. 

28% Ми можемо дозволити собі 

купувати дорогі речі (кватира, 

автомобіль, дачний будинок)  

6,75% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

Загалом наявність похибки в межах статистичної свідчить про достатню 

репрезентативність проведеного дослідження. 

Аналіз та обробка отриманої інформації. 

Модуль 1. Рівень впізнаваності політика Х та його потенційних конкурентів. 

Перевіримо перше пошукове питання. Виборцям був запропонований ряд питань 

відкритого та закритого типу з метою дізнатися, чи асоціюється діючий депутат міської 

ради Х з народними обранцями, що представляють їхні інтереси, чи вкажуть його 

прізвище в переліку відомих їм місцевих політиків та який відсоток мешканців округу 

впізнають його в списку місцевих політиків. 

Опитування показало, що мешканці округу асоціюють представників своїх 

інтересів тільки з народними депутатами й політиками національного рівня. Зокрема, 

були вказані 11 політиків, серед яких політик Х був відсутній. 

На відкрите запитання «Кого з депутатів Одеської міської ради Ви знаєте», 

діючий депутат Х був названий 145 разів. При цьому респонденти до числа депутатів 
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відносили всіх відомих їм одеситів: Труханов, Клименко, Фабрикант, Голубов, Ківалов 

та інші. 

Запропонований перелік із 7 місцевих політиків, впливовість яких для мешканців 

цього округу очевидна і які можуть стати конкурентами на депутатське крісло від цього 

округу, показав, що явного лідера немає (табл. 5). 

 

Таблиця 5 – Рівень впливовості місцевих політиків у відсотках між усіма та між тими, 

хто оцінював 

 

 

Відсоток між усіма  Відсоток між тими, кого 

оцінювали 

Х 37,25% 17,99% 

АAA 23,5% 11,35% 

ВBB 11,75% 5,68% 

СCC 30,75% 14,86% 

DDD 9,75% 4,71% 

EEE 27,5% 13,29% 

FFF 40,75% 19,68% 

Не знаю, ні за кого 25,75 12,44% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

У діючого депутата Х другий показник – 37,25% . Цей показник не сильно 

відрізняється від першої позиції – FFF, з його 40,75% та 20% впізнаваності та вищим, ніж 

у діючого голови районної адміністрації та депутата обласної ради, що свідчить про 

визнання впливовості політика Х та впізнаваності його серед місцевих політиків для 

мешканців цього округу. Отже, приймається альтернативна гіпотеза, що виборці 

недостатньо обізнані про політика Х. 

Модуль 2. Рівень довіри до політика Х та до його потенційних конкурентів. 

Перевіримо друге пошукове питання. На відкрите питання «Кому з місцевих 

політиків Ви довіряєте?» респонденти вказували 17 осіб, серед яких політик Х називався 

декілька разів. 6% респондентів згадали про нього, як про політика, якому вони 

довіряють, і це найвищий відсоток з категорії (табл. 6). 

 

Таблиця 6 – Кому з місцевих політиків і наскільки довіряють виборці за п’ятибальною 

шкалою, де 0 – зовсім не викликає довіри, 5 – високий рівень довіри, у % 

 
 5 4 3 2 1 0 

X 14,39% 14,03% 9% 10,79% 7,91% 43,88% 

AAA 1,63% 9,8% 16,33% 13,47% 9,79% 48,98% 

BBB 1,35% 3,15% 11,7% 13,5% 9% 61,3% 

CCC 6,32% 7,43% 15,61% 10,41% 11,9% 48,33% 

DDD 1,86% 2,35% 9,2% 12,1% 11,14% 63,25% 

GGG 1,43% 3,8% 7,62% 9,52% 12,38% 65,24% 

III 1,02% 1.53% 7,18% 10,27% 13,33% 66,67% 

JJJ 2,17% 1,09% 9,24% 9,24% 14,13% 64,13% 

KKK 2,38% 0,95% 8,57% 7,62% 11,43% 69,05% 

LLL 1,44% 2,39% 7,18% 8,61% 10,05% 70,33% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 
 

Загальна оцінка рівня довіри до депутата Х позитивно оцінювалася 56% 

респондентів. Оцінка рівня довіри як «вище середнього» (3-5 балів) складає 37%, з яких 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

М.А. Окландер, М.О. Гайдаєнко. Омніканальний маркетинговий інструментарій у 

політичній сфері 

 

87 

 

найвищий ступінь довіри йому виказали 14,4%. Це найвищий показник із 

запропонованого переліку, де у наступного за рейтингом політика ССС, при відносно 

схожому рівні загальної довіри в 51%, найбільший відсоток респондентів оцінює його як 

«задовільний». Необхідно відмітити, що не всі респонденти погодились надати оцінку 

рівня довіри й корисності місцевих політиків для цього округу. За рівнем довіри маємо 

наступні результати (табл. 7). Відповідно до цього можемо зробити висновок, що 

показники діючого депутата Х є достатньо високими, а отже, ми приймаємо гіпотезу, що 

виборці найбільше довіряють саме політику Х. 

 

Таблиця 7 – Відповіді респондентів щодо рівня довіри до депутата у відношенні до тих, 

хто погодився відповісти і до загальної вибірки, у % 

 
 % до 

в.р.  

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

5 4 3 2 1 0 

X 14,39 10 14,03 9,75 9 6,25 10,79 7,5 7,91 5,5 43,88 30,5 

AAA 1,63 1 9,8 6 16,33 10 13,47 8,25 9,79 6 48,98 30 

BBB 1,35 0,75 3,15 1,75 11,7 6,5 13,5 7,5 9 5 61,3 34 

CCC 6,32 4,25 7,43 5 15,61 10,5 10,41 7 11,9 8 48,33 32,5 

DDD 1,86 1 2,35 1,25 9,2 5 12,1 6,5 11,14 6 63,25 34 

GGG 1,43 0,75 3,8 2 7,62 4 9,52 5 12,38 6,5 65,24 34,25 

III 1,02 0,5 1.53 0,75 7,18 3,5 10,27 5 13,33 6,5 66,67 32,5 

JJJ 2,17 1 1,09 0,5 9,24 4,25 9,24 4,25 14,13 6,5 64,13 29,5 

KKK 2,38 1,25 0,95 0,5 8,57 4,5 7,62 4 11,43 6 69,05 36,25 

LLL 1,44 0,75 2,39 1,25 7,18 3,75 8,61 4,5 10,05 5,25 70,33 36,75 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

Розглянемо третє пошукове питання. На думку респондентів, на формування 

довіри до місцевих політиків (відкрите питання) найбільше впливають їх конкретні дії, 

допомога, яка надається, вирішення проблем виборців та спілкування з ними, в тому 

числі й на особистих зустрічах. 

На основі відповідей респондентів, на питання «З наведених нижче факторів 

оберіть три найвпливовіших на формування довіри до місцевих політиків» можна 

сформувати наступний рейтинг факторів (табл. 8). 

56,5% виборців вважають, що діяльність депутата на 18,9% повинна складатися з 

вирішення побутових проблем мешканців округу, а також піклування про літніх людей 

(43,77%) та правова допомога мешканцям округу (37,2%). Отже, підтверджується 

гіпотеза, що виборці довіряють не словам, а справам, переважна більшість яких лежить 

в площині житлово-комунальних проблем. 
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Таблиця 8 – Рейтинг факторів, які, на думку респондентів, формують рівень довіри до 

місцевих політиків, у % 

 
Позиція в 

рейтингу 

Вид депутатської активності Частка в 

загальному 

результаті 

Відсоток 

підтримки серед 

виборців 

1 Вирішення побутових проблем 

мешканців округу 

18,96% 56,5% 

2 Піклування за літніми людьми 14,68% 43,75% 

3 Правова допомога мешканцям округу 12,5% 37,25% 

4 Організація заходів для дітей 10,9% 32,5% 

5 Залучення громадян до спільного 

вирішення проблем дому (двору) 

8,98% 26,75% 

6 Особисті зустрічі з мешканцями 8,56% 25,5% 

7 Виконання функцій посередника між 

владою та населенням 

8,39% 25% 

8 Організація спільно з мешканцями домів 

заходів на свята 

6,63% 19,75% 

9 Ефективність роботи приймальні 

депутата 

6,46% 19,25% 

10 Тлумачення умов участі громадян в 

громадських програмах 

3,94% 11,75% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

Модуль 3. Рівень корисності для округу політика Х та його потенційних 

конкурентів. 

Наразі перевіряється четверте пошукове питання. На відкрите питання 

«Назвіть кілька прізвищ місцевих політиків, діяльність яких Ви вважаєте 

найкориснішою для Вашого округу» прізвище політика Х вказували 10,25% опитуваних, 

що трохи нижче за вказаний ними рівень впізнаваності (14%), однак в два рази вище 

рівня довіри по відкритому питанню. Також серед «корисних» політиків називалися 

прізвища конкурентів: AAA, CCC, DDD.  

Хоча відсоток незначний, варто звернути на це увагу, оскільки не всі виборці, що 

вважають діяльність депутата Х корисною, довіряють йому. Результати дослідження з 

цього питання виглядають наступним чином (табл. 9). 

 

Таблиця 9 – Відповіді респондентів щодо корисності місцевих політиків, у 

відношенні до тих, хто погодився відповісти і до загальної вибірки, де 0 – зовсім не 

корисні, 5 – високий рівень корисності, у % 
 % до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

% до 

в.р. 

% до 

400 

 0 1 2 3 4 5 

Х 47,5 29 5,4 3,25 10,2 6,25 11,1 6,75 9,4 5,75 16,4 10 

ААА 56,2 29,5 8,1 4,25 14,8 7,75 9,5 5 9,5 5 1,9 1 

ВВВ 67,2 32,25 6,2 3 13 6,25 8,3 4 3,2 1,5 2,1 1 

ССС 50,6 31 10,2 6,25 10,6 6,5 14,3 8,75 6,5 4 7,8 4,75 

DDD 69,1 31,25 7,2 3,25 11,1 5 9,4 4,25 1,6 4,25 1,6 0,75 

EEE 60,8 34,5 5,3 3 14,5 8,25 13,3 7,5 1,3 0,75 4,8 2,75 

FFF 55,7 32,75 12,4 7,25 13,2 7,75 10,6 6,25 3,8 2,25 4,3 2,5 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 
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Серед тих, хто погодився відповісти на питання, в цілому корисність депутата Х 

на 52,8% оцінюється позитивно. Так вважають 71% респондентів. Серед усіх 

запропонованих до оцінювання політиків у нього найвищий показник корисності. При 

цьому найвищий бал йому поставили 10% опитаних, добре – 5,75%. Другим в рейтингу 

корисності став політик ССС (49,4% позитивних оцінок), третім – ААА (43,8%). 

Найменшу корисність для округу складають політики DDD та ВВВ. Звідси приймаємо 

гіпотезу, відповідно до якої мешканці вважають політика Х найбільш корисним для 

округу. 

Перевіряємо п’яте пошукове питання. На питання «Про які заходи, що провів 

депутат Вашого виборчого округу, Ви чули?» респонденти відповіли наступним чином 

(табл. 10). 

 

Таблиця 10 – Заходи, про які чули виборці, у % 
Відвідування батьківських зборів в 

школах округу 

11,69% Ремонт каналізаційних сполучень 

та дворових покриттів  

29,84% 

Привітання людей літнього віку зі 

святами 

42,96% Надання правової допомоги 

мешканцям виборчого округу 

15,51% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 
 

Отже, приймаємо альтернативну гіпотезу, тому що для мешканців найбільш 

гучним заходом було привітання людей літнього віку зі святами. 

Щодо шостого пошукового питання. На пропозицію обрати з переліку 

запропонованих проблем три, що потребують негайного вирішення депутатом міської 

ради, респонденти надали переваги наступним чином (табл. 11). 

 

Таблиця 11 – Відповіді респондентів, щодо головних проблем округу у 

відношенні до тих, хто погодився відповісти і до загальної вибірки, у % 
Проблема % до 

400 
% до 

в.р. 
Проблема % до 

400 
% до 

в.р. 

Ремонт каналізаційних 

сполучень  

24,5% 8,7% Ремонт підвалів 14% 4,97% 

Ремонт дахів 36,25% 12,88% Ремонт дворового 

покриття 

32,25% 11,46% 

Ремонт парадних 35,25% 12,52% Ремонт фасадів 35,5% 12,61% 

Ремонт водопостачання 25,25% 8,97% Ремонт зливових каналів 16,75% 5,95% 

Правова допомога в 

отриманні пільг 

(субсидій) 

38% 13,5% Встановлення лічильників 

(вода, тепло, газ) 

15,25% 5,42% 

Свій варіант (вікна, арки, все, підрізання дерев, тротуар, підвищити 

безпеку, фонтан, парк, зелень, все добре) 

8,5% 3,02% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

Як можна побачити, ремонтні роботи складають 78% проблем, які з точки зору 

опитаних, є ТОП-завданнями, що потребують депутатського втручання, однак при цьому 

найбільшої участі депутата потребує вирішення правових проблем виборців (38%). 

У розрізі комісій ТОП-3 першочергових проблем виборців (табл. 12). 

Відповідно до цього можемо прийняти висунуту гіпотезу про те, що більшість 

опитуваних зроблять вибір на користь вирішення проблем житлово-комунального 

характеру. 
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Таблиця 12 – У розрізі комісій ТОП-3 першочергових проблем виборців 

 
 *****0 *****1 *****2 *****3 *****4 *****5 

1 Фасади Дахи Правова 

допомога 

Правова 

допомога 

Дворове 

покриття 

Правова 

допомога 

2 Парадні Каналізація Дахи Фасади Правова 

допомога / 

ремонт 

каналізації, 

водопостачання, 

фасадів 

Парадні 

3 Дахи Водопостачання Парадні Дворове 

покриття 

Дахи Дворове 

покриття 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 

 

Модуль 4. Політичні вподобання виборців. 

Більшість виборців округу виказали готовність піти на планові вибори, при цьому 

місцеві вибори складають більший інтерес, ніж президентські та парламентські. У 

порівнянні з 2015 роком, взяти участь в майбутніх місцевих виборах планують на 17,25% 

більше виборців (табл. 13). 

 

Таблиця 13 – Відвідування минулих та планування майбутніх виборів за відповідями 

респондентів, у % 

 
 Минулі Майбутні 

Президентські 62,25% 68,5% 

Парламентські 53,75% 70% 

Місцеві 56,5% 73,75% 

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 
 

Якщо б вибори були у цю неділю, то вподобання виборців по кандидатурі депутата 

міської ради від їхнього виборчого округу розподілилися наступним чином: лідером є 

діючий депутат Х, за якого сьогодні готові проголосувати 21,25% мешканців округу 

(36% від числа впевнених у своєму виборі), його найближчими конкурентами по 

рейтингу є політик ССС (11,55% від загальної чисельності опитаних, 19,47% - від тих, то 

вже визначився), та політик FFF (9% та 15,3% відповідно) (табл. 14). 

 

Таблиця 14 – Відповіді респондентів щодо вибору кандидата від свого округу на 

майбутніх виборах серед усіх, та серед тих, хто визначився, у % 
 % серед усіх % серед тих, хто визначився  

Х 21,25% 36% 

ААА 8,75% 14,83% 

ВВВ 1,25% 2,10% 

ССС 11,5% 19,49% 

DDD 1,5% 2,54% 

EEE 5,75% 9,74% 

FFF 9% 15,30% 

Не знаю, ні за кого 41%  

*Складена авторами на підставі проведеного дослідження. 
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Однак, 41% опитаних виборців, які ще не визначилися, перевищує сукупний 

рейтинг трійки лідерів, що є найвищим показником за чисельністю мешканців, котрі не 

визначилися з вибором серед усіх політичних вподобань цього округу. 

Стосовно останнього пошукового питання. На місцевих виборах трійка партій 

лідерів виглядає наступним чином: перше місце посіла партія «Слуга народу», за яку 

готові віддати свої голоси 24% опитаних виборців округу та 32% від тих, що 

визначились, на другому - партія «Довіряй ділам» з 15% та 20,06% підтримки відповідно, 

третє – Блок Петра Порошенка «Солідарність» (10,75% та 14,38% відповідно). 

Проведене маркетингове дослідження виборчого округу дозволило зробити 

висновок про те, що кандидат Х, як діючий депутат, є достатньо відомим на окрузі; 

заходи, які він протягом свого депутатства проводив на окрузі, запам’яталися переважно 

в комунальній сфері; в найближчому оточенні немає явних політиків-конкурентів; серед 

політичних вподобань мешканців округу відсутня чітка політична орієнтація на 

конкретну політичну силу і є попит на кандидата, який буде вирішувати питання 

побутового та житлово-комунального характеру. 

Презентовані результати дослідження переконали депутата балотуватися знову і 

дотримуватися заявлених вподобань своїх споживачів (виборців), при цьому 

використати час до майбутніх виборів на формування довіри та підвищення рівня 

впізнаваності. Визначені орієнтири подальшої роботи спонукали депутата Х до 

наступних звернень до маркетологів з метою побудови відповідної передвиборчої 

кампанії. 

Крім того, проведене в політичній сфері маркетингове дослідження повністю 

підтвердило дієвість всіх етапів його проведення, прописаних для комерційної сфери. 

Серед особливостей необхідно відзначити, по-перше, те, що сфера політики не є 

традиційним ринком. Це сфера ідей, і поведінку людей в ній передбачити неможливо, 

проте саме вибори і велике коло бажаючих бути обраним, перетворюють виборчі 

кампанії на ринок, який діє за законами маркетингу, а отже, потребує проведення 

маркетингових досліджень. По-друге, маркетингові дослідження в політиці 

відрізняються від традиційних соціологічних досліджень, адже мають на меті не 

заміряти громадську думку, а дізнатися якомога більше інформації про «ринок та його 

споживачів» для подальшого просування політика на ньому та отримання перемоги. 

Головна мета маркетингових досліджень в політиці – продати виборцям політика до 

виборів, сформувати готовність виборця прийти на дільницю і купити наш товар, 

віддаючи свій голос за певного кандидата. 

Особливістю обрання місцевим депутатом за чинним законодавством про вибори 

є те, що він може балотуватися виключно від певної політичної сили і витрачати кошти 

на політичну рекламу тільки з офіційного виборчого фонду партії. За результатами 

попередніх досліджень депутату Х було запропоновано висуватися від найрейтингової 

політичної сили – партії «Довіряй ділам». 

Складовою комунікаційної політики виборчої кампанії кандидата Х було 

визначено політичну рекламу, одним з критеріїв ефективності якої є показник 

витрати/кількість набраних голосів. На виборах до Одеської міської ради-2020 партія 

«Довіряй ділам» з найбільшими витратами на політичну рекламу (4249429,80 грн. згідно 

офіційній звітності) отримала найбільшу кількість голосів «за» (51367), а отже, і 

більшість депутатських мандатів (20). Собівартість одного голосу партії обійшлася у 

82,73 грн, що майже вдвічі перебільшує середній показник (48,99 грн.) (табл. 15 – табл. 

17). 
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Таблиця 15 – Вихідні дані для розрахунку ефективності політичної реклами на 

місцевому рівні 

 
№ 

п/п 
Назва Показник 

1 Загальна чисельність виборців м. Одеси, осіб 725698 

2 Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, осіб 206432 

3 Загальний обсяг витрат на політичну агітацію всіх політичних 

партій, грн. 

10114586,14 

4 Середній обсяг витрат на політичну рекламу, грн. 1011468,6 

5 Середні витрати на один голос виборця, грн  13,94 

6 Середні витрати на один голос виборця, який взяв участь у 

голосуванні, грн 

48,99 

Джерело: складено авторами за даними http://www.cvk.gov.ua та https://omr.gov.ua 

 
Таблиця 16 – Інформація про витрати виборчих фондів політичних партій на політичну 

агітацію на місцевих виборіах-2020 до Одеської міської ради 

 

Назва політичної партії 

Надходження 

до виборчих 

фондів 

Виготовлення 

матеріалів 

передвибор-

чої агітації 

Використання 

ЗМІ 

Розміщення 

матеріалів в 

Інтернеті 

Розміщення 

політичної 

реклами на 

зовнішніх 

носіях 

Батьківщина 381749,99 34768,99 310941 0 36040 

Голос 90600 4800 46800 0 39000 

Довіряй ділам 4459377,5 773587,82 1629976,45 197300 1648565,6 

Європейська солідарність 197691 103703 4000 5000 81660 

Національний корпус 2171281 305465,26 265584 348500 1163316 

ОПЗЖ 1570420 51420 713761,63 40880 64440 

Перемога Пальчевсього 518247,39 173586,03 245511,36 79650 6700 

Сила і честь 497128 431528 98235 18000 157560 

Слуга народу 1012877 48676 689550 70000 183600 

Українська морська партія 47508 14480 28000 0 0 

 

Таблиця 17 – Інформація про кількість отриманих в результаті місцевих виборів-2020 

голосів та мандатів в розрізі політичних сил 

 

Назва політичної 

партії 

Витрати на 

політичну 

агітацію 

Кількість 

отриманих 

голосів на 

виборах 

Кількість 

отриманих 

мандатів 

Середня вартість 

голосу на 

виборах 

Батьківщина 381749,99 3076 0 124,11 

Голос 90 600,00 1825 0 49,64 

Довіряй ділам 4 249 429,80 51367 20 82,73 

Європейська 

солідарність 

194 363,00 23274 10 8,35 

Національний 

корпус 

2082 856,20 2389 0 871,85 

http://www.cvk.gov.ua/
https://omr.gov.ua/


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

М.А. Окландер, М.О. Гайдаєнко. Омніканальний маркетинговий інструментарій у 

політичній сфері 

 

93 

 

ОПЗЖ 870 501,63 46406 18 18,76 

Перемога 

Пальчевського 

505447,39 1978 0 255,54 

Сила і честь 705323,00 3364 0 209,67 

Слуга народу 991826,00 24435 10 40,59 

Українська 

морська партія 

296 080,00 8906 0 33,25 

Загалом 10114586б14 206 432 64 48,99 

Джерело: складено авторами за даними https://omr.gov.ua 

 

Проаналізуємо канали розповсюдження політичної реклами за показником витрат 

на них. Попередні дослідження щодо популярності каналів отримання інформації серед 

виборців округу засвідчили, що найбільшою популярністю користуються соціальні 

мережі, телебачення та зовнішні носії реклами (білборди, сітілайти). З огляду на це, 

партія «Довіряй ділам» та кандидат Х зробили ставку на оплату ефіру на місцевому 

телебаченні (1629976,45 грн.) та розміщення політичної реклами на носіях зовнішньої 

реклами (1648565,60 грн). Ефіри закуповувалися на місцевих телеканалах «Моя Одеса», 

«Медіа Інформ», «Град», «Праймтайм», «Глас». Ці канали користуються популярністю 

серед людей зрілого та пенсійного віку, які складають 35-40% виборців округу. 

Крім того, кандидат Х зробив ставки на соціальні мережі. Для підвищення рівня 

впізнаваності політику Х було заведено профіль в Twitter, в якому піднімалися питання 

округу та викладалася інформація про термінові події та зміни. Через рекламну політику 

Twitter, а також непопулярність цієї соціальної мережі серед жителів України та цього 

виборчого округу зокрема, запустити повноцінну рекламу на округ через неї було 

неможливо, а отже, для поширення профілю використовувалася кілька інструментів: 

сарафанне радіо та дублювання деяких записів на Facebook. 

У свою ж чергу, для підняття рівня довіри виборців до політика Х та рівня його 

корисності використовувалась платформа Facebook. Лише Facebook зберіг можливість 

налаштування таргетингу для політичної реклами, що дозволило охопити необхідну 

аудиторію. У результаті за рік було досягнуто близько 3 тис. «живої» аудиторії (справжні 

люди), 32,21% з яких коментували пости та задавали питання. За час тривання таргетингу 

було розроблено близько 200 унікальних повідомлень та сегментовано аудиторію на 28 

груп, для кожної з яких був спеціальний контент. 

Розглянемо в розрізі вікових сегментів ефективність запровадженої в Facebook 

рекламної кампанії. Для аналізу будемо використовувати наступні показники: CTR (1) 

(click-through rate), що дозволяє визначити співвідношення кількості кліків на 

повідомлення до кількості показів; CTI (2) (click to interest), що дозволяє визначити 

співвідношення заінтересованих відвідувачів до загальної кількості; CR (3) (conversion 

rate), що показує, скільки відвідувачів здійснили цільові дії [8]. Ці показники найкраще 

підходять для аналізу ефективності маркетингової кампанії в некомерційній сфері. 

 

𝐶𝑇𝑅 =  
кількість кліків

кількість показів
∗ 100%    (1) 

 

Розрахуємо співвідношення кількості кліків на тисячу показів. 

 

𝐶𝑇𝑅16−20 р. =  
14

1000
∗ 100% = 1,4%.                        𝐶𝑇𝑅40−60 р. =  

31

1000
∗ 100% = 3,1%. 

https://omr.gov.ua/
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𝐶𝑇𝑅20−40 р. =  
26

1000
∗ 100% = 2,1% .                      𝐶𝑇𝑅60+ р. =  

11

1000
∗ 100% = 1,1%. 

 

Можемо побачити доволі високі результати для мережі Facebook. В середньому 

для стрічки новин Facebook цей показник коливається біля позначки 2%. Як і 

очікувалося, найактивнішими виявилася група у віці від 20 до 60 років. Саме на них було 

розроблено біля 80% спеціальних рекламних постів. 

 

𝐶𝑇𝐼 =  
кількість зацікавлених відвідувачів

загальна кількість відвіувачів
∗ 100%    (2) 

 

Розрахуємо співвідношення кількості заінтересованих відвідувачів серед тисячі 

відвідувачів (заінтересованість виражена оформленням підписки). 

 

𝐶𝑇𝐼16−20 р. =  
103

1000
∗ 100% = 10,3% .                         𝐶𝑇𝐼40−60 р. =  

437

1000
∗ 100% = 43,7%. 

𝐶𝑇𝐼20−40 р. =  
386

1000
∗ 100% = 38,6% .                         𝐶𝑇𝐼60+ р. =  

73

1000
∗ 100% =

7,3%. 

 

Отримані показники CTI демонструють нам підвищений рівень заінтересованості 

тієї ж вікової групи, що виявилась показником CTR. 

 

𝐶𝑇𝐼 =  
кількість відвідувачів.що здійснили цільові дії

загальна кількість відвіувачів
∗ 100%  (3) 

 

Натепер розрахуємо рівень конверсії, де цільовою дією є залишення запитання в 

коментарях до постів. Даний показник був обраний з метою налагодження комунікацій 

з виборцями та визначенням факторів та тем, якими цікавляться мешканці, з метою 

подальшої розкрутки у соціальних мережах. 

 

𝐶𝑅16−20 р. =  
12

1000
∗ 100% = 1,2% .                  𝐶𝑅40−60 р. =  

203

1000
∗ 100% = 20,3%. 

𝐶𝑅20−40 р. =  
187

1000
∗ 100% = 18,7%.                   𝐶𝑅60+ р. =  

9

1000
∗ 100% = 0,9%. 

 

Такі результати конверсії підтверджують активність виділеної раніше вікової 

категорії. Низькі показники за віком 60+ пов’язані з низьким рівнем контактності з цією 

аудиторію у Facebook, отже для них були обрані інші способи впливу. 

Зокрема, для виборців віком 20-30 років, які на цьому окрузі переважно 

представлені групою студентства, поширювалася інформація про молодіжні розважальні 

заходи та пропонувалися засоби індивідуального захисту, актуальність яких викликана 

пандемією через COVID-19. Особливу групу в цій аудиторії складали молоді мами, для 

яких розповсюджувалася рекламна інформація про заходи для дітей, зустрічі в дворі з 

аніматорами, дитячі майданчики тощо. Рекламна інформація також дублювалася на 

сторінці депутата в Instagram, яка користується більшою популярністю серед 

представників цієї вікової групи. Увесь контент виписувався у відповідній стилістиці та 

містив багато світлин, що провокувало бажання виборців поширити фото, на якому 

присутні вони. За таким же сценарієм працювали і з іншими віковими групами, 

змінюючи стилістику викладення інформації та її зміст. Чим старшою за віком була 
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група, тим більше акцент переносився на комунальні та житлові умови та посилювався 

додатковими каналами (буклети, газети, телебачення). 

Завдячуючи такій роботі в соціальній мережі, популярність Facebook сторінки 

кандидата Х зросла, а з нею і рівень впізнаваності та довіри. Це був один із трьох 

кандидатів в Одеську міську раду, які використовували соціальні мережі під час виборів, 

і єдиний, хто застосував таргетування.  

За результатами голосування 25 жовтня 2020 року політик Х переміг на своєму 

окрузі та посів у п’ятірці лідерів за кількістю голосів серед усіх кандидатів, які 

балотувалися до Одеської міської ради. Отже, інструменти маркетингової 

комунікаційної політики в сфері електорального маркетингу доводять дієвість, 

незважаючи на те, що політична реклама та можливість її розповсюдження обмежена в 

часі і фінансуванні виборчим законодавством України.  

Ефективність політичної реклами можна оцінювати за різними показниками, 

проте традиційний аналіз витрати/результат не є показовим, скоріше навпаки. Великі 

затрати на політичну рекламу не гарантують перемогу на виборах. Канали 

розповсюдження політичної реклами не відрізняються від традиційних для бізнесу. Тут 

спостерігається послаблення телевізійних, друкованих та радіоканалів. Вони 

поступаються соціальним мережам та цифровим каналам комунікації. Проте 

відмовитися від традиційних каналів не можна, оскільки старші вікові групи виборців 

інформацію отримують саме з них. 

Успіх комунікаційних кампаній в політиці пов’язують із новітніми інструментами 

діджитал-маркетингу та технологією таргетування. Останнє ефективно себе показало 

саме під час виборчих кампаній в різних країнах світу і в Україні. Ефективність 

таргетування та соціальних мереж як каналу розповсюдження політичної реклами була 

засвідчена і практикою проведення комунікаційної кампанії з просування кандидата Х 

на виборах до Одеської міської ради у 2020 році. 

Висновки і рекомендації подальших досліджень. Використані такі 

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень: узагальнення, аналізу і синтезу, 

індукції, метод аналізу одномірного масиву інформації; таргетинг, системний та 

структурно-функціональний методи, метод опитування, статистичні методи обробки 

даних. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

– удосконалено типологізацію таргетування яка, на відміну від існуючих, 

доповнена наступними: інтереси, хобі, мобільні додатки та спільності, що дозволяє 

покращити лояльність електорату; збільшити конверсію за допомогою зацікавлених 

користувачів; оптимально використовувати бюджети рекламних кампаній, 

концентруючись на потенційних покупців; 

– удосконалено зміст комплексу маркетингу у політичній сфері, який, на відміну 

від існуючих, містить інтерпретацію класичних складових комплексу маркетингу, де 

специфічним товаром виступає кандидат; ціною є голос виборця; місце продажу, в 

залежності від виборної посади, на яку висувається кандидат, може бути країна, область, 

місто, округ; законодавчо закріплено певні обмеження щодо просування; 

– дістав подальшого розвитку алгоритм маркетингового дослідження у політичній 

сфері, які на відміну від традиційних соціологічних досліджень мають на меті не 

заміряти громадську думку, а дізнатися якомога більше інформації про «ринок та його 

споживачів» для подальшого просування політика на ньому та отримання перемоги та 

«продати» виборцям політика до виборів, сформувати готовність виборця прийти на 

дільницю і купити наш товар, віддаючи свій голос за певного кандидата; 
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– дістала подальшого розвитку система маркетингових інструментів у політичній 

діяльності за рахунок розширення використання омніканального маркетингу (SEO, 

SMM, брендований контент, блог, email-розсилання); 

– дістали подальшого розвитку критерії вибору пріоритетних маркетингових 

інструментів у політичній сфері за рахунок переходу у соціальні мережі та широкого 

застосування таргетування. 

Проведене дослідження досвіду застосування маркетингового інструментарію в 

політичній сфері дозволяє стверджувати про його універсальний характер, який, 

незважаючи на всю специфіку політики та високий рівень правових обмежень щодо його 

використання, доводить свою ефективність та є запорукою успішності електоральних 

кампаній. Можна зробити наступні висновки: 

1. Сучасні світові тенденції розвитку суспільства та ринкових відносин 

актуалізують діджитал маркетинг та його основні інструменти, зокрема технологію 

таргетування, з використанням яких пов’язують успішність маркетингової 

комунікаційної політики в будь-якому бізнес-проекті.  

2. Бізнес-проекти притаманні не тільки сфері економіки, але й іншим сферам, 

зокрема сфері політики. В останній найбільший попит на застосування маркетингового 

інструментарію продукують політики під час виборчих кампаній. Політична реклама 

сьогодні є обов’язковою умовою успішної кампанії та перемоги, тому політики активно 

користуються послугами маркетологів. 

3. Виборчі кампанії не довготривалі, однак їх успішність залежить від якісної 

попередньої роботи політика в окрузі, яка повинна ґрунтуватися на маркетингових 

дослідженнях головних факторів, вивченні можливих конкурентів та запитів від 

виборців на товар (депутата) та його параметри. Відповіді на всі ці питання спроможні 

дати тільки маркетингові, а не соціологічні, дослідження. 

4. Просування кандидата до перемоги на виборах потребує коректно вибудованої 

комунікаційної політики, де маркетинговий інструментарій є найбільш дієвим. Політики 

активно користуються послугами PR-менеджерів, однак найбільший попит саме на 

якісну рекламу. 

5. Аналіз ефективності політичної реклами доводить загальноринкову тенденцію 

до зниження ролі традиційних каналів її розповсюдження. Акценти переносяться в 

соціальні мережі, а ефективність їх застосування напряму залежить від якісного 

таргетування. 

6. Правомірність зроблених висновків засвідчує й практичний досвід 

застосування маркетингових досліджень, технології таргетування при побудові 

комунікаційної політики щодо кандидата Х, якому вони допомогли отримати перемогу 

на місцевих виборах 2020 року. 

7. Доведена ефективність використання маркетингового інструментарію в 

електоральному процесі на місцевому рівні в повній мірі може бути застосована і до 

виборів загальнонаціонального рівня. Зокрема, проведений аналіз зарубіжного досвіду 

та українського щодо виборів Президента України 2019 року засвідчують 

універсальність використання маркетингового інструментарію на всіх рівнях 

політичного процесу. 

8. Спроможність маркетингового інструментарію задовольняти потреби інших 

галузей, а не тільки сфери ринкових відносин в економіці, свідчить про певну 

універсальність його застосування. Кожна зі сфер, безумовно, вносить свої особливості 

та специфіку, щодо його застосування, але це лише збагачує теорію та практику 

сучасного маркетингу. 
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Omnicanal marketing tools in the political sphere. 

Aim of the article. The purpose of the article is to substantiate the scientific, methodological 

and practical provisions for the use of omnichannel marketing tools in the political sphere. Achieving 

the goal of the work necessitated the solution of the following tasks: to analyze the evolution of 

marketing tools in modern market conditions; determine the content of the marketing complex in the 

political sphere; to investigate the effectiveness of the use of marketing research to study the political 

sphere; determine the feasibility of applying the tools of marketing communication policy in the electoral 

process; substantiate the criteria for selecting priority marketing tools in the political sphere. 

Analyses results. Modern world trends in the development of society and market relations 

update digital marketing and its main tools, including targeting technology, which are used to link the 

success of marketing communication policy in any business project. Political advertising today is a 

prerequisite for a successful campaign and victory, so politicians are actively using the services of 

marketers. Election campaigns do not last long, but their success depends on the quality of previous 

work of the politician in the district, which should be based on marketing research of the main factors, 

study of possible competitors and requests from voters for goods (deputy). Only marketing research can 

answer all these questions. Advancing a candidate to win an election requires a well-structured 

communication policy, where marketing tools are most effective. Politicians actively use the services of 

PR-managers, but the greatest demand is for quality advertising. Emphasis is transferred to social 

networks, and the effectiveness of their application directly depends on quality targeting. 

Conclusions and directions for further research. The study of the experience of marketing tools 

in the political sphere suggests its universal nature, which, despite all the specifics of the policy and the 

high level of legal restrictions on its use, proves its effectiveness and is the key to the success of election 

campaigns. Proven effectiveness of the use of marketing tools in the electoral process at the local level 

can be fully applied to national elections. Each of these areas, of course, contributes its own features 

and specifics to its application, but it only enriches the theory and practice of modern marketing. 

Keywords: marketing, omnichannel marketing, digital marketing, targeting, marketing research, 

local elections, advertising campaign 
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DEVELOPMENT OF INTEGRATED MARKETING INTERNET 

COMMUNICATIONS IN THE ACTIVITY OF UKRAINIAN BANKS  
 

In modern conditions the Internet is developing rapidly. Marketing communications on the 

Internet is one of the main elements of Internet marketing of banking institutions and an important 

element in establishing relationships with target audiences and managing them, informing customers, 

improving the image of the bank. It is determined that the Internet today covers the information, 

communication and logistics areas of marketing communications of banks. The paper identifies the 

areas of integrated marketing Internet-communications in the activities of banks and their main 

elements to present their characteristic. At the present stage of development of Internet-communications 

in activities banking, it is advisable for banking institutions to use advertising, digital and creative 

strategies. It was found that the current trends in the development of marketing communications on the 

Internet also indicate the growth of Internet-communications in social networks as an important 

mechanism for interesting the bank customers and forming interaction with them and the development 

by the bank of its website, its attractive design, updating information on it. The results of the study 

showed that the largest share of Internet users in Ukraine uses mobile phones or smartphones, the 

number of which is growing, which expands the capabilities of banks in the field of Internet-

communications. It was established that the most active banks in the media space are banks with state 

share: JSC CB «PrivatBank», JSC «Oschadbank», JSC «Ukreximbank» and banks of foreign banking 

groups such as JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «OTP BANK», JSC «ALFA-BANK». JSC «FUIB» is 

among the banks with private capital. At the same time, the largest media activity of banks in 2019 was 

observed in banks of foreign banking groups, and in 2019, 2021 by the number of messages in state-

owned banks. The analysis of the collected marketing information showed that the largest number of 

messages from the leading banks of Ukraine by categories of media was observed in the Internet media, 

as the Internet is a convenient, cheap and effective communication channel in all areas activities. The 

expediency of using the Internet to promote banking products is also due to the fact that recently the 

effectiveness of traditional channels for disseminating information about banks and their products has 

decreased. 

Key words: integrated Internet-marketing communications, banks, Internet marketing, 

mediaactivity of banks, means of information dissemination. 
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Problem statement in general and its connection with important scientific or 

practical tasks. Modern conditions actualize for banking institutions the use of Internet 

marketing as an effective tool for marketing activities. Through the Internet, it is possible to 

implement marketing measures faster, explore the market situation, adapt communication
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policies in accordance with market conditions, to ensure the acceptance of consumer orders. In 

the information society, economic results depend on the effective management of the system as 

a whole. Informatization involves the widespread and effective implementation and application 

of information and communication technologies and innovations in banking. 

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

problem. Trends in the development of Internet marketing, marketing Internet-

communications were studied by such scientists as K.Malinoshevskaya [1]; A.Kulyk [2]; 

T.Dubovik, V.Ortynska [3]; N.Kosar, Yu.Pankivska, N.Kuzio [4]; N.Duchynska, K.Gulyaeva 

[5]; P.Bradulov [6]; L.Zatsna [7]; A.Kuzmenko, Yu.Tretyak [8] and other. Scientists have 

viewed Internet marketing as a promising tool that will replace traditional mass media and will 

also apply to solve a wide range of marketing tasks. Along with that, scientists pay great 

importance to integrated Internet marketing communications as to an important element of 

managing relationships with target audienceses. 

In particular, K.Malinoshevskaya notes that the Internet, including Internet marketing, 

will gradually replace traditional mass media. Over time, the global information network will 

be an important tool for implementing integrated marketing communications, as well as 

marketing programs. Subjects of the advertising market are primarily interested in the 

development and application of Internet marketing, ,i.e. advertisers, media, advertising 

agencies for conducting communication activities, as well as customers in obtaining and 

applying marketing information [1, p. 79]. 

A.Kulyk also notes that the Internet has new opportunities in the field of marketing, as 

it can be actively applied to solve a wide range of marketing tasks, including: market research, 

promotion, application of the Internet as a sales channel. Global computer networks form a new 

environment of information interaction, including the emergence of new forms of 

communication [2, p. 89]. 

T.Dubovik, V.Ortynska substantiate that the concept of «integrated Internet-marketing 

communications, the meaning of which is explained by their dominance in modern conditions 

among other electronic means of communication on the Internet, is proposed to consider as 

process of managing relationships with target audiences, what asserts an interactive, system 

approach to integrating Internet marketing communications taking into account monotype, 

interactivity, multidimensionality, cross-functional personalized interaction and 

encouragement of profitable relations of subjects of internet marketing communication of the 

totality in the short-, medium-, long-term perspectives with application of complex of additive 

measures» [3, p. 63]. 

N.Kosar, Yu.Pankivska, N.Kuzio, [4, p. 282] determine directions of influence of 

information technology, above all the Internet, on various areas of the enterprise. 

Highlighting previously unsolved parts of the general problem to which the article 

is devoted. However, the application of modern marketing tools and innovations on the Internet 

in the banking sphere, which are spreading rapidly is still do not sufficiently explored in 

scientific publications. 

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

marketing Internet-communications of banks, analyze the media activity of Ukrainian banks, 

in particular, by category of media and in time. 

Presentation of the main material of the study with a full justification of the 

obtained scientific results. The application of marketing Internet-communications involves 

maintaining the relationship between customers and the bank via chain the Internet. Today, the 

Internet covers the information, communication and logistics areas of marketing 

communications of banks (Table 1). 
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Table 1 – Internet marketing technologies in various areas of marketing communications of 

banks 

 
Areas Value 

Information  Receiving information, electronic surveys, sending messages, 

monitoring the by to visitors to the bank's website 

Communication  Organization of PR and teleconferences, advertising, brand 

promotion, providing feedback customer 

logistics  Promotion of banking products via the Internet, on the bank's website 

Source: built by the author on the basis of [5, p.73]. 
 

The communication space of the Internet differs from other means of disseminating 

information, outweighing them by a number of important characteristics [6]: 

– multifunctional model of message transmission in order to implement a wide diapason 

of species of interactive communication interaction; 

– monitoring above search for information with by customers to form an active position 

in the communication process; 

– a wide range of types of information presentation and interactive communication 

interaction; 

– high flexibility and scale; 

– search for information due to the hypermedia nature of its presentation; 

– implementation of interactive transactions: concluding agreements and making 

payments electronically through an electronic resource. 

Integrated of marketing Internet-communications help to enhance the reputation and 

image of the bank. The components of marketing communications of banks on the Internet are 

given in table 2. 

 

Table 2 – Marketing communications of banks on the Internet 

 
Marketing 

communications 
Value of marketing communications on the Internet 

Bank advertising 

(image, product) 

 

Advertising on the Internet represents a notification and informing customers 

about the bank, banking products, provides an opportunity to interest and attract 

new customers. Types of Internet advertising are search, media, video 

advertising (digital)  

PR-activities 

(including, 

sponsorship) 

PR activities on the Internet are aimed at improving the image of the bank, 

attractive to the customer, interaction with social services. Sponsorship as a type 

of Internet-communication is used when the site is sponsored by a brand 

Sales promotion  
 

The Internet allows to disseminate information about discounts when using 

banking products, loyalty programs, provides the opportunity to use the system 

«client-bank», Internet banking, mobile banking on preferential terms 

Personal sales, 
direct marketing  

 

Electronic of postal of mailings, affiliate programs. 

Direct Internet marketing, which is based on personal direct communication with 

the recipient of the message without information intermediaries, uses direct 

address mailing of messages in the Internet on target consumers by using via e-

mail and RSS (description of news feeds, article announcements, changes in 

blogs, etc.). Anticipates the application of search engines SEO, SMO 

(optimization for social networks), social networks SMM (social media-

marketing), SEM (search marketing). 

Source: built by the author on the basis of [7, p. 214-221; 8, p. 390] 
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At the present stage of development of Internet communications in banking activity, the 

following may apply Internet marketing strategies can be used [9]: 

– advertising strategy online advertising: the latest banking products; news from banking 

experts; sorting various messages for users, audience segmentation; setting up tracking of 

orders, sales, calls, downloading advertisements on the Internet, social networks; automation 

of advertising on Google and Facebook for marketers, mailings via Viber are more effective in 

comparison with SMS messages; messages via Instagram (but here, when there are a large 

number of messages, the information is not grouped, it is difficult to follow the status). 

– digital strategy: information about the target audience, budget, benefits of banking 

products, development of IT infrastructure, quality of work CRM and databases, of site; 

– creative strategy: development of corporate style of the bank, creative ideas, brand 

promotion. 

The main advantages of banks' application of Internet marketing communications are 

[10, p. 112-113]: 

− globalization asinformation from the Internet can be viewed anywhere in the world; 

− increasing the level of information support of the activities bank as there is an 

opportunity at any time to conduct various marketing research, to obtain information about 

competitors; 

− convenience for customers isthe ability to use certain services at any time 24/7 without 

leaving home, office; 

− rapid adaptation to today's conditions is the ability to quickly respond to customer needs 

and proposals of competitors; 

− reduction of bank costs; 

− promotion of banking services, of brand. 

Current trends in the development of marketing communications on the Internet, 

provide for the growth of Internet communications in social networks as an important 

mechanism for customer interest. In social networks, banks have the opportunity to: 

− advertise the latest banking products; 

− to provide the level of information support to the client to increase his purchasing 

interest; 

− monitor clients; 

− conduct staff training; 

− visit webinars (online conferences, seminars, business meetings, staff meetings, 

negotiations with clients); 

− organize new promotional events; 

− increase customer trust by offering loyalty programs; 

− to ensure the positioning of the brand, the formation of its positive image and reputation; 

− provide feedback; 

− reduce advertising costs, etc. 

O.Kots, L.Bondarenko highlight the following advantages of social networks for 

Ukrainian banks [11, p. 317-318]: 

− informing existing and potential customers about the latest banking products; 

− formation of an attractive brand of the bank and improvement of its image; 

− attracting new customers through promotions, affiliate programs and loyalty programs; 

− free and dynamic advertising space; 

− a large audience for carrying out marketing research and testing of new banking 

products; 

− formation of trusting communication between clients and the bank; 

− the ability to adapt and respond quickly and neutralize the risk of negative information; 
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− additional customer service support; 

− dissemination of information about the bank (through likes, dissemination, customer 

comments); 

− implementation of banking transactions through social networks; 

− lead generation meaning the transformation of an active audience into real customers of 

the bank. 

M.Veselova notes that social networks have become a platform for many financial 

topics for society, which provide an opportunity [12, p. 218]: 

− increase the level of financial literacy of customers; 

− increase the level of transparency of the banking system. 

However, N.Kosar, N.Kuzio [13, p. 147], emphasize that to attract customers, 

commercial banks must also improve marketing communications within branches, at points of 

sale of his products with the possibility of application of the commercial bank Digital Signage 

or digital merchandising as a modern powerful tool to promote of his products. This tool is a 

component: 

− of marketing communications of the bank; 

− of merchandising; 

− of logistics at the point of sale and service. 

As note, T.Girchenko, R.Kossmann, no less important element of communication policy 

is the Web-site of the bank on the Internet, because it [14, p. 79]: 

− provides the bank with a wide range of additional opportunities, the bank can provide 

users with additional services; 

− the client has access to a significant amount of information, and he will form a more 

complete opinion about the bank and its proposals. 

Therefore, banking institutions should pay considerable attention to the issues of its 

attractive design, updating information on it. 

Today the number of Internet users in Ukraine is growing. The audience of Internet 

users is presented in Figure 1. 
 

 

Figure 1 – Types of access of «regular» Internet users III quarter of 2019 [15] 

 

According to research conducted in the third quarter of 2019 by the Internet Association 

of Ukraine (Figure 1), the largest share of Internet-users applies mobile phones or smartphones. 
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According to the main indicators of the Internet: the share of regular users is 71%, with the 

availability of the Internet at home 65%. Among «regular» Internet users: the share of mobile 

device users is 69% (smartphone and tablet) and 22% of users who use only mobile devices 

[15]. 

In January 2020, the number of Internet users increased to 4.54 billion, which is 7% 

more (298 million new users) compared to January 2019 [16]. 

For the banking sector, customer trust is important. This is determined by the specifics 

of the bank's activities in relation to the use of funds received from customers for the purpose 

of profit. The basis of trust is a strong positive reputation of the bank. Carrying out media 

analysis allows to assess the competitive environment of the bank, to establish direct and hidden 

information dangers, as well as to determine the effectiveness of communications [17, p. 42]. 

Information on mediaactivity of Ukrainian banks is presented in table 3. 

 

Table 3 – Mediaactivity of Ukrainian banks 

 

Banks 
Number of messages 

25.05.2019-
24.06.2019  

08.01.2021-
06.02.2021 

1. Banks with a state share 

JSC CB «PrivatBank» 18171 12626 

JSC «Оschadbank» 3786 4833 

JSВ «UKRGASBANK» 1439 - 

JSC «Ukreximbank» 736 1245 

JSC «SETTLEMENT CENTER»  17 11 

2. Banks of foreign banking groups 

JSC «Raiffeisen Bank Aval» 1259 1339 

JSC «OTP BANK» 1169 901 

PSC «Prominvestbank» 671 593 

JSC «ALFA-BANK» 653 805 

JSC «UKRSIBBANK» 425 489 

JSC «KREDOBANK» 368 481 

JSC «PRAVEX BANK» 316 203 

JSC «CREDIT AGRICOLE BANK» 272 409 

JSC «PIRAEUS BANK ICB» 210 143 

JSC «Idea Bank» 181 293 

JSC «BANK FORWARD» 122 - 

JSC «BТА BANK» 117 - 

JSC «ProCredit Bank» 111 180 

JSC «DEUTSCHE BANK DBU» 101 - 

JSC «CREDIT EUROPE BANK» 100 21 

JSC «СІТІBANK» 83 243 

JSC «ING Bank Ukraine» 24 32 

3. Banks with private capital 

JSC «FUIB» 456 970 

JSC «BANK CREDIT DNEPR» 299 199 

JSC «ТАSCОМBANK» 246 615 

Pivdennyi Bank 240 - 

JSC «INTERNATIONAL INVESTMENT BANK» 154 181 

JSC «МЕGАBANK» 143 278 

PJSC «BANK VОSТОК» 92 325 

JSC «BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS» 86 29 

JSC «CRYSTALBANK» 84 - 

https://kredobank.com.ua/public/upload/e1fba1d58389db7f1de2c7a06dc86f5e.pdf
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Continue table 3 
JSC «Ukrainian Bank for reconstruction and development» 12 68 

JSB «CLEARING HOUSE» 11 44 

Source: compiled by the author according to the data [18, 19]. 

 

According to table 3, the following  most active banks in the media space are observed: 

− banks with state share: JSC CB «PrivatBank», JSC «Oschadbank», JSC 

«Ukreximbank»; 

− banks of foreign banking groups: JSC «Raiffeisen Bank Aval», JSC «OTP BANK», JSC 

«ALFA-BANK»; 

− banks with private capital: JSC «FUIB». 

The largest media activity of banks in 2019 was observed in banks of foreign banking 

groups, and in 2019, 2021 by the number of messages is dominated by banks with a state share. 

Media activity of the largest most leading banks of Ukraine by categories of means of 

disseminating information in table 4. 

 

Table 4 – Media activity of the largest most leading banks of Ukraine by categories of means 

of disseminating information 

 

Banks 

Number of messages  
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1. Banks with a state share 

JSC CB «PrivatBank» 938 4682 258 73 79 276 3 13 70 203 

JSC «Оschadbank» 218 2209 153 71 18 86 0 6 31 227 

JSC «Ukreximbank» 40 674 45 12 7 19 0 2 10 46 

2. Banks of foreign banking groups 

JSC «Raiffeisen Bank Aval» 29 679 63 16 5 22 0 6 6 42 

JSC «OTP BANK» 39 562 21 4 0 1 0 0 5 30 

JSC «ALFA-BANK» 29 427 34 3 0 10 0 0 6 21 

JSC «UKRSIBBANK» 20 211 14 6 2 4 0 0 6 3 

JSC «KREDOBANK» 27 233 17 5 0 2 0 0 5 42 

JSC «CREDIT AGRICOLE 

BANK» 
16 212 10 1 0 2 0 0 1 3 

JSC «PRAVEX BANK» 7 117 9 2 1 0 0 0 2 1 

JSC «Idea Bank» 10 127 12 2 0 5 0 0  1 

3. Banks with private capital 

JSC «FUIB» 39 414 33 8 39 21 0 0 9 53 

JSC «ТАSCОМBANK» 16 369 33 3 1 13 0 4 5 24 

JSC «МЕGАBANK» 18 124 16 3 1 1 0 0 2 25 

JSC «BANK CREDIT 

DNEPR» 
10 111 5 1 0 6 0 0 4 0 

Source: compiled by the author according to the data [18, 19]. 

 

 

https://kredobank.com.ua/public/upload/e1fba1d58389db7f1de2c7a06dc86f5e.pdf
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Table 4 shows that the largest number of information messages of the leading banks of 

Ukraine by categories of means of disseminating information is observed in the Online media, 

as the Internet is a convenient and effective communication channel and inexpensive compared 

to television. 

In today's conditions, a growing role of the media in the communications of Ukrainian 

banks is observed. The number of mentions of Ukrainian banks in the media from 01.05.2020 

to 31.10.2020 has increased. 

Today, in the banking sector, online media coverage prevails over offline, and with the 

increase in the length of the covid-19 period and the digitalization of communications, it will 

continue to grow. More than 90% of the media corevage of the banking sector falls on online 

media. In percentage terms, the largest number of mentions in the top media falls on JSC CB 

«PrivatBank» - 13.6% and JSC «Raiffeisen Bank Aval» - 12.4%. JSC «ALFA-BANK» - 21.8% 

and Monobank - 19.7% are most often mentioned in profile sources. For all banks except JSC 

CB «PrivatBank» and JSC «Оschadbank», a larger percentage of mentions are in the profile 

media. This shows the growing role of industry media in the communications of Ukrainian 

banks [16]. 

Evaluation of media efficiency of commercial banks is based on the following indicators 

[16, 20]: 

− Media Visibility (MV) – an indicator of visibility in the media. The indicator is 

calculated on the basis of such characteristics as tonality, role of mention (main, secondary, 

episodic), mass media rating. 

− Media Quality (МQ) – an indicator of the quality of communications. Built on the basis 

of such parameters as the role of mention, tonality, eventy, type and level of mass media. 

− Media Favourability Index (MFI) – this is one of the quantities for measuring the 

effectiveness of communications, which is based on tonality. It is based on the ratio of the 

number of positive messages to negative ones. If positive predominates, then MFI is greater 

than 1 (positive messages predominate), if negative, then on the contrary - MFI is less than 1 

(of negative publications more than of positive), if MFI = 1 the number of positive and negative 

publications is the same.  

The MV and MQ indices do not depend on each other. For example, the highest MV 

indicator in JSC CB «PrivatBank» is 32957.2. This was influenced by the largest number of 

mentions in the media. But if you look at the MQ results, the best indicator in JSC 

«UKRSIBBANK» is 0.59. This means that the quality of mentions in the media in him is higher 

than in other banks, although by the number of mentions hi significantly inferior than competing 

banks. The most balanced visibility in the media and quality of mentions in JSC «Raiffeisen 

Bank Aval». Both indicators as MV 5892.9 and MQ 0.53 are quite high compared with others 

in given banking institution. The highest rates of media commitment are in JSC «Raiffeisen 

Bank Aval» - 2.30 and JSC «OTP BANK» - 2.24. JSC «OTP BANK» received the fewest 

media mentions among all banks, but his MFI  indicator  is one of the best. The opposite 

example is JSC «Оschadbank», which has a high quantitative coverage, but his MFI  is 0.90. 

When assessing the effectiveness of communications should always take into account both 

quantitative and qualitative parameters, because they do not always coincide in value [16]. 

The characteristics of the media field of banks also indicate that [21]: 

− external, non-customer communications remain very important for banks, because for 

the successful business of banks it is necessary to form a favorable attitude towards them on 

the part of the state and the absence of reputational turbulence on its part. Most of the part of 

the messages on banks (53%) were in the context of either their relations with the state (NBU, 

Ministry of Finance, government, parliament, local authorities) or relations with society 

(participation in social projects and initiatives); 
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− the least attention media was observed in regarding messages on the promotion 

(marketing) by banks of products and services; 

− the number of texts on financial innovations and the digital component of bank services 

is growing. More than 30% of the media-field, by a result 2020, are banking products and 

services (retail, services for large corporate business). The maximally digitalized (in the media) 

were JSC «ALFA-BANK» and JSC «Raiffeisen Bank Aval» (with markers of innovation 

concentration of 15% and 11%, in accordance); 

− banks' efforts to form a reputation through media-tools in 2020 do not increase 

(compared to previous periods). On average, 20% of the media field of banks is their presence 

in the rating of influential media, due to which institutions formation the reputation of 

stakeholders; 

− banks' efforts to formation the image of services in 2020 are not growing compared to 

previous periods. On average, 28% of the media field of banks is the presence of specialized 

media, which are a platform for the promotion of services; 

− Ukrainian banks strive mainly for an impersonal model of communication with the 

market and the professional community. On average, only 10% of each bank's publications are 

accompanied by comments from managers or bank owners. JSC «BANK CREDIT DNEPR» 

was the bank out the most active participation of speakers in the formation of the media field 

(almost 50% of the bank's mentions in the media are accompanied by comments from the bank's 

speakers); 

− according to the values of the indices of probable media loyalty to infooccasions and 

the possibility of probable contact of infooccasions with the media audience, the leadership is 

among the private banks of the project – Monobank (works on the base of JSC «UNIVERSAL 

BANK») (these parameters are applied to measure the resonance quality); 

− among the banks that were most dynamic in formation their own media image and tried 

to very actively influence the content and structure of their own media field, the leadership at 

JSC «BANK CREDIT DNEPR» and JSC «ALFA-BANK» in value of Media Field Event 

Density Index (the another one tool for measuring communication quality); 

− one of the many options for assessing the outcome of communications is the analysis of 

the traffic of banking sites. The largest of traffic, according to the results of 2020, shows of 

website of JSC CB «PrivatBank», the largest growth in 2020 the traffic of websites - in 

monobank, Pivdennyі Bank, JSC «OTP BANK» and JSC «UKRSIBBANK». 

Today, Ukrainian banks pay more attention to media communications to shape their 

image.

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. At the present stage of development of Internet-communications in activities banking, it 

is advisable for banking institutions to use advertising, digital and creative strategies. It was 

found that the current trends in the development of marketing communications on the Internet 

also indicate the growth of Internet-communications in social networks as an important 

mechanism for interesting the bank customers and formation interaction with them and the 

development by the bank of its website, its attractive design, updating information on it. 

The results of the study showed that the largest share of Internet users in Ukraine uses 

mobile phones or smartphones, the number of which is growing, which expands the capabilities 

of banks in the field of Internet-communications. It was established that the most active banks 

in the media space are banks with state share: JSC CB «PrivatBank», JSC «Oschadbank», JSC 

«Ukreximbank» and banks of foreign banking groups such as JSC «Raiffeisen Bank Aval», 

JSC «OTP BANK», JSC «ALFA-BANK». Among the banks with private capital is JSC 

«FUIB». At the same time, the largest media activity of banks in 2019 was observed in banks 

of foreign banking groups, and in 2019, 2021 by the number of messages in state-owned banks. 
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The analysis of the collected marketing information showed that the largest number of messages 

from the leading banks of Ukraine by categories of media was observed in the Internet media, 

as the Internet is a convenient, cheap and effective communication channel in all areas 

activities. The expediency of using the Internet to promote banking products is also due to the 

fact that recently the effectiveness of traditional channels for disseminating information about 

banks and their products has decreased. 

Further research is aimed at analyzing foreign experience in the application of integrated 

marketing communications in the banking sector and its adaptation to domestic realities. 
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факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна). 

Розвиток інтегрованих маркетингових Інтернет-комунікацій в діяльності 

українських банків. 

У сучасних умовах стрімко відбувається розвиток мережі Інтернет. Маркетингові 

комунікації в мережі Інтернет є одним з основних елементів Інтернет-маркетингу банківських 

установ та важливим елементом встановлення відносин з цільовими аудиторіями та 

управління ними, інформування клієнтів, підвищення іміджу банку. Визначено, що мережа 

Інтернет сьогодні охоплює інформаційну, комунікаційну та логістичну сфери маркетингових 

комунікацій банків. У роботі виокремлено сфери інтегрованих маркетингових Інтернет-
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комунікацій в діяльності банків та їх головні елементи, подано їх характеристику. На сучасному 

етапі розвитку Інтернет-комунікацій у банківській діяльності доцільним є застосування 

банківськими установами рекламної, цифрової і креативної стратегії. З’ясовано, що сучасні 

тенденції розвитку маркетингових комунікацій в Інтернеті свідчать також про зростання 

Інтернет-комунікацій в соціальних мережах як важливого механізму зацікавлення банком 

клієнтів та формування взаємодії з ними і розроблення банком свого веб-сайту, його 

привабливого оформлення, оновлення інформації на ньому. Результати дослідження показали, 

що найбільша частка Інтернет-користувачів в Україні застосовує мобільні телефони або 

смартфони, кількість користувачів яких зростає, що розширює можливості банків у сфері 

Інтернет-комунікацій. При цьому встановлено, що найбільш активні банки в медійному 

просторі – це банки з державною часткою: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ 

«Укрексімбанк» і банки іноземних банківських груп такі як АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ 

«ОТП БАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК». Серед банків з приватним капіталом можна виокремити АТ 

«ПУМБ». При цьому найбільша медіа-активність банків у 2019 р. спостерігалася у банків 

іноземних банківських груп, а в 2019 р., 2021 р. – за кількістю повідомлень у державних банків. 

Аналіз зібраної маркетингової інформації показав, що найбільша кількість повідомлень 

провідних банків України за категоріями засобів поширення інформації спостерігалася в 

Інтернет-ЗМІ, оскільки Інтернет є зручним, дешевим та ефективним комунікаційним каналом 

у всіх сферах діяльності. Доцільність застосування Інтернету для просування банківських 

продуктів обумовлена також тим фактом, що останнім часом зменшується ефективність 

традиційних каналів поширення інформації про банки та їх продукти.  

Ключові слова: інтегровані Інтернет-маркетингові комунікації, банки, Інтернет-

маркетинг, медіа-активність банків, засоби поширення інформації.  
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СИСТЕМА БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ FASHION-ІНДУСТРІЇ 

 
У статті розглянуто поняття бренд-менеджменту у напрямах: наукових основ, 

корпоративного бренд-менеджменту та процесу управління брендом (брендингу). Розкрито 

сутність цих понять та їх основні відмінності. Наведено рекомендації щодо впровадження 

бренд-менеджменту на підприємствах, які функціонують у сфері fashion. Розроблено типові 

структури відділу бренд-менеджменту для підприємств легкої промисловості, виходячи зі 

специфіки бізнесу та необхідності застосування конкретних маркетингових інструментів в 

компаніях даного роду діяльності. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Сучасні споживачі стають все більше 

перебірливими у виборі товарів. Це пов’язано з багатьма факторами: доступність 

інформація, велика конкуренція, тренд на свідоме споживання і т.д. У таких умовах 

виживають лише сильні бренди, які мають чітке позиціонування, лояльних клієнтів та 

власну філософію. Але замало розробити ідею бренду, її треба донести до споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Тему бренд-менеджменту 

висвітлювали багато науковців, серед яких Дж. Траут, Н. Капферер, Ф. Котлер, Д. Аакер 

та ін. А також вітчизняні науковці, серед яких В. Перція, Л. Акимова, А. Зозульов, В. 

Пустонін та інш. Більшість їх робіт присвячені розробці бренду, його позиціонуванню. 

У наукових працях описано багато підходів щодо розробки основної ідеї бренду, його 

ДНК та УТП. Але не розкритим залишається питання процесу управління брендом. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Стиль та основні засади управління брендом мають 

ґрунтуватись на сфері діяльності компанії, задачах, що стоять перед брендом, 

технологіях, які мають бути застосовані при управлінні брендом та стратегією 

комунікацій з цільовою аудиторією. На основі цієї вихідної інформації формується 

структура функціоналу для реалізації бренд-менеджменту на підприємстві, а також зони 

відповідальності співробітників компанії, що працюють над цим напрямом. 

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

системи впровадження бренд-менеджменту на підприємствах, що працюють у сфері 

fashion, а також розробка рекомендації щодо формування відділу управління бренду. 

 

 © 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Управління брендом (brand management, управління 

маркою) – це комплексний регулярний менеджмент побудови і поліпшення бренду, який 

здійснюється на всіх етапах його розвитку. Управління брендом – виділення бренду в 

самостійний об’єкт маркетингового управління та застосування комплексу маркетингу 

(4P) безпосередньо до бренду, а не до всього ринкової пропозиції компанії або до 

згрупованим тим чи іншим чином товарам, скажімо до товарів, згрупованих за 

прибутковістю або оборотність складських запасів [1]. 

У 2001 році Хіслоп визначив брендинг як «процес створення відносин або зв’язку 

між продуктом компанії і емоційним сприйняттям клієнта з метою створення 

диференціації поміж конкурентів і створення лояльності серед клієнтів». У 2004 і 2008 

роках Капферер і Келлер відповідно визначили це як виконання очікувань клієнтів і 

постійне задоволення їх вимог [2]. 

Для ефективного управління брендом компанії необхідно визначити основну 

цінність конкретного бренду та транслювати її серед своєї цільової аудиторії. Якщо 

бренд – це набір цінностей та атрибутів, то брендинг – конкретні кроки, що вживає 

компанія для вираження своєї індивідуальності. Брендинг – це те, як компанія керує 

сприйняттям бренду споживачами [3]. 

Бренд-менеджмент можна розглядати у трьох напрямках: 

1) Наукові основи – система наукових знань, що включає в себе теоретичну 

базу та методологізовану практику провідних компаній світу у сфері бренд-менеджменту 

та брендингу. 

2) Корпоративний бренд-менеджмент – відображає корпоративне бачення 

місії компанії, її культуру та стиль управління. Важливим напрямком корпоративного 

бренд-менеджменту є розробка програм корпоративної ідентифікації, завдяки яким 

досягається пізнаваність компанії на ринку, забезпечується високий рівень споживчої 

обізнаності про бренди та розвивається лояльність споживачів. 

3) Процес управління брендом (брендинг) – спрямований на розвиток 

відповідної індивідуальності. Брендинг містить у собі декілька базових напрямів, а саме 

[3, 4]: 

− організаційна складова (формування команди, підрозділу та закріплення 

функцій за відповідним керівництвом); 

− дослідження ринку; 

− розробка концепції бренду; 

− планування маркетингових програм по розвитку бренду; 

− організація та контроль маркетингових заходів. 

Головна різниця між корпоративним бренд-менеджментом та брендингом полягає 

у зоні відповідальності. Корпоративний бренд-менеджмент є більш широким поняттям 

та включає в себе не лише відношення споживачів до бренду як товару чи послуги, а до 

компанії в цілому – до її корпоративної культури, керівництва, співробітників. 

Відношення до політики компанії безпосередньо впливає на відношення й до продукту 

компанії [5]. 

Коли мова йде про використання методології бренд-менеджменту успішних 

компаній, слід розуміти наступне: те, що спрацювало для одного бренду - необов’язково 

спрацює для іншого. 

Управління брендом передбачає [1]: 

− створення бренду; 

− створення та управління комунікаціями бренду; 

− репозиціонування бренду; 
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− оновлення бренду; 

− адаптація до мінливих умов; 

− просування бренду в маркетинговому каналі; 

− просування бренду та його закріплення у свідомості споживачів; 

− антикризове управління брендом; 

− управління активами бренду. 

Механізм реалізації бренд-менеджменту на підприємстві, в першу чергу, 

залежить від кількості брендів у портфелі компанії. Якщо у фірми лише один бренд, то 

команда, що працюватиме у напрямку брендингу буде значно меншої за команду з 

великою кількість брендів. Слід також враховувати функції, які будуть покладені на 

відповідну команду [6]. 

Виходячи із обсягу інформації, що було зазначено вище, умовно функціонал 

команди з бренд-менеджменту можна розділити на чотири групи: стратегічне 

планування, дизайн, комунікації та аналітика (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Структура функціоналу для реалізації бренд-менеджменту на підприємстві 

 
Стратегічне планування Дизайн 

− Позиціонування бренду 

− Формування УТП 

− Формування стратегії бренду 

− Графічний дизайн (елементи 

фірмового стилю) 

− UI/UX-дизайн 

− Ритейл-дизайн 

Комунікації Аналітика 

− Outbound Marketing 

− Digital Marketing 

− Аналітика уподобань клієнтів 

− Аналітика тенденцій 

− Аналіз конкурентів 

− Аналіз рекламного контенту 

− Аналіз рекламних плейсментів 

 
Для того, щоб команда, яка займається просуванням бренду була оптимізована 

слід враховувати наступне: які з функцій виконуються на постійній основі, тобто мають 

певний повторюваний цикл, а які виконують одноразово та можуть потребувати зміни 

лише через певний час. Це допоможе зрозуміти, для виконання яких обов’язків потрібні 

штатні співробітники, а які функції можуть виконуватись сторонніми організаціями чи 

спеціалістами. 

Звісно, реалізація бренд-менеджменту на підприємстві починається зі 

стратегічного планування. Основними завданнями цього напрямку є [7]: 

1) аналіз ринку та визначення цільового сегменту; 

2) формування УТП бренду та його атрибутів; 

3) формування стратегії розвитку та маркетингових комунікацій бренду; 

4) прогнозування та аналіз фінансових результатів. 

Розглянемо ці функції у розрізі поставлених задач та виконавців, виділяючи 

плюси та мінуси кожного із можливих варіантів реалізації, починаючи з напряму 

стратегічного планування (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Реалізація задач напряму стратегічного планування на підприємстві 

 

Аналіз ринку 

Задачі: 

− визначення потенційних споживачів; 

− загальний обсяг ринку та його сегментів; 

− пошук та аналіз конкурентів; 

− тенденції в суспільстві. 

Співробітник(и) компанії Сторонні виконавці 

Виконавець(ці): 

− маркетолог-аналітик 

 

Відповідальна особа: 

− директор компанії зі стратегічного 

планування 

− бренд-менеджер 

Виконавець(ці): 

− консалтингові агенції 

− маркетингові чи рекламні агенції 

Відповідальна особа: 

− директор компанії зі стратегічного 

планування 

− бренд-менеджер 

Плюси Мінуси Плюси Мінуси 

- збереження 

конфіденційності 

зібраної інформації. 

- висока вартість 

дослідження у 

випадку відсутності 

відділу аналітики на 

підприємстві. 

- досвід проведення 

аналогічних 

досліджень; 

- швидкість 

виконання завдання. 

- висока вартість 

досліджень; 

- можливість 

підтасування 

результатів. 

Позиціонування бренду та формування УТП 

Задачі: 

− формування позиціонування бренду; 

− формування УТП бренду та шляхів донесення її до споживачів; 

− формування основних атрибутів бренду; 

Співробітник(и) компанії Сторонні виконавці 

Виконавець(ці): 

− бренд-менеджер 

Відповідальна особа: 

− бренд-менеджер 

Виконавець(ці): 

− рекламне агентство 

Відповідальна особа: 

− бренд-менеджер 

Плюси Мінуси Плюси Мінуси 

- розуміння місії та 

цінностей компанії; 

- відсутність 

необхідності 

розголошення 

конфіденційної 

інформації та вже 

наявних даних 

аналізу ринку.  

- - досвід розробки 

стратегії з 

позиціонування 

брендів; 

- володіння широкою 

базою знань відносно 

присутніх на ринку 

брендів. 

- висока вартість 

досліджень; 

- відсутність свіжого 

погляду для 

формування 

позиціонування та 

УТП. 

Формування стратегії розвитку та комунікацій 

Задачі:  

− формування стратегії розвитку бренду; 

− визначення каналів маркетингових комунікацій для просування бренду; 

− затвердження тактичного плану маркетингових комунікацій та контроль його 

ефективності. 

Виконавець(ці): 

− бренд-менеджер 

Відповідальна особа: 

− бренд-менеджер 
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Продовження табл. 2 

Прогнозування та аналіз фінансових результатів 

Задачі:  

− прогнозування динаміки розвитку бренду  

− аналіз фінансових результатів бренду. 

Виконавець(ці): 

− бренд-менеджер 

− маркетолог-аналітик 

− фінансовий аналітик 

Відповідальна особа: 

− бренд-менеджер 
 

Таким чином ми бачимо, що деякі задачі у напрямі стратегічного планування 

можуть бути виконані сторонніми організаціями. Це дозволить значно зекономити час 

на проведення досліджень, адже у таких агентств вже є певна база даних щодо окремих 

галузей підприємницької діяльності. Також важливою перевагою сторонніх виконавців 

є те, що дослідження будуть проводитись не одним спеціалістом, що дозволить зібрати 

якомога більше інформації за максимально короткий термін. Суттєве значення це має у 

випадку, якщо компанія не планує в подальшому мати штатного маркетингового 

аналітика (якщо в цьому немає потреби).  

Що стосується формування стратегії розвитку бренду, то в теорії ця задача може 

бути виконана сторонніми підрядниками, але складнощі будуть виникати на етапі 

впровадження стратегії та контролю її реалізації, включно з аналізом її ефективності та 

внесення змін та векторів стосовно маркетингових комунікацій та каналів 

розповсюдження інформації щодо бренду.  

На основі таблиці можна визначити структура відділу стратегічного планування, 

що побудована виходячи з задач відділу (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Структура відділу стратегічного планування 
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Наступним напрямом для розгляду функціоналу та його реалізації є дизайн (табл. 3). 

 

Таблиця 3 –Реалізація задач за напрямом «дизайн» на підприємстві 

 
Сторонні виконавці Співробітник(и) компанії 

Графічний дизайн. Основні елементи 

фірмового стилю 

Графічний дизайн 

 

Елементи дизайну: логотип, символ бренду 

(за потреби), фірмовий шрифт, фірмовий 

колір, фірмовий патерн. 

Виконавець(ці): 

− рекламне агентство 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

Елементи дизайну: ділова документація, 

упаковка, рекламно-інформаційні друковані 

матеріали. 

Виконавець(ці): 

− штатний графічний дизайнер 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

Website компанії / Інтернет-магазин Web-матеріали 

Елементи дизайну: інтернет-магазин бренду. 

Виконавець(ці): 

− UI/UX-дизайнери 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

− директор з маркетингу 

Елементи дизайну: стандарти оформлення e-

mail розсилок, стандарти оформлення 

соціальних мереж, редагування матеріалів 

для публікації в соціальних мережах та на 

сайті компанії. 

Виконавець(ці): 

− штатний графічний дизайнер 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

− директор з маркетингу 

Ритейл-брендинг Ритейл-брендинг 

Елементи дизайну: стандарти дизайну 

інтер’єру фізичних точок продажу. 

Виконавець(ці): 

− дизайнер інтер’єру (агентство)  

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

− директор з маркетингу 

Елементи дизайну: візуалізація дизайну 

кожної окремої точки продажу, оформлення 

POS-матеріалів. 

Виконавець(ці): 

− штатний графічний дизайнер 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− арт-директор компанії 

− project-менеджер 

 

Зважаючи на те, що у дизайну є безліч напрямів, що потребують різних 

спеціалістів, є функції, які раціональніше буде реалізувати через сторонні компанії 

(одноразове виконання), і ті, що потребують постійного штатного спеціаліста. 

Розглядаючи спектр задач у напрямі «дизайн» стає очевидним, що є функції, які 

підприємству немає сенсу виконувати за допомогою внутрішніх ресурсів, адже вони 

потребують вузькопрофільних спеціалістів (наприклад, UI/UX-дизайн чи верстка сайту). 

А є функції, які потребують наявності спеціаліста всередині компанії. Це стосується тих 

задач, які мають циклічний характер, а іноді й невідкладного їх виконання [8]. 

Наявність відділу дизайну є вкрай важливим для підприємств легкої 

промисловості. Адже такі компанії виготовляють та продають товар, який в першу чергу 

може зацікавити споживачів своїм візуалом. Важливо не лише те, яким чином виглядає 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

А.В. Кудіна. Система бренд-менеджменту підприємств Fashion- індустрії 

ї 
119 

 

одяг та взуття. Важливо те, яким чином це буде піднесено потенційному клієнту, що він 

буде відчувати дивлячись на комерційний контент бренду. 

Виходячи з задач за напрямом «дизайн» отримуємо типову структура для відділу 

дизайну на підприємстві легкої промисловості (рис. 2). Слід також враховувати, що 

кількість графічних дизайнерів, що будуть задіяні у роботі залежить від обсягів роботи 

(частота виходу нових колекцій, частота акцій та подій і т.д.), а також можливого 

специфічного функціоналу (наприклад, необхідності постійного монтажу відеороликів – 

для розміщення на сайті, у соціальних мережах чи у фізичних точках продажу). 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура відділу дизайну 

 

Третій напрям з побудови сильного бренду на підприємстві є маркетинг. В даному 

випадку робота команди з маркетингу буде акцентуватись на комунікаціях споживачів, 

адже як вже було зазначено вище, стратегія та канали комунікацій визначаються 

відділом стратегічного планування чи бренд-менеджером. Далі функціонал та напрями 

маркетингових комунікацій буде розглянуто з точки зору актуальних каналів поширення 

інформації (табл. 4). 

Виходячи за таблиці бачимо, що більшість функцій з маркетингових комунікацій 

слід реалізовувати за допомогою штатних співробітників компанії. Це зумовлено тим, 

що, по-перше, всі ці задачі мають безперервний характер, а по-друге, виконання цих 

задач передбачає значної обізнаності щодо філософії бренду, його основного посилу, а 

також інформації щодо необхідності проведення тих чи інших заходів, акцій, розсилок 

та подій компанії, таких як вихід нових колекцій, відкриття нових торгових точок, 

інформації щодо продажу конкретних товарів і т.д. 
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Таблиця 4 – Реалізація задач за напрямом «маркетинг» на підприємстві 

 
Сторонні виконавці Співробітник(и) компанії 

SEO E-mail маркетинг 

Завдання: оптимізація сайту компанії та 

виведення її у топ органічної видачі за 

ключовими запитами. 

Виконавець(ці): 

− рекламне агентство 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 

Завдання: збір бази даних клієнтів, формування 

електронних листів та проведення розсилок. 

Виконавець(ці): 

− спеціаліст з e-mail розсилок 

− графічний дизайнер 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 

PPC SMM 

Завдання: запуск рекламних кампаній та 

оголошень у Google AdWords та аналогічних 

сервісах. 

Виконавець(ці): 

− ppc-спеціаліст (рекламне агентство)  

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 

Завдання: формування стратегії просування 

бренду у соціальних мережах, формування 

контент-плану, підготовка контенту для 

публікації, запуск реклами у соціальних 

мережах. 

Виконавець(ці): 

− SMM-спеціаліст 

− контент-менеджер 

− копірайтер 

− графічний дизайнер 

− таргетолог 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− SMM-спеціаліст 

− директор з маркетингу 

Outbound маркетинг 

Завдання: підготовка та розміщення (реалізація) зовнішньої реклами, indoor-реклами, реклами у 

пресі, друкованої реклами. 

Виконавець(ці): 

− спеціаліст з outbound маркетингу 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 

Планування та реалізація акцій 

Завдання: планування та запуск акцій бренду та аналіз їх ефективності, реалізація бонусних 

програм (програм лояльності) 

Виконавець(ці): 

− маркетолог 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 

Планування та реалізація заходів бренду. PR 

Завдання: планування та реалізація заходів бренду (відкриття нових торгових точок, День 

народження бренду і т.д.) та забезпечення обізнаності клієнтів щодо цих заходів, робота зі ЗМІ. 

Виконавець(ці): 

− PR-спеціаліст 

Відповідальна (контролююча) особа: 

− директор з маркетингу 
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В той же час, такі задачі як контекстна реклама, реклама в контекстно-медійній 

мережі (Google та ін.), пошукова оптимізація - раціональніше довірити спеціальним 

агентствам. Причиною є те, що ці задачі потребують великої кількості спеціалістів, що 

одночасно будуть працювати над одним проектом. Їх робота буде ефективною та менш 

фінансово виратною ніж у випадку якщо компанія буде наймати такого роду спеціалістів 

у штат. На основі функціоналу відділу маркетингу та аргументації шляхів його реалізації 

отримуємо структуру відділу маркетингу на підприємстві (рис. 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура відділу маркетингу на підприємстві легкої промисловості 

 

Останній напрямок, що слід розглянути – аналітика. Відділ маркетингової 

аналітики має збирати та оброблювати дані стосовно уподобань клієнтів (на основі даних 

з продажів, кліків на рекламу в залежності від того чи іншого креативу і т.д.), аналітики 

тенденцій на ринку (fashion-видання, fashion-інфлюенсери) та конкурентів, рекламного 

контенту та плейсментів для розміщення реклами (на основі даних, що мають бути 

надані спеціалістами, що керують тим чи іншим напрямом маркетингових комунікацій). 
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Відділ маркетингової аналітики є вкрай важливим, адже на основі цих даних 

компанія може зрозуміти чи правильну стратегію вона обрала, наскільки ефективно ця 

стратегія реалізовується, які канали комунікацій приносять бренду нових клієнтів, а на 

які марно витрачається бюджет. А найголовніше що може дати аналітика – це допомогти 

зрозуміти своїх клієнтів, чого вони насправді хочуть, адже саме орієнтація на клієнта та 

його потреби є основою маркетингу. 

Більшу частину інформації для відділу аналітики мають постачати відповідні 

спеціалісти з маркетингу (рис. 4), решта – зовнішні джерела (дані щодо тенденцій та 

конкурентів) [9]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Потік та джерела інформації для маркетингової аналітики на підприємстві 

легкої промисловості 

 

Для підприємств легкої промисловості зовнішніми джерелами будуть: сайти та 

сторінки соціальних мереж конкурентів, блоги fashion-інфлюенсерів, fashion-видання, 

агенства з аналітики тенденцій у світі моду, покази та нові колекції брендів pret-a-porter 

де люкс та інші. Бренд Zara, наприклад, має у штаті співробітників, що постійно 

подорожують світом та спостерігають за тенденціями та вподобаннями у одязі на 

вулицях великих міст, таких як Токіо, Нью-Йорк, Сеул, Лондон і т.д [10]. Це дає 
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можливість зрозуміти вектор для розробки нових колекцій та краще зрозуміти свою 

потенційну аудиторію споживачів. 

Ці дані є унікальним та вкрай важливими для компанії, тому не можуть бути 

відданим на обробку та аналіз стороннім організаціям, адже завжди є ризик просочення 

інформації [11–13]. До того ж аналітика має проводитись постійно, щоб компанія мала 

змогу якнайшвидше відреагувати на тенденції у суспільстві, зосередити сили та кошти 

на тих каналах комунікацій, які в певний момент є найбільш ефективними, вчасно 

відреагувати на дії конкурентів і т.д. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Роблячи висновки, можна сказати наступне. Створення сильного бренду та 

впровадження бренд-менеджменту на підприємстві наразі є необхідністю для будь-якої 

компанії. А для того, щоб управління брендом та його просування на ринку було 

успішним, на підприємстві має бути створена відповідна організаційна структура, що 

виходить з конкретних цілей компанії та поставлених перед брендом задач. Формування 

структури відділу бренд-менеджменту організації напряму залежить від сфери 

діяльності компанії, її масштабів, характеристик цільової аудиторії бренду, необхідності 

фізичних точок продажу або зосередження компанії на роботі в e-commerce. У статті 

наведено розробки щодо типового структурування відділу бренд-менеджменту на 

підприємствах, що працюють у сфері fashion. В залежності від факторів, що наведено 

вище, структура може бути адаптована для потреб тієї чи іншої компанії у цій сфері. Слід 

також зазначити, що з розвитком технологій та появою нових каналів комунікацій, така 

структура буде постійно піддаватися змінам, адаптуючись до реалій сучасності. 

 
 

1. Управление брендом. Записки маркетолога: веб-сайт. URL: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_u/brand_management/ (дата 

звернення: 11.02.2021). 

2. Brand management. Wikipedia: The Free Encyclopedia: веб-сайт. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_management#cite_note-shamoon2011-2 (дата звернення: 

11.02.2021). 

3. Панкрухин А.П.  Бренды и брендинг. Практический маркетинг. 2011. № 4(170). С. 4-15. 

4. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. Москва: Юрайт, 2017. 341 c. 

5. Bilal Mustafa Khan. Corporate brand management: past, present and future. Pranjana: The 

Journal of Management Awareness. 2009. Vol. 12. № 1. P. 21-39. 

URL:https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMEN

T_PAST_PRESENT_AND_FUTURE (дата звернення: 10.02.2021). 

6. Иванов А.А. Брендинг: учебное пособие. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО 

«КнАГТУ». 2013. 74 с. 

7. Секстон Д. Университет Трампа.Брендинг 101. Минск: «Попурри», 2010. 336 с. 

8. Графический дизайнер и UI/UX-дизайнер: как они связаны и чем отличаются. Hillel. 

Компьютерная школа. URL: https://blog.ithillel.ua/articles/graficheskiy-dizayner-i-ui-ux-dizayner-

kak-oni-svyazany-i-chem-otlichayutsy (дата звернення: 14.02.2021). 

9. Как аналитики прогнозируют перемены в моде. Look at me: веб-сайт. URL: 

http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/218329-big-data-fashion (дата звернення: 

14.02.2021). 

10. О’Ші Ковадонга. Феномен Zara. Історія генія, який заснував Inditex / пер. з англ. Л. 

Малець. Київ: Форс Україна, 2019. 216 с. 

11. Oklander M.A., Oklander Т.О. Evolution of the marketing theory: genesis, conception, 

periodization. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 92–105. URL: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/4/92-105 (дата звернення: 18.10.2017). 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_u/brand_management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_management#cite_note-shamoon2011-2
https://www.researchgate.net/publication/profile/Bilal-Khan-15
https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMENT_PAST_PRESENT_AND_FUTURE
https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMENT_PAST_PRESENT_AND_FUTURE
http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/218329-big-data-fashion
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/4/92-105


Marketing and Digital Technologies          Volume 4, No 3, 2020 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

124 

 

 

12. Oklander M.A., Oklander T.O. Segmentation and communication in digital marketing. 

Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 69–78. doi: http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-

07. 

13. Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн 

панелі та онлайн спільности. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 118–129. doi: 

http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08. 

 

 

1. Marketer's Notes. Upravlenie brendom [Brand management]. Available at: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_u/brand_management/ (accessed 11 

February 2021). 

2. Wikipedia: The Free Encyclopedia. Brand management. Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_management#cite_note-shamoon2011-2 (accessed 11 February 

2021). 

3. Pankrukhin A.P. (2011) Brendy i brending [Brands and branding]. Practical marketing, no. 

4(170), pp. 4-15. 

4. Ponomaryova E.A. (2017) Brend-menedzhment. Uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo 

bakalavriata [Brand management. Textbook and workshop for academic undergraduate studies]. 

Moscow: Urait. (in Russian) 

5. Bilal Mustafa Khan. (2009) Corporate brand management: past, present and future. Pranjana: 

The Journal of Management Awareness, vol. 12, no. 1, pp. 21-39. Available at: 

https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMENT_PA

ST_PRESENT_AND_FUTURE (accessed 10 February 2021). 

6. Ivanov A.A. (2013). Brending: uchebnoe posobie [Branding: a tutorial]. Komsomol'sk-na-

Amure: KnASU. (in Russian) 

7. Sekston D. Universitet Trampa. Brending 101 [Trump University Branding 101]. Minsk: 

Popurri. (in Russian) 

8. Kozlova A. Graficheskij dizajner i UI/UX-dizajner: kak oni svyazany i chem otlichayutsya 

[Graphic designer and UI / UX designer: how they are related and how they differ]. Hillel. IT school. 

Available at: https://blog.ithillel.ua/articles/graficheskiy-dizayner-i-ui-ux-dizayner-kak-oni-svyazany-

i-chem-otlichayutsy (accessed 14 February 2021). 

9. Look at me. Kak analitiki prognoziruyut peremeny v mode [How analysts predict changes in 

fashion]. Available at: http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/218329-big-data-fashion 

(accessed 14 February 2021). 

10. Covadonga O'Shea. (2019) The Man from Zara: The Story of the Genius Behind the Inditex 

Group. LID Publishing Inc. 

11. Oklander, M.A., Oklander, Т.О. (2016). Evolution of the marketing theory: genesis, conception, 

periodization. Marketing and Management of Innovations. 4. 92–105. Available at: 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/4/92-105 (accessed: 18.10.2017). 

12. Oklander, M.A., Oklander, T.O. (2017). Segmentation and communication in digital marketing. 

Marketing and Management of Innovations, 3. 69–78. doi: http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-07. 

13. Oklander, M.A., Oklander, T.O., Yashkina, O.I. (2018). Marketing research trends: online 

panels and online communities. Marketing and Management of Innovations, 1, 118–129. doi: 

http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08. 
 

 

Alevtyna Kudina, postgraduate of Department of Marketing, Odessa National 

Polytechnic University. 

Brand management system of fashion-industry enterprises. 

Aim of the article. The purpose of the article is to reveal the system of brand 

management implementation in fashion companies and to develop a plan to create a brand 

management department in such companies. 

http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-07
http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-07
http://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-08
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_u/brand_management/
https://en.wikipedia.org/wiki/Brand_management#cite_note-shamoon2011-2
https://www.researchgate.net/publication/profile/Bilal-Khan-15
https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMENT_PAST_PRESENT_AND_FUTURE
https://www.researchgate.net/publication/321251189_CORPORATE_BRAND_MANAGEMENT_PAST_PRESENT_AND_FUTURE
http://www.lookatme.ru/mag/live/industry-research/218329-big-data-fashion
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2016/4/92-105
http://doi.org/10.21272/mmi.2017.3-07


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 1, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

А.В. Кудіна. Система бренд-менеджменту підприємств Fashion- індустрії 

ї 
125 

 

Analyses results. The style and basic principles of brand management should be based on the 

company's activities and technologies that should be used in brand management and communication 

strategy with the target audience. Based on this information, we have a functional structure for the 

implementation of brand management in the company, as well as areas of responsibility of the 

company's employees working in this area. 

Brand management is a comprehensive regular management of building and improving the 

brand, which is carried out at all stages of its development. To effectively manage a company's brand, 

it is necessary to determine the core value of a particular brand and broadcast it to the target audience. 

If a brand is a set of values and attributes, then branding is a specific step that a company takes to 

express its individuality. Branding is how a company manages the perception of a brand by consumers. 

Brand management can be considered in three directions: a) scientific basis - a system of 

scientific knowledge that includes the theoretical basis and methodological practice of the world's 

leading companies in the field of brand management and branding; b) corporate brand management - 

reflects the corporate vision of the company's mission, its culture and management style. An important 

area of corporate brand management is the development of corporate identification programs, which 

achieve the company's recognition in the market, provides a high level of consumer awareness of brands 

and develops customer loyalty; c) the process of brand management (branding) - aimed at developing 

the appropriate personality. Branding includes several basic areas, namely: organizational component 

(formation of a team, unit and consolidation of functions under the relevant management); market 

research; development of the brand concept; lanning of marketing programs for brand development; 

organization and marketing activities management. 

Based on the specifics of the scope of activities of companies engaged in fashion, and the 

functionality needed to implement brand management in this type of enterprise, recommendations were 

developed for the structure of the brand management department in companies and areas of 

responsibility of employees, their tasks and responsibilities. The flows and sources of information, the 

process of its processing and the mechanisms of interaction of responsible persons within the 

department responsible for the brand management process are considered. 

Conclusions and directions for further research. Drawing conclusions, we can say the 

following. Creating a strong brand and implementing brand management in the company is now a 

necessity for any company. And in order for brand management and its promotion on the market to be 

successful, the company must create an appropriate organizational structure based on the specific goals 

of the company and the tasks set before the brand. The formation of the structure of the brand 

management department of the organization directly depends on the scope of the company, its scale, the 

characteristics of the target audience of the brand, the need for physical outlets or the company's focus 

on work in e-commerce. 

The article presents developments on the typical structuring of the brand management 

department at enterprises operating in the fashion industry. Depending on the factors listed above, the 

structure can be adapted to the needs of a company in this area. It should also be noted that with the 

development of technology and the emergence of new channels of communication, such a structure will 

be constantly changing, adapting to modern realities. 
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