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ВІД РЕДАКЦІЇ
ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІІ СТРАТЕГІї РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В
УКРАЇНІ НА 2021-2031 РОКИ
Ключовим вектором сучасності є перехід на безкоштовну вищу освіту. У США з
таким гаслом кандидати йдуть на вибори Президента. У багатьох країнах ЄС – це вже
реальність. Україна теж повинна бути в тренді.
Для цього доцільно:
1. Адміністративна освітня реформа, в основі якої злиття ЗВО в рамках однієї
території. Саме дефіцитом фінансування можна обґрунтувати необхідність злиття. Для
іміджу країни краще мати 40 університетів з сучасною матеріальною базою,
професійними викладачами, ніж 250, які ледь існують. При концентрації університетів
державі легше і зручніше здійснювати моніторинг якості вищої освіти, а система стане
конкурентоспроможною. Адже саме наші великі ЗВО входять до світових рейтингів.
2. Виправити помилки в класифікації наук 2015 року. Після її впровадження
зникла галузь науки «Економіка». В Академії наук секція «Економіка» є, Нобелівська
премія з «Економіки» є. А такої науки в Україні немає. Вважаю, облік, податки, фінанси,
маркетинг – це економічні спеціальності. Управління – це не галузь знань, а дисципліна,
не спеціальність, а посада. Не можна закінчити ЗВО за фахом менеджмент і відразу
працювати начальником. Треба отримати спеціальність, наприклад, бухгалтер,
маркетолог, електрик. І якщо фахівець має необхідні особисті якості, є класним
професіоналом, то зможе стати управлінцем, менеджером, керівником.
3. Внести корективи в практику життя і роботи через цифровізацію. Зараз стрімко
морально застарівають, здавалося, єдино можливі, століттями усталені, соціальні
технології. У багатьох заходах, тепер можна брати участь дистанційно (конференції,
опонування, стажування). При цьому, на жаль, не зустрічаємося з друзями, колегами
особисто, але це плата за економію часу і грошей на переїзди. У більшості випадків, така
економія є доцільною. Підштовхнула до активного впровадження таких технологій,
безумовно, поява COVID-19, проте нові технології можуть і повинні бути використані в
постковідний період.
4. Доцільно змінювати технологію проведення Всеукраїнського студентського
конкурсу наукових робіт МОН України. Вона може бути наступною:
– на сайті МОН України створюється сторінка Всеукраїнського студентського
конкурсу наукових робіт МОН України;
– створюється Комітет Конкурсу з представників Академії наук України, бізнесспільноти;
– на сторінці Конкурсу розміщуються наукові проблеми з пріоритетних напрямків
розвитку науки і техніки, які пропонується розглянути. Проблеми формують вчені і
представники бізнес-спільноти;
– 1 тур Конкурсу проходить у вересні-березні у вищих навчальних заклаах За
рішенням навчально-методичних рад ЗВО кращі роботи надсилаються на сторінку
Конкурсу;
– 2 тур Конкурсу проходить в травні. Комітет Конкурсу викликає в МОН України
кращих студентів, які презентують свої роботи. Переможці отримують право вчитися в
аспірантурі на бюджеті і поїздку в певний науковий центр. ЗВО переможця отримує
бали, які дають право на збільшення фінансування з бюджету.
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5. Потрібно змінювати існуючу практику проведення студентських конкурсів
реклами, оскільки нині існуюча є неефективною. Поважаю їх організаторів, адже це дуже
трудомісткий процес. Проте, студентські конкурси реклами є не фаховими, а творчими
змаганнями. Професійну оцінку реклама отримує через економічні або комунікативні
ефекти від її проведення: краща реклама стимулює зростання продажів. А не та, яка
сподобалась кільком людям (журі конкурсу). Смаківщина і суб’єктивізм – це невід’ємні
атрибути студентських конкурсів реклами. При цьому вже є технологічні можливості, за
допомогою яких ступінь суб'єктивізму в оцінці робіт учасників конкурсу можна
зменшити. Наприклад, існуючі соціальні мережі. Це ж унікальні майданчики для
конкурсів реклами. Візьмемо соціальну мережу TikTok – сервіс для створення і
перегляду коротких відео (ролики до 15 секунд). Додаток має понад 1 млрд. користувачів
з близько 200 країн. На такому майданчику можна проводити ЧЕМПІОНАТ СВІТУ з
відеореклами.
6. Викликає сумнів доцільність проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади МОН України за спеціальностями та спеціальними дисциплінами. Причинами
цього є те, що існуючі стандарти вищої освіти дають право ЗВО мати унікальні освітні
програми зі своїм специфічним фокусом і набором освітніх компонент. При цьому
нормативних дисциплін, які містилися в попередніх стандартах немає. Підручників,
рекомендованих МОН України теж немає. У цих умовах освітні програми різних ЗВО
важко співставляти і важко оцінювати знання студентів.

Михайло Окландер
Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології»
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DIGITAL MARKETING: OPPORTUNITIES AND PARADOXES OF
COMMUNICATIONS
The emergence of digital networks in human society, in marketing activities is a vital need of
society to share information. Opportunities for digital marketing, digital technologies allow companies
not only to meet the needs of their customers, but also to attract them to their business, while the
customer receives income. The article highlights the main trends in the work of enterprises in the
formation of customer experience: the consumer becomes an accomplice, co-creator of the business
process; creation of cloud services opens new opportunities; the system of marketing communications
allows to personalize offers to clients taking into account their interests and previous purchases. It is
proved that digital transformations in marketing are characterized by some paradoxical manifestations.
Among them: a large consumer base is not the basis for the right strategy; digital marketing does not
reduce the time to buy; advertising not only promotes the product, but also harms it and tends to
decorate the subject of advertising; anti-advertising can become advertising, etc.
Keywords: digital transformations, marketing, advertising, paradox, trend, consumers, strategy,
industrial enterprises

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.1
Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. The main task of managers lies in careful market research,
identifying the benefits of potential and actual customers. Given the dynamism of the
environment and the influence of various factors, the actions of customers are often undesirable
for the company, resulting in the need for their management.
The latest modern method of managing customer behavior are digital marketing
technologies, in the narrow sense are a set of effective tools, and in a broad sense - a concept
aimed at attracting and retaining the customer.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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This method of comprehensive promotion of goods, services, ideas or brand is designed
to ensure the visibility of the company in the market, increase the loyalty of regular customers,
promote new offers on the market and expand the customer base.The uniqueness of digital
marketing technologies is based on a high degree of personalization of customers, the product
is introduced at the right time in a specific segment of the target audience in accordance with
the identified interest in it. But the main advantage of using digital technology is the close twoway communication with the customer by collecting opinions and feedback from stakeholders
immediately after the launch of the advertising campaign. The key aspects of the study of digital
marketing are tools with their areas of application.
The World Wide Web, digital television, mobile devices, smart gadgets and interactive
screens are the channels through which goods are brought to market. Digital marketing
technologies are a set of tools to influence customer behavior online and offline. Without access
to the Internet resource, the buyer can take an active part and keep in touch with the company
through media and viral advertising, SMS-mailings, teasers and banners.
This concept is often confused with Internet marketing. However, digital marketing has
a significant difference. Digital marketing includes internet marketing too, but the internet is
not limited. Let's compare: internet marketing is SEO-site promotion, context, webinars, etc.
meaning all channels that are available to the user only on the Internet. And digital marketing
is all of the above plus advertising and promotion on any digital media offline. That is, it refers
to digital communication that takes place both online and offline. In addition, digital marketing
does not include promotion through such traditional channels as newspaper ads, flyers,
television advertising, big boards. If the billboard has a QR-code with which you can go to the
site, then this is digital marketing.
Accordingly, the concept of "digital marketing" is not identical to the concept of
"Internet marketing", and a significant difference is that digital marketing uses not only the
global Internet, but also digital, including offline channels to promote the product, and also
attracting and retaining customers
The analysis shows that the development of information technology (digitization) is not
enough for digital transformation, business processes need to be restructured, new business
models and strategies are formed, people are trained and adapted, digital culture and digital
society are formed. It is important that these processes are interconnected, and the potential of
the organization must be considered in the context of the ecosystem. In this regard, conducting
research in the field of digital marketing is an important and urgent task.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. The problems of digital marketing have been
reflected in numerous studies and publications. The development of the theory and practice of
digital marketing has been engaged in such foreign researchers as R. Ackerman, I. Ashmanov,
B. Berman, F. Virin, J. Weibe, O. Kent Wertheim, F. Kotler, I. Mann, J. Lacom, I. Fenwick,
H.Hershgen and others. Among domestic scientists: S. Gritsenko, S. Ilyashenko, M. Oklander,
T. Oklander, O. Kosenko, N. Tkachova, V. Ruban, Y. Shipulina, D. Yatsyuk. Despite the
significant number of scientific and practical achievements in the theory and practice of digital
marketing, at present there are no uniform research methods in this area. The diversity of
researchers' views is due to the many tools of digital marketing and the identification of digital
and Internet marketing. This increases the need for in-depth study of the features of the use of
digital marketing in the enterprise.
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. At the same time, the issues of scientific substantiation of the role and place
of digital marketing in modern conditions of enterprise development, strengthening its role in
P. Pererva, V. Kobieliev, I. Dolyna. Digital Marketing Opportunities and Paradoxes of
Communications
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promoting products on a competitive market, explanation of some paradoxical provisions in the
theory and practice of digital marketing remain controversial.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of
the article is to study the features of digital marketing as a modern tool for managing consumer
communications, substantiation of theoretical and practical provisions for the use of digital
marketing in promoting products to the target market, as well as identifying and explaining
certain paradoxes of digital marketing.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. The changes we see as a result of the development of the digital
economy sometimes cause some surprise and misunderstanding. Even the speed and mechanics
of digital transformation are significantly different from what was in previous economic cycles
of development. The concentration of knowledge and technology, their various combinations
and system integration, the dynamics of processes radically transform individual market
segments and entire industries.
Changes are taking place even in areas that were previously considered conservatively
stable or even archaic. The usual course of business processes is repeatedly disrupted in a
particular area of economic activity or public administration. Paradoxically, a new "digital"
business is invading an industry that has shaped its markets, business models of its production
and commercial activities, communication channels, and market infrastructure for decades. He
begins to make her unrecognizable. Most of the old players at the same time, inertial
procrastinating in the first stage or simply losing sight of a new aggressive competitor, quickly
begin to lose their market position. Particularly convincing is the speed, complexity and scope
of such processes. Sometimes the changes are so strong and rapid that they require state
intervention.
There is a lot of talk today about the digital economy. At the same time, we would like
to note that in the conditions of digital transformation human communication will not lose its
significance. Because, first of all, you need connections with people. In the information space,
trust, agreement and loyalty in relations at the macro and micro levels become especially
important and are the basis for long-term interaction of economic entities.
The emergence of digital networks in human society, in marketing activities is a vital
need of society to share information. Since ancient times, mankind has sought to find the means
to transmit messages quickly and reliably. Therefore, the emergence of digital networks is not
so much a scientific achievement as a historical pattern.
At the same time, the development of information technologies to some extent leads to
the emergence of information crises, the emergence of significant problems in the information
space, reducing the efficiency of information exchange in society. This conclusion can be
explained by the following factors:
− the volume of information published is sharply increasing;
− there are difficulties in communication between groups of different professionals;
− the volume of unpublished information increases;
− the urgency of the problem of marketing communications, the needs of interlingual
exchange in the world is constantly increasing.
In our opinion, it is necessary to highlight a certain paradox of social communication in
an information crisis. The essence of this paradox is that the avalanche-like growth of
information is accompanied by information "hunger", physiological limitations of human
perception and processing of information and difficulties in extracting the necessary
information from the general flow. The most urgent and acute problem in the world was the
problem of creating, maintaining and effective use of "information resources". There was the
formation of another independent type of public resource such as information, which saves most
8
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other resources of society. Further progress of society is largely associated today with the
improvement of information infrastructure, the efficiency of formation, placement and use of
information resources and products.
We are currently talking about the global transformation of human civilization, which
is based on the manifestation of the fourth industrial revolution. Mixed reality, the Internet of
Things, Big Date, robotics, neural networks, biotechnology are attributes of a new technological
way of life.
In the same way, digital marketing enters the activities of companies, in people's lives.
Opportunities for digital marketing, digital technologies allow companies not only to meet the
needs of their customers, but also to attract them to their business, while the customer receives
income. We highlight several trends in the work of companies in the formation of customer
experience.
1. The consumer becomes an accomplice, co-creator of the business process, while
receiving income or certain benefits for the consumption of goods / services, attracting new
customers. Companies offer their customers a certain percentage of the order amount for the
new customer. The amounts accumulated in this way can be paid in the future as payment for
consumed goods / services. In this case, a new customer who came on a recommendation
receives a discount. Digital technologies allow the client to remotely track the accumulated
amount of bonuses in the personal account. This marketing tool in combination with
information technology is actively used by service companies: dental clinics, foreign language
centers.
2. Creation of cloud services opens new opportunities, stimulates creation of new
businesses joint with the consumer and positively influences consumer experience in the course
of interaction with the companies. Currently on the Russian market there is a cash back platform
SWITIPS, which allows the buyer to receive up to 36% of his online and offline purchases.
There is a client and affiliate program. The affiliate program involves the construction of a
virtual consumer network by the client. The larger the virtual consumer network, the greater
the amount of cash back the creator of this network. This practice has a positive effect on the
seller's relationship with customers.
3. Omni channel system of marketing communications allows you to personalize offers
to customers based on their interests and previous purchases. A number of researchers note that
in a digital economy, the buyer becomes active, in contrast to the industrial (traditional)
economy and management of shopping experience in the new environment involves the digital
transformation of the business model, the formation of a new marketing management system,
online competencies and skills.
According to the results of the research, even some large enterprises operating in the
Ukrainian market were not ready for the rapid digital transformation of their business. This
leads to reduced profits, competitiveness. On the other hand, the results of the study allowed
the authors to formulate some paradoxes of digital transformation:
Paradox 1. The presence of a large customer base, customer performance does not allow
you to develop the right marketing strategy, if we talk about the formation of consumer loyalty
to the company. Practice speaks of the nonlinear relationship of consumer opinion and behavior
[1].
Paradox 2. The use of digital marketing tools can significantly accelerate the path of
the consumer from a potential to a loyal customer, the customer as a business partner of the
company. But the joy of the consumer is significantly influenced by his emotional and
behavioral experience of direct interaction with the company's staff. Therefore, a combination
of online and offline formats is needed in working with customers, potential consumers [2].
P. Pererva, V. Kobieliev, I. Dolyna. Digital Marketing Opportunities and Paradoxes of
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Paradox 3. Advertising not only promotes the product, but also harms it. In general,
society's attitude to advertising is sharply negative. The results of our research show that as
soon as there is an advertising break in a popular TV show, the water consumption of the
population increases sharply: someone puts a kettle, someone goes to the toilet. In any
apartment building in front of mailboxes every day grow piles of discarded advertising garbage.
If you stand and look, then almost everything is thrown away without reading.
Paradox 4. Advertising tends to decorate the advertised item. And the better it is done,
the more effective it is considered. However, the more effective the advertising, the more
frustrated the consumer will be and the more likely it is that even a very high quality product
will be underestimated.
Paradox 5. Anti-advertising can become advertising. That is, advertising programmed
for a negative effect can achieve the opposite, positive effect. For example, cigarette
manufacturers were required to write on cigarette packs: smoking is harmful. Until recently,
this warning was printed in small letters. And, apparently, such anti-advertising did not bring
significant benefits, because recently manufacturers were obliged to write about the harm of
smoking in very large letters in black on a white background "smoking kills" so the inscription
takes half a pack, clearly degrading the packaging design. This anti-advertising, as explained,
is aimed primarily at young people. However, there is a clear underestimation of youth
psychology, often based on the denial of generally accepted behavioral norms. Therefore,
groups such as hippies, punks, etc. in the youth environment from time to time gain very high
popularity. To show how cool I am, many very young people go for a lot, and an inscription the
size of a half-pack will not stop, but on the contrary (from the point of view of this young man)
will emphasize its steepness. Therefore, the success of anti-advertising campaigns with an
increase in the size of warning signs raises serious concerns.
Paradox 6. Digital marketing makes our daily lives easier and more convenient, but
there is a paradox. Its essence is that despite the fact that whether digital services and
technologies meet human needs, most consumers in the new reality do not feel comfortable. To
understand the impact of the digital economy on society, Dents Aegis Network is conducting a
global Digital Society Index survey in 24 countries, including Ukraine. According to the Digital
Society Index 2019, more than 55% of Ukrainians believe that their digital future has come too
quickly. Our consumers are worried about personal data leaks, fake news, the reverse side of
automation and other consequences of the spread of digital technology. Only 27% of people in
our country believe that companies that store their personal data protect their privacy (against
45% in the world). Seven out of ten people say they will stop using the company's services if
they find out that their data has been used unethically.
Paradox 7. Confrontation between online and offline business. The impact of internet
marketing on online and offline businesses is ambiguous. Although online business has taken
a significant market share in recent years, we do not believe it will completely replace offline
business. Likewise, we do not believe that “new wave” online marketing will eventually replace
“traditional” offline marketing. In fact, we believe that they need to coexist in parallel to provide
a better customer experience. A survey by Google shows that 90% of our interactions with the
media are now broadcast on the screen: smartphone, tablet, laptop and TV. Screens are
becoming so important in life that we spend more than four hours of our free time every day in
order to use multiple screens sequentially and simultaneously. And around all these interactions
with the screen, the Internet acts as the basis. Global internet traffic grew fortyfold from 2000
to 2020, bringing together five out of ten people in the world. Cisco predicts another tenfold
jump in global internet traffic by 2025, powered by more than eleven billion connected mobile
devices. On such a large scale, connectivity is changing customer behavior. When buying
something in a store, most shoppers will compare prices of the item and look at reviews for it.
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A Google study shows that eight out of ten smartphone owners in the United States use an instore internet search engine. Even when watching TV ads, more than half of the TV audience
of consumers in Europe uses an internet search engine on a mobile device. This trend is reaching
buyers all over the world.
Various factors affect the speed of digital transformation of society: the state of the
economy, the development of information and communication technologies in the country,
computer literacy, the level of trust in providing their personal data. The last two indicators are
especially important in the digital economy. Consumer trust, their digital involvement is also
the object of digital marketing.
At present, issues related to the security of personal data on the Internet are acute. In the
context of digital marketing in [3, p. 78] the concept of "digital client", the classification of the
digital client is introduced. The main criterion for classification is the degree of use of digital
technologies in everyday and professional life, as well as the level of readiness to provide
personal data. An appropriate customer experience management system is provided for each
type of digital client. Despite the many positive aspects of digital marketing associated with a
high degree of personalization of the relationship between the company and its customer, digital
marketing is associated with risks.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. It is proved that the purpose of digital marketing is not only to promote the company on
the Internet, informing about its product / service, attracting leads, retaining existing customers
through digital technologies: SEO, SMO, Big Date, social networks, mobile applications,
emailing. The key in the application of digital marketing is business scaling, creating virtual
consumer networks, transforming the customer into a business partner. Digital technologies
allow to realize these purposes in full. If before we talked about customer relationship
management, now the relationship is managed by the client, which involves the
individualization of companies, strengthening emotional ties with the consumer, the need to
take into account the interests of each of the participants in the "consumer company".
Digital technology does not change everything around. Many consumers do not feel that
digital marketing technologies meet their needs, whether they are goods or services, prosperity
or new skills in a changing market. Moreover, society as a whole is largely unprepared for the
digital future.
Thanks to the digital breakthrough and digital marketing, the business world has
changed beyond recognition. Now consumers make their purchases without leaving home (36%
of Ukrainians, according to the international company, the world's fifth largest communications
holding Dents Aegis Network) or even without leaving social networks (13%). You can find
the best prices online (42%), manage finances (40%), learn innovative teaching methods (12%),
make acquaintances (10%) and more.
Thus, at this stage, digital marketing is the most popular and promising area. But
currently not all marketers professionally own digital marketing tools, which is why the positive
effect of using these tools is not always achieved in full. Accordingly, companies should
determine which digital marketing tools are suitable for interacting with potential customers
and promoting the product, and on this basis to develop and implement a marketing strategy to
achieve competitive advantage and maximize revenue.
The widespread use of digital products raises concerns about their transparency and
impact on health, emotional well-being and quality of life. Therefore, consumers are
increasingly thinking about finding a digital marketing balance, express concern about the
digital future of the markets that interest them.
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Цифровий маркетинг: можливості і парадокси комунікацій
Поява цифрових мереж в людському суспільстві, в маркетинговій діяльності є
життєвою потребою суспільства обмінюватися інформацією. Можливості цифрового
маркетингу, цифрових технологій дозволяють компаніям не тільки задовольняти потреби свого
клієнта, а й залучати його в свій бізнес, при цьому клієнт отримує дохід. В статті виділено
основні тренди в роботі підприємств при формуванні клієнтського досвіду: споживач стає
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співучасником, співтворцем бізнес-процесу; створення хмарних сервісів відкриває нові
можливості; система маркетингових комунікацій дозволяє персоніфікувати пропозиції
клієнтам з урахуванням їх інтересів та попередніх покупок. Доведено, що цифровим
трансформаціям в маркетингу притаманні і деякі парадоксальні прояви. Серед них: велика база
споживачів не є основою для вірної стратегії; цифровий маркетинг не скорочує час на покупку;
реклама не тільки просуває товар, але і шкодить йому та схильна прикрашати предмет
реклами; антиреклама може стати рекламою.
Ключові слова: цифрові трансформації, маркетинг, реклама, парадокс, тренд, споживачі,
стратегія, промислові підприємства
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БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ
У роботі проведено дослідження існуючих бізнес-моделей Інтернету речей (ІоТ),
виділено основні підходи до їх побудови та відповідні структури бізнес-моделей. Проаналізовані
структурні складові моделей різних типів і значення, яких набувають такі складові, як: зміст
пропозиції цінності, модель отримання доходу та ключові ресурси і партнери.
Систематизовано моделі створення цінності, ґрунтовані на специфіці ІоТ, та моделі
формування доходу, які узгоджуються з кожною з моделей формування цінності; виявлені
ефективні комбінації пропозицій цінності і моделей доходу. Виділено основні функції ІоТ, які
підтримують реалізацію цих моделей, та відповідні характеристики пристроїв ІоТ.
Обґрунтована необхідність поглибленого аналізу потреб споживачів при формуванні бізнесмоделей ІоТ з урахуванням поточного і прогнозованого стану задоволення цих потреб.
Ключові слова: Інтернет речей, бізнес-модель, пристрій ІоТ, пропозиція цінності, модель
доходу.

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.2
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Інтернет речей (Internet of Things, IoT) є
частиною Інтернету, яка інтегрує комунікаційні та семантичні можливості Інтернету зі
світом матеріальних об’єктів завдяки спорядженню їх давачами, дані від яких
агрегуються, обробляються, передаються та аналізуються сервісами WEB. За даними
McKinsey & Company [6], потенційний економічний ефект від Інтернету речей до 2025
року складе від 3,9 до 11,1 трильйонів доларів на рік, що відповідає приблизно 11
відсоткам світової економіки. Щоб отримати частку цього ефекту, компаніям необхідно
переглянути бізнес-моделі (БМ). Цифровізація, тлумачена як доповнення фізичних
об’єктів цифровими сервісами, змінює споживчу цінність об’єктів, і має привести і до
зміни БМ, які цю цінність експлуатують, що робить питання дослідження ефективних
варіантів БМ ІоТ та критеріїв їх вибору в умовах екосистеми ІоТ вельми актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню проблеми. Термін «Інтернет речей» вперше застосовано Кевіном Ештоном
для відбиття того, що практично усі матеріальні об’єкти стають або можуть стати
інтелектуальними («розумними») і сполученими між собою [59], набуваючи здатності
спілкуватися один з одним, з Інтернетом і з людьми – або безпосередньо, або через
проміжні пристрої, такі як смартфони [23].
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Нині термін IoT використовується для опису взаємозв’язаності речей як «системи
складових (які називаються компонентами, підключеними до Інтернету), що унікально
ідентифікуються, є взаємозв’язаними, здатними до віртуального представлення і надання
віртуального доступу та утворюють Інтернет-подібну структуру для віддаленого
визначення місця розташування, розпізнавання і/або оперування потоками даних /
інформації між цими складовими в режимі реального часу» [48, р. 6]. Для опису цих
взаємозв’язаних складових використовується термін «розумні речі».
Поняття ІоЕ (Internet of Everything, «Інтернет всього») розширює концепцію IoT,
додаючи зв’язки з даними, людьми і бізнес-процесами (рис. 1).

Рисунок 1 – Комунікації в світі ІоТ, за Д.Кралевським [38]
IoE тлумачать як мережу з’єднань між розумними речами, людьми, процесами і
даними з потоками інформації між ними в режимі реального часу в умовах сучасного
гіперзв’язаного світу [40].
З точки зору бізнесу Інтернет речей становить технологічну основу для переходу
до економіки спільного використання (shared economy) засобів виробництва і предметів
кінцевого споживання, яка базується на принципі об’єднання різних пристроїв і систем
в програмно керовані пули і надання користувачеві не самих пристроїв, а результатів їх
роботи, власне функцій з задоволення потреб споживачів. Пристрій (об’єкт IoT)
одночасно існує в двох взаємозв’язаних іпостасях: як фізичний об’єкт і як математична
(програмна) модель [1], тобто є фізично-віртуальною бісистемою.
Бізнес-модель розглядають як опис цінності, яку компанія пропонує одному або
кільком сегментам клієнтів, і архітектури фірми та мережі її партнерів для створення,
маркетингу і доставки цієї цінності з метою отримання стійких доходів і прибутків. На
наш погляд, БМ – це свого роду структурна макромодель бізнесу, яка будується залежно
від того, як окреслюються межі бізнес-системи (БС) і за якими ознаками відбувається
декомпонування на складові. Відповідно до того, які ознаки приймаються за суттєві, і
формується підхід до побудови БМ.
Пропоновані у літературі бізнес-моделі ІоТ будуються переважно на базі 3-х
основних підходів (шаблонів БМ), до яких належать: канва бізнес-моделі, чи модель
BMC (Business Model Canvas), Навігатор Сент-Галена з його «Магічним трикутником»
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О.Гасмана (St. Gallen Business Model Navigator; Gassmann Magic Triangle) і модель
проектування цінності (Value Design Model) [8, р. 14], які відрізняються своєю
структурою, тобто складовими і зв’язками між ними, а також ваговим внеском кожної
складової у досягнення мети бізнесу. Є також поодинокі роботи, які застосовують
варіанти екосистемної моделі (модель множинної відкритої платформи, МОР [43]) та
моделі на основі мережі створення цінності ІоТ (IoT Value Net) [51].
Найчастіше для формування бізнес-моделей ІоТ застосовують модифіковану тим
чи іншим чином модель канви бізнес моделі ВМС А.Остервальдера та І.Пігнера [49], яку
багато дослідників вважають за свого роду «галузевий стандарт» у створенні
інноваційних бізнес-моделей [8, p. 10]. Це шаблон, що складається з дев’яти будівельних
блоків, який може бути використаний як набір початкових представлень і гіпотез про
створювану цінність (рис. 2).

Рисунок 2 – Архітектура моделі ВМС Остервальдера,
адаптовано авторами за [8, p. 10; 49]
Фактично модель ВМС складається з суперпозиції 9 взаємозалежних моделей –
моделі доходу, моделі пропозиції цінності тощо. З погляду бізнес-моделювання ІоТ
недоліками класичної моделі ВМС є фірмо-центрованість, відсутність розгляду даних та
пов’язаних з ними підсистем як ключової цінності і ресурсу БМ та орієнтація виключно
на відомі потреби цільових споживачів.
Р.Дижкман та ін. [19] запропонували варіант бізнес-моделі ВМС, модифікований
відповідно до специфіки ІоТ. За складовими модель повторює ВМС А.Остервальдера,
проте наповнення і відносна значущість окремих блоків адаптовані під специфіку ІоТ.
Як ключова складова БМ розглядається пропозиція цінності, за найважливіші параметри
якої приймаються зручність, продуктивність, можливість оновлень і виконання роботи в
довільний момент часу. У блоці «Стосунки з клієнтами» акцентується участь
користувачів у створенні продукту і самообслуговуванні, у блоці «Ключові партнерства»
виділяються довгострокові партнерства в області розробки апаратного та програмного
забезпечення, залучення клієнтів і аналізу даних. Розширене наповнення блоку доходів,
оскільки Інтернет речей дає змогу залучати як відомі так і нові, породжені ним, моделі
доходу, наприклад, модель плати за використання.
Подальші різновиди ВМС для ІоТ конкретизують окремі її складові стосовно
особливостей ІоТ. Так, Дж.Джу [36] зі співавторами запропонували узагальнений варіант
ВМС для ІоТ, у якому зосередили увагу на «галузенезалежних» складових ВМС,
виділивши у ключових видах діяльності ті, що пов’язані з обробкою та аналізом даних,
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а у пропозиції цінності – характеристики, пов’язані з максимізацією задоволення
індивідуалізованих потреб споживача за мінімізації зусиль споживача на отримання і
споживання цієї цінності. У структуру собівартості додано витрати на технічне
обслуговування давачів та ІТ інфраструктури, які разом з бізнес-аналітикою та хмарними
послугами розглядаються як ключові ресурси, а стосунки з клієнтами базуються на
залученні останніх у процес створення цінності на основі технологічних можливостей
ІоТ. У [18] у склад ключових ресурсів, окрім давачів, введені ще актуатори – виконавчі
механізми, здатні виконувати ті чи інші фізичні дії стосовно об’єктів реального світу, і
внутрішні ресурси пристрою зі збереження і обробки даних.
В значній частині робіт наголошується особлива роль ІТ інфраструктур та ІоТ
платформ з виділенням їх у окремий компонент ВМС. Так, Е.Бриньольфссон і А.Сандерс
[12] подають цифрову інфраструктуру як основний компонент БМ ІоТ. Аналогічної
думки притримуються А.Кляйн [37] та Р.Ісмаїл [31] зі співавторами, які вводять цифрові
платформи ІоТ як окремий компонент ВМС для ІоТ.
А.Маруйа [14] розробив варіант ВМС для стартапів на основі поєднання ВМС
Остервальдера [49, 8, p. 10] і концепції «бережливого» виробництва [47]. С.Гєрей [28]
запропонувала адаптацію цієї БМ до вимог стартапів промислового Інтернету речей,
виділивши у БМ окремий компонент «Додаткові цифрові послуги» як основний
інноваційний елемент пропозиції цінності ІоТ та відбивши зворотними зв’язками
необхідність постійного коригування цієї пропозиції у відповідь на реакцію ринку.
М.Вестерлунд, С.Лемінен та М.Районка [42] запропонували новий підхід до
моделювання бізнесу в області IoT на основі переходу від орієнтації на вендора до
орієнтації на екосистему бізнесу ІоТ, яку визначають як особливий тип екосистеми
бізнесу, що складається із співтовариства взаємодіючих компаній і окремих осіб разом з
їх соціально-економічним середовищем, в якому вони конкурують і співпрацюють,
використовуючи спільний набір основних активів, пов’язаних із з’єднанням фізичного
світу з віртуальним світом Інтернету [46]. БМ екосистеми відбиває способи створення
цінності і отримання прибутку довільним учасником екосистеми [39]. На основі
класичної ВМС А.Бьоринг [11] розробив 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)
пропозицій цінностей ІоТ, що відрізняються змістом компонентів ВМС.
Запропонована М.Вестерлундом, С.Леміненом та М.Районкою «Модель
проектування цінності» [42] є графічною моделлю концепції створення цінностей на
основі цілісного підходу до відображення учасників екосистеми ІоТ і їх взаємозв’язків.
Ключовими взаємозв’язаними блоками моделі (рис. 3) є: рушійні сили, вузлові точки
формування цінності, обміни цінностями і видобування цінності бізнесом. Драйвери
цінності відбивають мотивації учасників відносно входження в екосистему, тобто їх
індивідуальні та спільні потреби у генеруванні цінності, реалізації інновацій і отриманні
прибутку. Вузли цінності – це дійові особи (актори) екосистеми, які вступають у зв’язки,
створюючи тим самим цінність, їх функції та окремі бізнес-процеси [41]. Обміни
цінностями описують потоки цінностей як потоки матеріальних, фінансових та
інформаційних ресурсів між вузлами моделі. Видобування цінності стосується тих
частин екосистеми, де відбувається отримання прибутку (монетизація цінності), а також
відповідних вузлів і обмінів, необхідних для цього.
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Рисунок 3 – Модель проектування цінності, за [42]
Принциповими відмінностями моделі М.Вестерлунда є орієнтація на мережу
екосистеми ІоТ і цілісний погляд на будівельні блоки БМ з визначенням потоків цінності
між вузлами, на відміну від ізольованих блоків ВМС. Ролі, які можуть формувати та
приймати на себе учасники екосистеми ІоТ, виділені С.Леміненом зі співавторами у [41].
Водночас модель проектування цінності надана на концептуальному рівні, внаслідок
чого їй бракує інструментальності, хоча вона й здатна ілюструвати витрати, потоки
доходу і інших цінностей в екосистемі IoT і показати видобування цінності компаніями
як засіб отримання прибутку.
Виходячи з принципу цілісності великих систем, К.Лаї, П.Джексон та В.Янг [39]
стверджують, що, оскільки кожний з учасників екосистеми ІоТ відіграє власну роль у
створенні цінності для кінцевого клієнта, компаніям при розробці БМ для IoT слід
врахувати не лише власні цілі і методи створення цінності і отримання доходу, а й
аналогічні цілі і методи всіх учасників екосистеми, а також можливості отримання
системних ефектів. Внаслідок цього інтеграція в екосистему учасників з усіх шарів ІоТ
відбувається не лише «за вертикаллю», тобто в межах одної галузі, чи «горизонтально»,
об’єднанням ресурсів учасників в межах одного або кількох шарів архітектури ІоТ для
задоволення потреб різних галузей, а за всіма вимірами екосистеми одночасно, що, на
думку М.Ііварі зі співавторами [30], приводить до так званих «скісних» БМ. У [18]
наголошується, що найефективнішими бізнес-моделями ІоТ є саме міжгалузеві моделі,
орієнтовані на участь в екосистемі ІоТ підприємств з різних галузей з пропонуванням їм
цінностей перш за все пов’язаних з застосуванням результатів аналізу та обробки даних.
Загалом, за [18, 39], компаніям IoT слід переходити від БМ фірми до БМ екосистеми, від
БМ, орієнтованої на продукт, до БМ, орієнтованої на послуги, з переходом від орієнтації
на надання послуги до моделі надання результату послуги.
Ч.Супачевич та М.Базіраті зі співавторами [53, 54, 9] взагалі підходять до
ідентифікації БМ ІоТ як різновидів моделей сервітизації, тобто переходу до систем
«продукт – послуга» (Product-Service Systems, PSS). Функція ІоТ у цих моделях за [26],
може полягати у згладжуванні проблем (забезпеченні ефективнішої реалізації /
життєздатності послуги), адаптації (наданні додаткових функціональних можливостей
автономному продукту або послузі) і інновації (впровадженні функцій продукту або
послуги, які не надавалися раніше і які становлять головну цінність пропозиції).
Ч.Супачевич [53, 54] виділяє чотири типи сервітизованих бізнес-моделей на базі IoT:
модель ІоТ послуги як додатку (Add-on); модель «спільного використання» (Sharing)
продукту або послуги; модель на основі використання (Usage-based) певного обсягу
продукту, послуги чи отриманого результату; модель, орієнтована на рішення (Solutionoriented), яка передбачає використання компанією IoT для надання розширених послуг,
рішень і консультацій з основних напрямів діяльності клієнтів.
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Сервітизовані БМ ІоТ, за [54] підтримують надання споживачеві одної або кількох
з 7 послуг, зміст яких задає пропозиції цінності для споживача (традиційне
обслуговування (ТрОбсл); проактивне обслуговування (ПрОбсл); віддалений контроль
(ВК); автономне управління устаткуванням (АвтонУ); оптимізація операцій і бізнеспроцесів (ОптПр); віддалене відслідковування стану об’єктів і надання інформації в
реальному часі (ВВСОб); моніторинг поведінки споживача в процесі використання
(МонСпож)) та забезпечує потенційні вигоди (цінність) для фірми, що впроваджує
моделі сервітизації на базі ІоТ, серед яких: зменшення операційних витрат (ЗОВ);
генерація додаткового доходу (ГДД); генерація стабільного (рекурентного) доходу
(ГСД); підтримка тривалих стосунків з клієнтами (ПСК); розширення бізнесу (РБ);
покращення пропозицій «продукт-послуга» (ППП); отримання конкурентної переваги
(КП); зменшення ризику надання послуги (ЗР); покращання використання ресурсів
(ПВР), до яких, на наш погляд, слід додати створення нових ринків (НР). На численних
прикладах показано, що реалізація послуг з віддаленого відслідковування стану об’єктів
і надання інформації в реальному часі та моніторингу поведінки споживача в процесі
використання підтримуються усіма розглянутими БМ; аналогічно всі БМ потенційно
забезпечують зменшення операційних витрат та покращення пропозицій «продуктпослуга», решта пропозицій цінностей залежить від обраної БМ (табл. 1).
Таблиця 1 – Характеристики архетипів сервітизованих бізнес-моделей ІоТ, побудовано
авторами на основі [53, 54]
Архетип бізнесмоделі

Модель «ІоТ
послуга як
додаток»
Орієнтована на
продукт
Ефективна
реалізація
Адаптація
Інновація

Модель «спільного
використання»

Модель на основі
використання

Орієнтована на
використання

Орієнтована на
результат

Ефективна
реалізація
Адаптація

Ефективна
реалізація
Адаптація

Операційна
функція ІоТ
(цінність для
споживача)

ВК; АвтонУ;
ВВСОб; МонСпож

ТрОбсл; ВВСОб;
МонСпож

Цінність для
бізнесу

ЗОВ; ГДД; ГСД;
ПСК; РБ; ППП; КП;
ЗР; ПВР; НР

ЗОВ; ППП; ПВР,
НР

Тип PSS
Стратегічна
функція ІоТ, за
[26]

Модель,
орієнтована на
рішення
Орієнтована на
результат
Адаптація
Інновація

ТрОбсл; ПрОбсл;
ВК; АвтонУ;
ОптПр; ВВСОб;
МонСпож
ЗОВ; ГДД; ГСД;
ЗОВ; ГСД; РБ; ППП ПСК; РБ; ППП; КП;
ЗР; ПВР; НР
АвтонУ; ВВСОб;
МонСпож

Успішне впровадження всіх БМ потребує нових способів взаємодії зі споживачем
та тісних стосунків з усіма учасниками бізнесу і зацікавленими сторонами, забезпечення
конфіденційності і безпеки даних, нових компетенцій та досвіду у галузі управління
даними. Використання БМ «ІоТ послуга як додаток» та моделі, орієнтованої на рішення,
переважно потребує найбільших початкових інвестицій і найбільш точного
встановлення відповідності потребам конкретного споживача [54], хоча саме ці БМ
здатні забезпечити найбільші потенційні вигоди для бізнесу. М.Базіраті зі співавторами
[9] систематизували можливі переваги сервітизованих БМ на основі ІоТ у вигляді
матриці, що враховує тип PSS та рівень залучення ІоТ в неї, який задається
функціональними можливостями інтелектуальних продуктів.
У разі застосування підходу «Магічного трикутника» Навігатора бізнес-моделей
Сент-Галлена [25] (рис. 4), довільна БМ складається з чотирьох основних структурних
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блоків: «Хто», «Що», «Як» і «Чому». «Хто» описує цільового споживача, «Що» –
пропозицію цінності, яка надається клієнтові, «Як» – ланцюжок створення цінності, а
«Чому» – базову економічну модель (модель доходу), що дає змогу отримати прибуток.
Наявність і узгоджена взаємодія цих 4-х основних елементів забезпечує життєздатність
і функціональність бізнес-моделі.

Рисунок 4 – «Магічний трикутник» О.Гасмана (модель на базі архетипів) [25]
Для кожного з цих вимірів («Хто», «Що», «Як», «Чому») чи їх комбінацій
Навігатор Сент-Галена [25] пропонує 55 типових варіантів рішення («архетипів»), які
являють собою варіанти БМ чи їх складових. На відміну від ВМС, підхід «Магічного
трикутника» О.Гасмана задає мінімальні вимоги до складу БМ. Впровадженню
Навігатора сприяє наявність он-лайн інструментарію з шаблонами архетипів і
прикладами їх успішного застосування відомими фірмами [13]. Водночас моделі
«Магічного трикутника» з погляду побудови БМ ІоТ притаманні ті самі недоліки, що й
класичній ВМС – фірмо-центрований підхід, відсутність врахування ключової ролі
даних та потреби інтегрування у БМ технологічних аспектів забезпечення
життєздатності ІоТ.
Інтегруючи «Магічний трикутник» [25] з п’ятирівневою архітектурою ІоТ (табл.
2), Е. Фляйш зі співавторами [24] запропонували два базових шаблони БМ для ІоТ,
ґрунтовані на можливостях Web та технологій ІоТ – «Продукти, наповнені цифровими
сервісами (Digitally Charged Products)» та «Давач як послуга (Sensor as a Service)».
Шаблон «Продукти, наповнені цифровими сервісами» є набором моделей
формування цінності в комбінації з моделями доходу з поступовим збільшенням рівня
сервітизації БМ, від початкового впровадження послуги як незначного додаткового
елементу цінності продукту до перетворення послуги на домінуючий елемент цінності.
Цей набір складається з 6 моделей, а саме: безкоштовна цифрова послуга в додаток до
фізичного продукту (Physical Freemium); цифровий додаток (Digital Add-on) – новий
цифровий сервіс в доповнення до фізичного продукту; цифрове замикання (Digital Lockin) – «замикання» споживача на продукт завдяки цифровим сервісам; продукт як
продавець товарів та провайдер реклами (Product as Point of Sales); самообслуговування
продукту (Object Self Service); віддалений моніторинг використання, стану та умов
(Remote Usage and Condition Monitoring).
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Таблиця 2 – П’ятирівнева модель створення цінності ІоТ рішенням, адаптовано
авторами за [23, 37]
Шар Наповнення шару
1

2

3

4

5

Традиційні
матеріальні
(фізичні) речі
Давачі, виконавчі
механізми та
локальні органи
керування
Об’єкти, об’єднані з
іншими об’єктами
чи / та людьми
через безпровідні
інформаційні
мережі
Структурована
інформація та
знання
Нові послуги з
сукупною цінністю

Функції складових шару
(пропозиція цінності)
Традиційні функції
відповідного матеріального
продукту (фізичної речі)
Виявлення стану чи змін у
ньому, вимірювання,
ідентифікація об’єкту,
інформування про стан тощо
З’єднання об’єктів у
інформаційну мережу,
передавання інформаційних
та керуючих повідомлень
Віддалена активація
пристроїв та доступ до даних
Обробка, аналіз, узагальнення
даних, виведення висновків та
правил, прогнозування
Генерування нових
релевантних даних та знань
Надання цифрових послуг на
основі агрегації функцій
попередніх шарів

Технології шару
Традиційні технології
створення та експлуатації
відповідного продукту
Давачі, виконавчі
механізми, RFID, GPS,
мікроконтролери,
граничні обчислення
WLAN (WiFi, WDS,
WiMax);NFC (Near Field
Communication);
Хмарні технології
Мобільний зв’язок 4G,5G
Big Data
Датамайнинг
Технології
інтелектуального аналізу
даних
Різноманітні ІоТ
платформи

Середовище
реалізації
Фізичне,
локалізоване

Цифрове,
глобальне

Шаблон бізнес-моделі «Давач як послуга (Sensor as a Service)» описує БМ, за якої
цінність створюється внаслідок збирання, обробки та перепродажу інформації з
встановлених на товарах давачів іншим споживачам, посередникам чи продавцям. В
подальших роботах ця модель отримала назву «Дані як послуга».
За результатами досліджень [24], підприємства можуть отримувати додаткові
виграші при комбінуванні запропонованих 20 з 55 шаблонів цифрових БМ О.Гасмана
[25] за рахунок використання специфіки архітектури Інтернету речей.
Використовуючи підхід Е.Фляйша [24] до комбінування можливостей, що
надаються властивостями ІоТ (рис. 1) та чотирирівневою архітектурою ІоТ за М.Ченом
[17], з архетипами бізнес-моделей О.Гасмана, Д.Кралевський [38] запропонував
конкретизацію 33 з 55 архетипів моделей О.Гасмана [25] стосовно БМ ІоТ. У порівнянні
з ВМС, ці моделі стосуються окремих блоків ВМС чи їх сукупностей. Наприклад,
«ліцензування» є моделлю доходу; «самообслуговування», тобто делегування створення
частини цінності замовникові в обмін на нижчу ціну послуги або продукту охоплює
модель формування цінності у взаємодії зі стосунками зі споживачами, ключовими
ресурсами і партнерствами; «плати, скільки хочеш» – модель доходу і стосунки зі
споживачем; «довгий хвіст» – моделі цінності і доходу тощо. Кожна компанія може
реалізовувати власну БМ на основі запропонованих «архетипів», здійснюючи свою
діяльність у довільній кількості шарів архітектури ІоТ за умови узгодження з моделями
інших учасників простору ІоТ.
Специфіка ІоТ дає змогу постійно переналагоджувати продукт ІоТ вже після
передачі клієнту [55, 56]. Нові функції і послуги можуть регулярно надаватися клієнтові;
стан і реакції клієнта можуть бути відстежені, дані оброблені і агреговані з даними від
інших пристроїв ІоТ, що створює підстави для розробки нових послуг (пропозицій
цінності). Звідси випливає, що БМ для ІоТ повинні спиратися на логіку домінування
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послуг (Service – Dominant, SD логіка), за якої фірми IoT діятимуть у першу чергу не як
продавці ІоТ продуктів, а як платформи надання послуг.
На основі об’єднання моделі Магічного трикутника з логікою домінування послуг
та чотирирівневою архітектурою ІоТ [60] С.Турбер запропонувала «Типову бізнесмодель для IoT», яка дає змогу візуалізувати, аналізувати і проектувати БМ IoT у
багатовимірному просторі учасників, описаних їхніми можливостями. Підґрунтям БМ
IoT виступає для С.Турбер природа цифровізованих об’єктів [55, 56], архітектура яких у
моделі С.Турбер має чотири шари: рівень пристрою (апаратне забезпечення і операційна
система для управління ним); рівень мережі (передача даних за мережевими
стандартами); сервісний рівень (взаємодія з користувачами через прикладні програми);
рівень контенту (тексти, зображення чи метадані).
Цифровізований об’єкт за є комбінацією слабо зв’язаних через певні інтерфейси
елементів цих шарів, що дає змогу зацікавленим сторонам вносити свій внесок на
кожному з рівнів за умови забезпечення функціональної сумісності. Ці шари
розглядаються як джерела створення цінності партнерами по екосистемі і задають їхні
БМ. Поєднавши структурні складові «Магічного трикутника» з перспективами
екосистеми IoT, автори [55] отримали тривимірну структуру БМ (рис. 5).

Рисунок 5 – Типова структура бізнес-моделі ІоТ, за [56, 55]
У цій моделі «Хто» репрезентує партнерів зі створення цінності, коло яких
охоплює не лише розробників і виробників ІоТ, а й постачальників, споживачів,
посередників тощо та їх співпрацю у кожному з шарів ІоТ; «Чому» охоплює потенційні
матеріальні і нематеріальні вигоди, здатні спонукати учасників екосистеми до участі у
мережі створення цінності; «Що» ( у [56] – «Де») відбиває потенційні джерела створення
цінності і отримання прибутку (шари архітектури ІоТ за [60], де вони формуються).
Вимір «Як» Магічного трикутника не представлений в моделі С.Турбер, оскільки
спосіб створення цінності неявно зазначається перетином вимірів «Хто» і «Що»,
показуючи, яким чином кожен з партнерів вносить свій вклад в загальний процес
створення цінності. Важливими відмінностями БМ С.Турбер є визнання архітектури ІоТ
як підґрунтя для формування мережі створення цінності у бізнес-системі ІоТ і
постулювання логіки домінування послуг як умови стабільності екосистеми ІоТ, що
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відкриває можливості агрегування в процес бізнес-моделювання ІоТ наробок з побудови
моделей постачальників послуг.
Багаторівнева архітектура пристроїв ІоТ як структуроване джерело формування
цінності застосовується у багатьох БМ, хоча структура рівнів почасти базується на
архітектурі не Й.Йоо [60, 55], а М.Чена [17]. Й.Холлер зі співавторами [33]
запропонували пізніше семирівневу архітектуру ІоТ, у якій, окрім 4-х рівнів Йоо [60],
присутні ще три – нульовий рівень активів, представлений об’єктами реального світу, на
які спрямована безпосередня дія пристроїв ІоТ, і два верхніх рівня – рівень спеціального
прикладного програмного забезпечення ІоТ для реалізації специфічних галузевих задач
і рівень глобальної підтримки бізнес-процесів організації.
О.Вермесан [57] при формуванні БМ учасників екосистеми ІоТ запропонував
спиратися на деталізованішу восьмирівневу архітектуру IoT. Учасники екосистеми
працюють на одному чи кількох рівнях і створюють власну БМ, ґрунтовану на їх ролі в
екосистемі IoT. Кожному шару архітектури ІоТ відповідає набір ефективних БМ, які
переважно є комбінацією архетипів моделей Навігатора Сент-Галена. Кожна компанія
IoT може бути позиціонована принаймні в одному з шарів IoT (рис. 6). Шаблон БМ
пропонується як інструмент розробки БМ кожним з учасників екосистеми ІоТ з
урахуванням компонентів ланцюжка створення цінності іншими учасниками. Водночас,
підкреслюючи необхідність взаємоузгодження БМ всіх учасників мережі ІоТ та виходу
за межі комбінування відомих БМ і створення принципово нових моделей на основі
специфіки ІоТ, автор не надає ані рекомендацій з такого узгодження, ані варіантів
оригінальних БМ ІоТ чи підходів до їх побудови.

Рисунок 6 – Зразок шаблону і варіанту бізнес-моделі для IoT, за [57]
Модель Х.Чана «Шаблон для БМ ІоТ» (IoT Business Model Framework) [16] є
спробою удосконалити «Типову БМ для IoT» С.Турбер шляхом перетворення її у
двовимірну та інтегрування з елементами ланцюжка формування цінності Й.Холера [33]
і «Моделлю проектування цінності» [42] з залученням у БМ двох додаткових вимірів –
стратегії і тактики (табл. 3). Х.Чан стверджує, що перетворення моделі в двовимірну
спрощує її використання, а врахування стратегічних аспектів підвищує здатність бізнесу
зайняти позицію першопрохідця.
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Таблиця 3 – Шаблон бізнес-моделі IoT, за [16]
Фокусна
компанія

Партнер

ABC

С1
С2
С3

Входи

Мережа

Обслуговування
(послуги)/
обробка/
пакування

Контент/
Інформаційний
продукт

Вигоди
(переваги)

Стратегія

Тактика

Шаблон фіксує фокусний бізнес (АВС), який ініціює БМ, охоплюючи партнерів,
входи, мережу, послуги (сервіс), контент, переваги і, нарешті, стратегію і тактику.
Партнери, що входять в екосистему, з постачальниками і замовниками включно,
необхідні для активації і реалізації БМ [8, р. 26]. Входами є дані, що надаються
учасниками, у т.ч. дані з давачів або дані про місцерозташування чи напрям руху з GPS.
Мережа представлена технологією зв’язку, такою як мобільна мережа, Інтернет або
Bluetooth. Послуга (сервіс) є пропозицією; вона також містить процес або пакет, який
може бути чим завгодно, від хмарного сервісу до аналізу даних, збирання та агрегації
даних і/або реклами. Контент/інформація – це візуалізація даних, спливаючі рекламні
оголошення тощо. Вигоди (переваги) еквівалентні отримуваній кожним з учасників
екосистеми цінностям. Стратегія задає тип конкурентної стратегії і полягає або в
«просуванні вперед», або в «надолужуванні» на ринку або в технології. Тактика надає
можливі варіанти реалізації таких компонентів БМ, як пропозиція цінності для кінцевого
споживача і модель доходу і ціноутворення при наданні цифрових послуг.
Слід зауважити, що принципово новим тут є лише вимір «Стратегія», який
охоплює запропоновані у [44] стратегії для ІоТ бізнесу: стратегія лідерства на ринку,
стратегія наздоганяючого на сегменті ринку, стратегія лідерства в технології і стратегія
того, що наздоганяє в технології кожного з учасників. Щодо виміру «Тактика», то він
представляє собою ніщо інше, як запропоновані Е.Фляйшем варіанти БМ ІоТ [24].
Узагальнюючи дані аналізу літературних джерел, можна умовно поділити
наробки у галузі бізнес-моделювання в галузі ІоТ на кілька груп, а саме:
аналіз інноваційних пропозицій цінності та моделей доходу на основі залучення
потенціалу ІоТ, оцінка відповідних конкурентних переваг [24, 50];
опис прикладів реалізації різноманітних моделей створення цінності та
отримання доходу з урахуванням специфіки ІоТ чи ідентифікація цих моделей у
реальному бізнесі фірм [6, 34, 35];
аналіз архітектури ІоТ та обґрунтування екосистемної орієнтації в побудові БМ
підприємства, тобто формування БМ окремого підприємства ІоТ як складової системи
бізнес-моделей всіх учасників екосистеми ІоТ [39, 41, 52];
аналіз архітектури ІоТ та виявлення нових пропозицій цінності, які можуть
генеруватися в різних її шарах з наступною інтеграцією цих цінностей у окремі складові
стандартних шаблонів БМ, переважно пропонованих для цифровізованих бізнесів [16,
17, 55, 56, 57, 60];
аналіз потенціалу ІоТ в аспекті сервітизації бізнес-моделей та розробка підходів
для побудови БМ PSS на основі ІоТ [9, 24, 39, 54];
адаптація найвідоміших шаблонів бізнес-моделей до специфічних можливостей і
вимог ІоТ шляхом уточнення змісту окремих їх складових [18, 19, 28, 36, 38];
розробка на основі цих шаблонів оригінальних бізнес-моделей ІоТ шляхом зміни
структури цих шаблонів додаванням нових компонентів чи ревізією характеристик
зв’язків між ними [16, 24, 30, 31, 37, 55, 56].
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Водночас, за значної кількості досліджень, багато питань побудови ефективних
БМ ІоТ лишаються поза увагою дослідників.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. У численних публікаціях, що стосуються бізнес-моделей ІоТ,
увага переважно зосереджується на феноменологічному описі реалізації тої чи іншої
складової БМ чи аналізі специфіки структури чи змісту окремих складових відомих
шаблонів БМ за застосування їх для ІоТ на основі дослідження практики компаній на
ринку Інтернету речей. При цьому окремі складові бізнес-моделі, такі, як модель
створення цінності чи отримання доходу, оголошуються бізнес-моделями ІоТ загалом,
що призводить до величезної кількості пропонованих варіантів БМ, які фактично є
способами реалізації певних їх складових; натомість практично відсутнє обґрунтування
раціонального комбінування варіантів реалізації окремих складових БМ та врахування
впливу параметрів стану екосистеми ІоТ, зокрема, функціональних можливостей
пристроїв ІоТ, на доцільність вибору та ефективність обраної БМ.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є
систематизація БМ Інтернету речей, аналіз змісту окремих складових БМ та виявлення
ефективних варіантів їх реалізації з урахуванням стану складових екосистеми ІоТ.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. БМ є довільним спрощеним відображенням того,
яким чином працює бізнес, задовольняючи потреби усіх учасників бізнес-системи зі
споживачами продуктів бізнесу включно. Підхід до побудови БМ ІоТ докорінно
відрізняється від підходу до побудови традиційних БМ внаслідок принципових
відмінностей у створенні цінності для її споживача та виробника (тобто генерації
прибутку) (табл. 4).
Таблиця 4 – Відмінності у підходах до формування традиційних БМ та БМ ІоТ, за [57]
Складові бізнес-моделі

Створення
цінності

Традиційний продукт

ІоТ продукт

Потреби
споживачів

Реактивні рішення для
задоволення існуючих потреб і
способу життя

Пропозиція

Автономний продукт, який
зношується з часом

Задоволення потреб в режимі
реального часу і екстрених потреб на
прогностичній основі
Продукт оновлюється засобами
безпровідного зв’язку і має
синергетичну цінність

Роль даних

Отримання
прибутку

Спосіб
отримання
прибутку
Реперні
точки
Розширення
можливостей

Дані про один окремий продукт
використовуються для
визначення вимог до майбутніх
продуктів

Конвергенція інформації створює
передумови для поліпшення якості
поточної продукції і надання послуг

Продаж нового продукту,
пристрою чи послуги

Забезпечення регулярного доходу

Потенційні переваги товару,
право власності на
інтелектуальну власність і
бренд
Використання основних
компетенцій, існуючих
ресурсів і процесів

Додавання персоналізації і контексту;
мережеві ефекти між продуктами
Розуміння того, як інші партнери по
екосистемі заробляють гроші

Для побудови бізнес-моделі ІоТ необхідно на концептуальному рівні розуміти
структуру пристрою IoT, оскільки саме вона зумовлює специфіку бізнес-моделі IoT [58]
та умови її ефективного функціонування. Довільний пристрій IoT має три інваріантні
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складові: фізичну, інтелектуальну і підсистему підключення до Інтернету. Фізичну
підсистему пристрою утворюють його механічні і електронні компоненти.
Інтелектуальна підсистема представлена давачами, мікропроцесорами, сховищем даних,
вбудованою операційною системою, елементами управління, програмним
забезпеченням і розширеним користувацьким інтерфейсом чи встановленим на пристрої
додатком. Підсистема підключення дозволяє здійснювати провідне чи безпровідне
підключення пристрою до мережі Інтернет і реалізувати обмін даними між пристроєм і
зовнішніми платформами, сховищами даних та з іншими пристроями. Структура
пристрою ІоТ та підсистеми середовища ІоТ, необхідні для реалізації пристроєм
корисних функцій, визначають типи ключових ресурсів, партнерств та видів діяльності
в межах БМ і, як наслідок, структуру собівартості.
Послуги пристрою IoT за типом потенційно виконуваних функцій умовно
підрозділяють на чотири типи, які задають сервісні можливості пристрою і визначають
варіанти пропозицій цінності [10] і моделей доходу [58] з урахуванням послуг, які здатен
надавати певний пристрій IoT. Розвиток функціональних можливостей продуктів ІоТ йде
від моніторингу стану з виявленням та наданням повідомлень у надсистему про його
зміни до управління та оптимізації цього стану спочатку під зовнішнім, а на останній
стадії – під внутрішнім керуванням, тобто до автономного функціонування разом з
елементами власної надсистеми (рис. 7).

Рисунок 7 – Лінія розвитку функціональних можливостей продуктів ІоТ, розроблено
авторами на основі [45, 10]
Роль пристрою ІоТ у БМ визначається типом сенсорних пристроїв (табл. 5), та
наявністю підсистем граничних (edge) і туманних (fog) обчислень [7], тобто обробки
даних на самому пристрої та в локальній мережі підприємства.
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Таблиця 5 – Типологія сенсорних пристроїв ІоТ, за [45]
Характеристики
пристроїв
Інформованість
(компетенції
стосовно даних)

Результат
роботи (обробки
даних), подання
інформації

Взаємодія (з
людьми чи
іншим
устаткуванням)

Потенційні
застосування

Пристрій IoT, що
обліковує задану
діяльність (С1)
Збір даних про
події щодо стану
використання
пристрою і
довкілля

Пристрій IoT, що
враховує вимоги
організації (С2)
Аналіз та
інтерпретація
даних відповідно
до стандартів
організації

Зібрані та
агреговані дані
про певну
діяльність на
основі
послідовності
надходження в
часі
Взаємодія
відсутня,
робота лише з
даними через
інтерфейс АРІ з
передачею в
мережу

Дії у відповідь на
події і потоки
діяльності за
сформульованими
правилами
організації

Реалізація «плати
за використання»
Статистичні
дослідження

Обслуговування
обладнання,
охорона здоров’я,
управління
безпекою

Базове
сигналізування і
спілкування в
межах операційної
діяльності за
завчасно
встановленими
правилами

Пристрій IoT, що
враховує процеси
(С3)
Розуміння робочих
процесів,
послідовності і
меж операцій в
умовах реального
світу
Контекстно-залежна адаптивна модель виробничого
процесу на основі
агрегації даних з
багатьох давачів

Автономний
пристрій DAC
(С4)
Відтворення
функцій і
операцій
фізичного світу
без втручання
людини
Автономний
незалежний
процес прийняття
рішень на основі
машинного
навчання

Управління з
урахуванням
контексту і
надання сигналів
щодо
налаштування
робочого процесу
відповідно до
прийнятих рішень
Управління
ланцюжками
постачань,
складами

Здатний до
автономної P2M і
М2М взаємодії
через укладання
«розумної» угоди

Інтелектуальні
застосування,
наприклад,
розумні замки

Давачі С1 є найелементарнішими сенсорними пристроями IoT. Вони позбавлені
штучного інтелекту і переважно застосовуються як інструмент збору даних для
просунутих IoT-додатків. Сенсори типу С2 додатково можуть інтерпретувати зібрані
дані відповідно до корпоративних установок. Вони мають обчислювальні потужності,
здатні забезпечити оцінку відповідності зібраних даних запрограмованим
корпоративним правилам та надання в реальному часі певних сигналів за результатами
аналізу зібраних даних. Давачі С3 розуміють організаційні етапи процесу, частиною яких
вони є, і випадкові події довкілля, що впливають на ці етапи. Робочий процес
програмується в сенсорі IoT до його впровадження; далі давач розуміє і інтерпретує
вхідні дані, оцінюючи їх у контексті процесу, і може надавати працівникам контекстнозалежні вказівки щодо подальших кроків або навіть управляти самим процесом.
Сенсорні пристрої С4 здатні самостійно не лише приймати рішення, але й виконувати
певні дії, зокрема, з управління інформаційними чи грошовими потоками.
Міра участі людини у виконанні дій за даними від давачів залежить від типу
давача. Тип давача задає функціональні можливості пристрою ІоТ і визначає потенційні
результати його застосування та взаємодію з іншими елементами БС ІоТ (рис. 8).
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Рисунок 8 – Сенсорні пристрої у просторі «Вміння пристрою – Результат застосування
пристрою – Взаємодія та управління елементами БС», адаптовано авторами за [45]
Д.Ланглі зі співавторами [40] запропонували двовимірну класифікацію
«розумних» речей ІоТ за двома ознаками: комплексною ознакою, яка охоплює
виконувані дії, адаптабельність, відгук на зовнішні впливи, тип управління, ступінь
автономності тощо, і яку, на наш погляд, можна назвати «функціональні можливості», і
ознакою, що характеризує коло об’єктів, з якими може взаємодіяти продукт ІоТ, і тип
комунікацій, яку автори назвали «зв’язністю», чи «здатністю до взаємодії». За першою
ознакою виділяють реактивні, адаптивні, автономні та співпрацюючі розумні пристрої
ІоТ. Реактивні розумні речі мають здатність миттєво підлаштовуватися під змінне
середовище; адаптивні – прогнозно підлаштовувати свою поведінку під зміни
середовища на довший термін; автономні – діяти самостійно, без прямого втручання
людських агентів; співпрацюючі – взаємодіяти з іншими компонентами IoТ для спільної
роботи у напрямі досягнення єдиної мети. За ознакою «здатності до взаємодії» автори
визначили три рівні потенційних систем речей IoТ: закрита система (зв’язок між
визначеним набором речей, що утворюють автономну мережу з захистом від впливу
зовнішніх чинників), відкрита система з обмеженим протоколом зв’язку (зв’язок між
невизначеним заздалегідь набором речей, здатних з’єднуватися і діяти спільно за певним
набором правил і стандартів) і відкрита система ІоТ з повною функціональною
сумісністю (підключені речі мають необмежений доступ одна до одної і до усіх
складових IoТ, при цьому кожна річ чітко розуміє взаємодію усіх інших речей).
Потенціал формування БМ на основі ІоТ визначається комбінацією цих ознак (рис. 9).
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Рисунок 9 – Матриця визначення впливу типу «розумних» речей ІоТ на бізнес-моделі
ІоТ, побудовано авторами на основі [40]
Нарощування функціональних можливостей пристроїв ІоТ з одного боку, і
розробка інноваційних, екосистемно орієнтованих бізнес-моделей ІоТ, з іншого,
призводить до зміни вихідного системного рівня при розробці і реалізації БМ ІоТ, від
автономного «розумного» продукту до надсистеми систем «розумних» продуктів ІоТ в
межах обслуговування різних потреб галузі / суспільства / людськості. Відповідно зміни
у БМ і економічній системі стосуються підприємства, галузі і глобальної економічної
системи загалом, їх інституціональних механізмів, узгодження яких є необхідним для
функціонування БМ [40].
Функціональні можливості пристрою ІоТ безпосередньо впливають на ціннісну
складову БМ. При цьому, на наш погляд, в межах БМ ІоТ слід розрізняти модель
створення цінності, зміст пропозиції цінності і модель доходу, чого більшість з авторів
не робить, розглядаючи кожну з цих компонент як самостійні бізнес-моделі. Модель
цінності має відбивати структуру процесу створення і доставки цінності споживачу.
Вона безпосередньо пов’язана з технологічними особливостями створення пропозиції
цінності та з моделлю доходу, яка описує технологію отримання цінності бізнесом від
споживання пропонованої цінності клієнтом зі способами тарифікації, ціноутворення та
оплати цінності споживачем включно. Зміст пропозиції цінності, або просто пропозиція
цінності ідентифікує функції, які дана конкретна пропозиція здійснює стосовно
задоволення певної потреби чи потреб споживача. Це означає, що зміст пропозиції
цінності має відбивати стан задоволення певних потреб та зміну цього стану внаслідок
споживання цінності, а пропоновані функції спираються на технологічні можливості ІоТ.
Специфіка ІоТ накладає особливі вимоги на моделі та зміст пропозицій цінності, але в
межах кожної з них доцільними є певні моделі отримання доходу, спільним для яких
переважно є рекурентний характер доходу.
Функціонування пристроїв ІоТ супроводжується постійними витратами на
підтримку інфраструктури, оскільки для роботи цим пристроям IoT потрібна мережа і
сервісна платформа, на якій можна збирати дані і управляти ними. Це означає, що
технології IoT є економічно вигідними лише за умови забезпечення постійної чи
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принаймні тривалої безперервної цінності для клієнта [35]. Найефективнішими, за
даними численних досліджень, є такі пропозиції цінності:
«традиційний контроль» [54] – IoT пристрої, встановлені на обладнанні, в режимі
реального часу безперервно контролюють режими роботи, стан обладнання чи об’єктів
обробки і надають оброблені дані у локальну мережу підприємства для здійснення
управління якістю продукції і процесів;
«віддалений моніторинг використання і стану» (Remote Usage and Condition
Monitoring) [24], «віддалений контроль» [54] – «розумні» речі можуть надавати у мережу
дані про власний стан або оточення в режимі реального часу. Це дає змогу своєчасно
виявляти проблеми у роботі обладнання, стані довкілля, технологічних процесах;
відстежувати використання і залишок запасів витратних матеріалів;
«нормативний контроль» (Compliance Monitoring) [35] – постійний віддалений
контроль параметрів технологічних процесів на відповідність стандартам. Пропозиція
цінності є різновидом «віддаленого моніторингу використання і стану» [24] та
«віддаленого контролю» за [54];
«автономне управління устаткуванням» [54] – IoT пристрої, встановлені на
обладнанні, в режимі реального часу безперервно контролюють режими роботи, стан
обладнання чи об’єктів обробки, і завдяки алгоритмам програмного забезпечення
граничних обчислень реагують на відхилення у роботі устаткування керуючими
сигналами, які забезпечують функціонування устаткування у заданому режимі;
«предикативне обслуговування і контроль» (Preventative Maintenance) [35],
«проакативний контроль» [54] – IoT пристрої, встановлені на обладнанні, дають змогу
своєчасно виявляти передумови аварійних ситуацій і зниження ефективності роботи
устаткування, відстежувати графіки технічного обслуговування і запобігати збоям в
роботі без участі оператора у віддаленому режимі, з випередженням замовляючи запасні
частини чи превентивно проводячи переналагодження обладнання та його ремонт з
мінімальними втратами часу [6];
«автоматизація процесів на основі використання «розумних» актуаторов» [39]
– розвиток попередньої пропозиції цінності у разі поєднання ІоТ засобів предикативного
обслуговування і контролю з актуаторами (виконавчими механізмами), які керуються
сигналами з ІоТ пристроїв, забезпечуючи реалізацію технологічних операцій у
оптимальних режимах, наприклад, вмикання додаткових поливних чи нагрівних
пристроїв, керування роботами під час хірургічних операцій;
«оптимізація бізнес-процесів і операцій» [54] – ІоТ пристрої передають дані про
стан обладнання, об’єкта обробки та використання розхідних матеріалів. Ці дані після
обробки дають змогу оптимізувати процеси і знизити шкідливу дію на довкілля. RollsRoyce за програмою TotalCare стягує плату за години польоту, зберігаючи право
власності на двигуни і активно керуючи двигуном впродовж усього життєвого циклу для
досягнення максимальної ефективності роботи, економії пального і зниження шкідливих
викидів за результатами аналізу отриманих даних [34];
«дистанційна діагностика» (Remote Diagnostics) [35] – давачі IoT можуть
використовуватися для діагностики об’єктів, на яких вони встановлені, чи їхнього
довкілля, автоматично реагувати на зміни їхнього стану за багатьма параметрами та
повідомляти про це надсистему чи самостійно надавати команду на коригування стану.
Накопичені дані агрегуються для виявлення тенденцій довкілля і надання рекомендацій
користувачам. Пропозиція цінності є різновидом «віддаленого використання і
моніторингу стану» [24] в комбінації з «автономним управлінням устаткуванням» та
«оптимізацією бізнес-процесів і операцій» [54];
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«відслідковування (контроль) активів (операцій)» (Asset Tracking) [35] – за
допомогою IoT можна контролювати ланцюжок технологічних операцій, здійснювати
контроль переміщення будь-яких об’єктів, на яких встановлені ІоТ пристрої, і
відстежувати їх характеристики в реальному часі. Це дозволяє позбавитися від
крадійства і неконтрольованих втрат, пов’язаних з надмірними або недостатніми
запасами матеріалів і комплектуючих на складах [6]. Можна відстежувати перевезення
та стан транспортного парку (пропозиція «навігація, контроль і управління
переміщенням об’єктів» [39]). DHL і Cisco прогнозують, що застосування технологій IoT
принесе прибуток у розмірі 1,9 трлн. доларів США у сфері логістики і управління
ланцюжками постачань. Аналогічно, спорядивши працівників «розумними» елементами
одягу (наприклад, «розумними касками» будівельників [6]), можна контролювати
місцезнаходження працівників і підвищити їхню безпеку за рахунок приймання сигналів
потенційно небезпечним обладнанням, наприклад самоскидами. Пропозиція цінності є
різновидом «віддаленого моніторингу використання і стану»;
«оптимізація споживання ресурсів на основі відстежування потреб частин
системи в них і їх перерозподілу» [39] – інтелектуальні батареї Stem. Inc забезпечують
комерційну будівлю енергією з наданням кожному споживачу відповідних потужностей,
а невикористана накопичена енергія продається назад в мережу; батареї є спільним
активом будівлі і електричної мережі, завдяки чому клієнти отримують батареї зі
знижкою і не сплачують за невикористану енергію;
«автоматизація операцій» [35] – IoT дає змогу автоматизувати операції, що часто
повторюються, наприклад, операції замовлення розхідних матеріалів, підвищуючи
ефективність роботи, якість дозвілля, ступінь задоволеності клієнтів. Перевага таких
IoT-гаджетів виражається не лише в спрощенні рутинних операцій, а і у стимулюванні
продажів. Так, кнопку Amazon Dash, якою споряджені побутові пристрої можна
налаштувати на повторне замовлення певних виробів при натисненні. Ці пропозиції
забезпечують безперервну цінність, стимулюючи продажі і надаючи цінні дані про
споживчі звички. Ще перспективніші пропозиції пристроїв такого типу, які взагалі не
потребують участі замовника у процесі формування і здійснення замовлення. Для В2В
пропозиція цінності перетворюється на «автоматизоване поповнення запасів»
(Automated Inventory Replenishment), коли складський запас контролюється за
допомогою чіпів RFID, «розумних» полиць тощо з автоматичним превентивним
замовленням постачальнику («предикативне замовлення» (Predictive Ordering) [29];
«моніторинг поведінки споживача в процесі використання» [54]
(«відстежування поведінки і моніторинг» [39]) – встановлені на продуктах ІоТ пристрої
дають змогу відслідковувати не лише стан продукту чи довкілля, але й стан споживача
продукту. Так, бортові додатки на велосипедах Peloton відстежують за допомогою
бортових давачів проблеми з функціонуванням велосипедів в процесі використання з
фіксацією рухів користувача, які призводять до збоїв, що полегшує усунення
несправностей та вказує шляхи вдосконалення конструкції;
«моніторинг стану споживача» – ІоТ давачі дають змогу контактно чи
безконтактно отримати дані про стан, фізіологічні чи антропометричні характеристики
споживача, надати йому в реальному часі результати обробки цих даних (за допомогою
механізму граничних обчислень) з відповідними рекомендаціями та передати дані на
мережеві платформи, де вони додатково обробляються, узагальнюються та
застосовуються для коригування продукту чи надання рекомендацій зі зміни стану
споживача. Так, компанія FitNet випустила «розумні» годинники Fitbit Sense і Versa 3,
здатні не лише відслідковувати температуру, тиск і серцевий ритм, як це робить Apple
Watch, але й визначати рівень стресу користувача за комбінацією значень температури
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шкіри і частоти серцевих скорочень з наданням сигналу на зміну поведінки користувача
у разі досягнення критичних рівнів стресу;
«персоналізація продукту / послуги на основі моніторингу стану споживача» –
давачі ІоТ дають змогу отримати дані про стан, фізіологічні чи антропометричні
характеристики споживача, що відкриває можливості як для використання їх як
проміжної ланки у наданні персоналізованих послуг, так і для вдосконалення надання
основної послуги, носієм якої є ІоТ пристрій. Компанія MTailor, створює одяг на
замовлення на основі 30-секундного відео, яке клієнт надає через свій смартфон. Окремі
функції, що надаються розумним годинником Apple Watch, наприклад, перманентне
вимірювання тиску, серцевого ритму чи вмісту кисню у крові, залежатимуть від ID
ремінців, які скануватимуться системою годинника. Компанія STYR Labs застосовує
дані кінцевого користувача для створення індивідуального плану живлення: ІоТ
пристрій, безпровідна навігаційна система і «розумна пляшка» для рідин збирають дані,
які інтегруються в користувацькому додатку STYR з аналітичними матеріалами з 250000
наукових робіт і клінічних досліджень, що дозволяє сформувати вітамінні і білкові
суміші за індивідуальним замовленням для кожного споживача [34]. Якщо підтвердяться
прогнози щодо циклічної сезонності коронавірусу, безконтактне надання послуг може
стати умовою виживання цілих галузей індустрії послуг і засобом задоволення нагальних
потреб споживача шляхом створення індивідуалізованого продукту на основі
безконтактної послуги «на вимогу»;
«персоналізація продукту / послуги на основі моніторингу поведінки споживача»
– можливість отримання від ІоТ давачів даних про поведінку споживача в процесі
споживання цінності відкриває можливості для використання їх як проміжної ланки у
наданні різноманітних персоналізованих послуг і підтримки прийняття рішень у певних
ситуаціях. Так, страхова компанія Metromile з Сан-Франциско безкоштовно встановлює
продукти IoT (адаптери ODBC) у автомобілі клієнтів перед укладанням договору
автострахування. ІоТ пристрій відслідковує частоту використання автомобілю і кількість
користувачів, що створює підставу для оцінки ризику і індивідуальної тарифікації
послуги. Клієнт не платить за використання самого продукту IoT, але сплачує страховий
внесок відповідно до характеру експлуатації об’єкту, контрольованого пристроєм ІоТ,
тобто автомобіля [21];
«надання інформації іншим об’єктам та суб’єктам і налагодження
співробітництва на цій основі», «інформація як послуга» (Information as a Service, IaaS)
[39] – надання накопиченої від пристроїв ІоТ інформації третім сторонам для оптимізації
їх пропозицій цінності. Так, дані про поведінку водіїв і трафік, що відслідковуються
виробниками автомобілів, передаються у комунальні служби міст для зміни
транспортних потоків, страховим компаніям та правоохоронним органам (на вимогу).
Впровадження IoT-пристроїв на виробництві для вимірювання ефективності і
пропускної здатності може бути проміжним кроком для подальшого продажу
консалтингових послуг з оптимізації виробничих процесів клієнта [21];
«підтримка ухвалення рішень на основі обробки і аналізу даних моніторингу і
розробки алгоритмів на основі машинного навчання», «відповідь (рішення) як послуга»
(Answer as a SERVICE, AaaS) [39] – дані з давачів, встановлених на товарах,
інтегруються, обробляються та використовуються для формування алгоритмів для
підтримки прийняття рішень у різних галузях. Пристрої, які відстежують індивідуальну
манеру водіння споживачів, надають відомості власнику та виробнику автомобіля, але
найбільшу вигоду отримують страхові компанії, оскільки вони можуть зрозуміти стиль
водіння тисяч людей і відповідно розробити диференційовані умови страхування.
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Інтегрування даних про надзвичайні події та результати реагування на них слугують для
формування рекомендацій з поведінки у конкретних ситуаціях.
Реалізація кожної з пропозицій цінності спирається на певні базові функції
давачів пристроїв ІоТ, які реалізуються різними типами пристроїв (табл. 6).
Таблиця 6 – Підтримка пропозицій цінності давачами ІоТ різного типу
(розроблено авторами)
Зміст пропозиції цінності
«традиційний контроль»
«нормативний контроль»
«віддалений моніторинг використання і
стану»
«дистанційна діагностика»
«моніторинг стану / поведінки споживача»
«відслідковування (контроль) активів
(операцій)»
«персоналізація продукту / послуги на
основі моніторингу стану споживача»
«предикативне обслуговування і контроль»
«автоматизація операцій»
«автономне управління устаткуванням»
«оптимізація бізнес-процесів і операцій»
«інформація / рішення як послуга»

Моніторинг
Контроль і управління
Контроль і управління

Тип давача ІоТ
пристрою (за табл. 5)
С1
С2
С2, С3

Контроль і управління
Моніторинг
Моніторинг, контроль і управління

С2, С3
С1, С2
С1, С2

Контроль і управління, оптимізація

С2, С3

Контроль і управління, оптимізація
Контроль і управління, автономність
Контроль і управління, оптимізація,
автономність
Контроль і управління, оптимізація,
автономність
Моніторинг, контроль і управління

С2, С3
С2, С3
С3, С4

Базова функція пристрою ІоТ

С3, С4
С1, С2

Зазначені пропозиції цінності можуть реалізуватися і надаватися споживачеві в
межах тих чи інших моделей створення цінності. Типові моделі створення цінності в БМ
ІоТ, виявлені нами на основі аналізу численних публікацій, наведені в табл. 7.
Таблиця 7 – Інноваційні БМ на базі ІоТ, розроблено авторами узагальненням [15, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 29, 38, 39, 52, 54, 57, 59]
Модель цінності ІоТ

«Цифровий додаток як
бонус» (Physical
Freemium [24, 59])

«Цифровий додаток як
ІоТ послуга»
(Digital Add-on) [24, 59]
ІоТ послуги як додаток
(Add-on)
[54]

Опис функцій ІоТ та способів формування доходу ІоТ бізнесу
Базові цифрові послуги пропонуються разом з матеріальним продуктом,
підвищуючи його цінність без збільшення ціни матеріального товару.
Розширені цифрові послуги можуть набуватися у подальшому за додаткову
плату. Так, основна послуга спостереження за помешканням за відсутності
мешканця і відправки повідомлення на додаток смартфону у разі аномалій
надається системою «розумної» домашньої сигналізації Canary (www.canary.is)
безкоштовно. Інші послуги, такі як додаткова пам’ять для зберігання записаних
подій, пропонуються за додаткову плату.
Пропозиція фізичного продукту з новою базовою цифровою послугою чи
послугами, за якої фізичний актив продається дешево, з невеликою маржею.
Основний дохід створюється за рахунок того, що в подальшому, на етапі
післяпродажного обслуговування фізичного блага клієнт може придбати або
активувати на певний час будь-який обсяг і асортимент розширених цифрових
послуг з вищою маржею (наприклад, оновлення програмного забезпечення
електронного устаткування автомобіля чи придбання полісу міні-страхування
через Інтернет підключення). Dropcam продає примітивні системи
відеоспостереження за роздрібною ціною $199; зберігання відео в «хмарі»
надається за підпискою від $10 на місяць.
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Продовження табл. 7
«Продукт як послуга»
(Product-as-a-Service)
[15]
«Віддалене
використання і контроль
стану» (Remote Usage
and Condition Monitoring)
[24])

«Апаратне забезпечення
як послуга» (Hardware as
a Service) [20]

«Цифрове замикання»
(Digital Lock-in) [24, 59]
(компонент моделі
«бритви і лез»)
«Спільне створення
цінності» (назва
пропонується авторами),
«Самообслуговування»
[25, 38]
«Використання як
продукт» («плата за
використання», Pay Per
Usage) [21]
Споживання на основі
використання (UsageBased Consumption) [29]
Модель на основі
використання (Usagebased) [54]

«Продуктивність
(робота, результат) як
продукт» (Performanceas-a-product) [15, 19]
Послуга як результат
[29] (Outcome-Based
Model) [21, 22]
Модель на основі
використання (Usagebased) [54]
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«Розумні» речі мають здатність передавати дані про власний стан або оточення
в режимі реального часу, що надає змогу виправляти негаразди, що виникають,
та оптимізувати використання ресурсів та процесів. Виробник обладнання
встановлює на ньому ІоТ пристрої і обслуговує їх. Споживач придбає чи бере
у використання обладнання, споряджене системою ІоТ пристроїв, що дає змогу
постачальнику
(виробнику)
обладнання
здійснити
предикативне
обслуговування, яке забезпечує надійне функціонування обладнання і
зменшення / усунення витрат на ліквідацію наслідків збоїв і ремонт обладнання
та оптимізацію роботи обладнання. Споживач сплачує за обладнання (разово
чи рекурентно за використання) і його обслуговування (рекурентно,
періодично) відповідно до умов контракту.
Різновид моделі «Продукт як послуга». Виробник продає або надає в оренду
портативну техніку, яка працює лише за умови внесення абонентської плати за
видачу ліцензії на програмне забезпечення або сервіс. Оплата може робитися
як за певний термін (щорічно, щомісячно), так і за перевищення деяких
показників (об’єм трафіку або кількість користувачів). Основний прибуток –
від абонентської плати. Модель доходу – прямий продаж + підписка / фріміум
/ «плата за використання» (наприклад, обсяг скачаних даних, як це робить
Meraki). Основний дохід – підписка чи фріміум.
Забезпечує «замикання» споживача на оригінальний продукт / аксесуари
завдяки цифровим сервісам забезпечення сумісності з системою лише
оригінальних деталей. IoT дає змогу заблоковувати залучення неоригінальних
програмних і апаратних засобів протягом всього життєвого циклу системи.
Частина створення цінності перекладається на споживача в обмін на зменшену
ціну. Клієнти виграють в ефективності, персоналізації і заощадженні часу за
рахунок докладання власних зусиль і більш цілеспрямованого внесення
додаткової цінності. Це поступовий перехід до моделі «Побудуй свій власний
Інтернет речей» (BYloT, Build Your Owm Internet of Things [38]), яка вже
частково реалізована у проектах ІоТ на основі платформ Arduino і Raspberry
Pi. Ця модель знайшла широке використання на українському ринку ІоТ.
IoT забезпечує перманентне вимірювання обсягу використання продукту і дає
клієнтам змогу платити за нього чи підписуватися на план виходячи з
фактичного часу (обсягу) активної взаємодії з продуктом. Тарифікація цього
часу можлива завдяки попередній обробці даних ІоТ пристроїв. Продукт
лишається у власності виробника, який надає устаткування клієнтові на умовах
«як послуга» і несе повну відповідальність за роботу устаткування. Замовник
оплачує тільки фактичне використання устаткування, яке відстежується через
Інтернет-з’єднання.
Так,
платформа
Things
Mobile
(https://www.thingsmobile.com) пропонує безкоштовні SIM-карти для
приєднання довільних ІоТ пристроїв, з якими оплачується лише обсяг
фактичного Інтернет-трафіку за тарифом 0,1 €/Mb для країн Європи.
Постачальник обладнання з встановленими системами ІоТ продає не
обладнання, а результат його використання, вимірюваний у часі ефективної
роботи системи, у яку це обладнання встановлено, або у обсязі корисного
результату виконаної роботи (перекачаної води, надрукованих аркушів тощо).
Клієнт платить за результат (чи вигоду), що надається продуктом, а не за сам
продукт (pay for result [29]). Philips стягує плату за надану лампою освітленість,
а не за лампу. Тарифікація корисного результату здійснюється за даними ІоТ
пристроїв, які відслідковують стан обладнання, забезпечуючи предикативне
технічне обслуговування обладнання і визначення фактичного часу ефективної
роботи всієї системи та / чи обсягу виконаної роботи. При цьому сам
матеріальний актив може бути об’єктом не продажу, а оренди чи лізингу, що
особливо актуально для дорогого устаткування з великими амортизаційними
відрахуваннями. Так, за програмою TotalCare двигуни Rolls-Royce надаються
авіакомпаніям в оренду, а плата стягується за фактичні години польоту (модель
«потужність за годину»).
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Продовження табл. 7
Модель, орієнтована на
рішення (Solutionoriented), [54], «відповідь
як послуга» (answer as a
service, AaaS) [39]

«Продукт як продавець
(точка продажу,
посередник) іншого
товару та провайдер
реклами» (Product as
Point of Sales) [24, 59]
IoT Products as a Proxy to
Sell Another Product [22]

Модель «Розумний
продукт як додаток»

«Спільне (поділ)
використання продукту»
(Product – sharing) [15]
модель «спільного
використання» (Sharing)
[52, 54]

«Поділ економії витрат»
(Costs Savings Sharing)
[15]

«Спільне використання
(поділ) активів» (Asset
Sharing) [21]

IoT використовується для надання розширених послуг, рішень і консультацій з
основних напрямів діяльності клієнтів (перманентне медичне обслуговування
на основі віддаленого контролю стану здоров’я і обстежень від Agfa Healthcare
чи рішення з покращення технології і організації виробництва на основі
агрегації даних віддаленого контролю устаткування і процесів). Оплата
стягується за конкретне рішення чи за підпискою (контрактом).
Фізичні продукти стають платформами для цифрових продажів і
маркетингових послуг, що дає компаніям змогу надавати рекламу чи
здійснювати подальші перехресні продажі безпосередньо через оригінальний
продукт. Найпростіший приклад – надання доступу в Інтернет-магазин при
наведенні смартфону на конкретний продукт. Продукт IoT можна продавати за
собівартістю або навіть у збиток, оскільки мета полягає у доставці продукту в
руки клієнта, щоб продавати інші продукти. Amazon використовує цю модель
у приєднаних до товару кнопках Amazon Dash Button, які налаштовуються на
замовлення конкретного виробу, наприклад, миючого засобу або туалетного
паперу. При натисканні на кнопку цей товар автоматично замовляється на
Amazon і постачається клієнту впродовж кількох днів. У цьому випадку модель
споріднена до моделі «бритви і лез».
Модель бізнес-партнерства, за якого новий «розумний» фізичний продукт
пропонується як безкоштовний додаток до відомого цифрового продукту
іншого відомого бренду, переважно преміум класу, який розповсюджується за
підпискою. Виробник цифрового продукту стимулює перехід на послуги
преміум-класу, а виробник «розумного» продукту отримує в подальшому дохід
від продажу власних цифрових додатків, необхідних для активації продукту, та
сумісних «розумних» продуктів. Spotify пропонує безкоштовно «розумну»
аудіоколонку Google Nest Mini (стандартна ціна 40-50$) для своїх преміумпередплатників в Канаді і США. Налаштування колонки вимагає додатку
Google Home у смартфоні. Користувачі можуть перейти на платний план
преміум-класу, щоб отримати безкоштовний Google Nest Mini.
Споживач бере продукт в оренду на час фактичного використання з оплатою
за цей час. Встановлення ІоТ пристрою на цьому продукті і обробка даних від
нього в реальному часі дають змогу локалізувати продукт в довільний момент
часу, забезпечуючи можливість його зручного отримання «на вимогу»
користувачем, спорядженим відповідним мобільним додатком, у певному
місці, контролювати час використання і стан продукту в процесі та по
закінченню використання конкретним споживачем. Власник продукту
тарифікує споживача відповідно до часу фактичного використання, ціна за
одиницю часу враховує собівартість продукту, витратних матеріалів,
обслуговування, страхування тощо. Приклад – CarSharing від ZipCar [57].
Безкоштовне встановлення ІоТ пристрою на системах споживача дає
можливість контролювати стан системи, споживача чи довкілля і автоматично
переналагоджувати систему для оптимізації споживання ресурсів відповідно
до параметрів стану. Результатом оптимізації є економія споживача на
ресурсах, частка якої сплачується постачальнику ІоТ.
Завдяки оснащенню устаткування пристроями ІоТ, які контролюють
використання активу, стає можливим продаж надлишкової потужності
придбаного устаткування, якщо просте придбання менш потужного
устаткування є неможливим (немає відповідної пропозиції на ринку).
Внаслідок спільного використання продукту IoT кількома клієнтами кожен
клієнт платить зменшену ціну, і виробник ІоТ продукту може досягти
швидшого проникнення на ринок за рахунок зменшення витрат кожного
споживача у порівнянні з ціною повного продукту. Інтелектуальні батареї
Stem. Inc є спільним активом комерційної будівлі і електричної мережі, що
дало змогу клієнтам отримати системи батарей за пониженою ціною.
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Продовження табл. 7

«Поділ доходів»
(Revenue Sharing) [15]

«Самообслуговування
продукту» (Object Self
Service) [24, 59]
Модель «бритви і лез»
[21, 22]

«Давач як послуга
(Sensor as a Service)»,
«Дані як послуга» (Data
as a Service) [21, 24, 39]
Монетизація даних
(«Monetize Your IoT
Data» [21, 22])
«Інтегратор»,
«Використання даних
споживача» [25, 38]

Модель «бритви і лез»
(Razor and Blades) [20,
21, 22]

«Пропозиція нових
послуг за даними ІоТ»
(Offer a Service [21])

36

Встановлення ІоТ пристрою на речах споживача та обробка даних від нього в
реальному часі створюють для компанії-партнера, що обслуговує ці речі,
можливості додаткового доходу, частина якого переспрямовується
постачальнику ІоТ послуги / продукту. Так, вартість вмонтованого у багажну
бірку ІоТ пристрою закладена у ціну на багаж майже всіх сучасних
авіакомпаній чи може бути надана пасажиру за додаткову плату. Пасажир
отримує можливість відслідковувати свій багаж з мобільного телефону через
відповідний додаток. Частина доходу віддається постачальникам ІоТ, зокрема,
розробнику системи World Tracer (компанія SITA).
Устаткування, оснащене давачами ІоТ, самостійно перезамовляє запасні
частини або необхідні інгредієнти. Нагрівальна система, яка автоматично
здійснює перезамовлення мастила за досягнення заданого рівня в баку,
стимулює попит на зручну систему, що збільшує прямий дохід виробника, а
також рекурентні надходження за запасні частини та витратні матеріали. При
цьому вартість останніх може бути вищою за вартість основного продукту, і
модель перетворюється на модель «бритви і лез». Так, «Нескінченний глечик
для води» Брайта автоматично перезамовляє свої фільтри, щоб клієнт міг
продовжувати використання глечика; принтери HP, підключені до ІоТ,
автоматично перезамовляють картріджи.
Бізнес-модель, за якої цінність створюється внаслідок збирання, обробки та
перепродажу інформації з давачів, встановлених на товарах, іншим
споживачам, посередникам чи продавцям які використовують її на свій розсуд.
Виробник ІоТ пристрою створює продукт, що забезпечує цінність для
кінцевого користувача; зібрані дані становлять цінність для третьої сторони.
Пристрій IoT може пропонуватися навіть безкоштовно, щоб розгорнути
якомога більше пристроїв для збору даних для створення мережевого ефекту.
Чим більше пристроїв, тим привабливішою буде пропозиція зі збирання даних
для третіх сторін. Так, менеджер будівлі отримує вигоду з даних від давачів
енергоефективності у квартирах, але комунальні служби або інші агрегатори
можуть сплатити за отримання агрегованих даних з тисяч будівель.
Модель ґрунтована на одноразовому продажі основного ІоТ пристрою з
мінімальною чи відсутньою маржею і регулярних продажах сумісних с ним
споживчих товарів / цифрових послуг, які користувачі не можуть придбати /
експлуатувати за відсутності основного пристрою. Модель доходу: прямий
продаж + підписка / регулярні /періодичні платежі (плата за споживання). Так,
Petnet продає пристрої з Wi-Fi- підключенням для годування домашніх тварин
і автоматичною доставкою корму при його закінченні. Низька ціна на пристрій
($99) стимулює підписку на прибуткові сервіси доставки корму від Petnet
додому. Компанія Kuvée продає «розумну» пляшку з винними картриджами
об’ємом 750 мл, які можна замовити натисканням кнопки на пляшці з
доставкою наступного дня до споживача; майже увесь прибуток Kuvée отримує
з продажу вина. Доходи Rest Devices від продажу дитячого одягу, сумісного з
системою стеження за немовлям, суттєво перевищують доходи від самої
системи. Amazon у якості «лез» замість споживчих товарів використовує
цифровий контент (книги), втрачаючи гроші на продажі кожного
облаштування Kindle, але отримуючи прибуток на цифровому контенті.
Продукт IoT використовується як засіб для формування нових (чи поліпшення
існуючих) послуг клієнтам. Впровадження IoT-пристроїв для вимірювання
ефективності обладнання може бути проміжним кроком для подальшого
продажу консалтингових послуг з оптимізації виробничих процесів клієнта
[21]; використання продукту IoT для прогнозного технічного обслуговування
може супроводжуватися пропозицією контракту на технічне обслуговування;
встановлення пристроїв IoT для вимірювання енерговитрат в будинку –
продажем послуги з енергоаудиту і оптимізації енергоспоживання.
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Продовження табл. 7
Модель бізнес-партнерства, за якого одна компанія розробляє / виготовляє
товари або послуги, а інша виводить їх на ринок та продає під своїм брендом.
Кожен партнер може зосередитися на своїй компетенції (виробництво або
продаж) і завдяки цьому заощадити на запуску продукту. Модель цікава для
ІоТ стартапів, і для успішного функціонування має передбачати чіткий
розподіл потоків між партнерами не лише до здійснення продажу, але, у разі
ІоТ, протягом всього життєвого циклу ІоТ продукту і зв’язаних з ним послуг.
B2B-компанія Develco Products пропонує продукцію виключно під «білою
Модель «білої етикетки» етикеткою» в галузі пропозицій «розумного будинку», «розумної енергетики»,
(«White Label»)
охорони здоров’я і управління будівлями. Компанія розробляє, виготовляє і
виводить на ринок серійні продукти за індивідуальними замовленнями для
компаній, що постачають кінцевим користувачам IoT-рішення, від сенсорів до
наборів пристроїв для створення «Розумного дому» (Smart Kit) самим
користувачем, здатних працювати на безпровідній платформі Develco Products
(https://www.develcoproducts.com/products). Модель може бути привабливою
для українських ІоТ стартапів за умови належного убезпечення можливого
повного перехоплення ринкової ініціативи брендом, під маркою якого
продаватиметься продукція ІоТ, і цілковитим замиканням на нього.

Як видно з табл. 7, практично всі моделі створення цінності в бізнес-моделях ІоТ
ґрунтуються на «сервітизації», тобто переході від одноразового продажу продукції до
продажу пов’язаних з продуктом послуг, які постійно, періодично чи «на вимогу»
надаються споживачеві впродовж певного тривалого часу; тільки в цьому випадку може
досягатися окупність витрат на підтримку інфраструктури і отримання прибутку. За
допомогою моделей з рекурентним доходом компанії продовжують монетизувати
цінність, яка надається клієнтам упродовж усього життєвого циклу продукту, що веде до
збільшення доходів і зміцнення стосунків з клієнтом. В БМ ІоТ застосовуються
різноманітні моделі доходу та їх комбінації, спільною рисою яких є те, що хоча б одна з
моделей у комбінації моделей доходу спирається на постійний чи рекурентний дохід.
Підґрунтям для розробки БМ з таким доходом слугує цілодобове з’єднання продуктів
ІоТ. Замість одноразового продажу або в комбінації з ним можна запропонувати модель
підписки, в якій клієнт платить регулярний внесок в обмін на постійне надання цінності
(цифрової послуги). Це впровадження бізнес-моделі «товар як послуга» для системи, яка
включає як програмне, так і апаратне забезпечення. Використовуючи моделі SaaS як
орієнтир для бізнес-моделі IoT, виробник може залучити способи монетизації продукту
ІоТ не лише з щомісячною підпискою, але і шляхом надання платних оновлень або
реалізувати модель «фріміум», якщо остання відповідає стратегії компанії. Ще однією
перевагою БМ IoT з рекурентним доходом є можливість для компанії-виробника
розвивати активні стосунки з клієнтами після завершення продажу. У міру того, як
пристрій IoT збирає все більше даних про клієнта і його оточення, виробник дізнається
більше про потреби і поведінку клієнта і може надати продуктові цінніші функції з
урахуванням специфічних потреб споживача, тобто кастомізувати / індивідуалізувати
пропозицію цінності і впровадити відповідні технологічні інновації.
Поширені моделі доходу, що використовуються в ІоТ, наведені в табл. 8.
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Таблиця 8 – Ефективні моделі доходу в БМ ІоТ, розроблено авторами на основі
[15, 20, 21, 22, 24, 54, 59, 61]
Назва моделі
Зміст моделі
Специфіка в ІоТ
доходу
Модель підписки Дохід формується за рахунок внесення Цілодобове з’єднання продуктів ІоТ є
споживачами абонентської плати за доступ підґрунтям для заміни одноразового
до послуги. Тарифікується за періодом чи за продажу на модель підписки, в якій клієнт
періодом і рівнем надання послуги (базова платить регулярний внесок в обмін на
чи розширена версія послуг). Комбінується постійне надання
цінності, що дає
з моделями прямого продажу, оренди продукту IoT змогу реалізувати багато з
замість продажу, лізингу, «фріміум». переваг, доступних тільки для програмних
Приклад: Netflix
продуктів
Плата за
Замість купівлі певного продукту клієнти Безперервне під’єднання ІоТ пристроїв у
використання оплачують фактичне використання у кінці мережу і можливість їх повсюдного
(Pay per Use, pay розрахункового періоду. Комбінується з встановлення дають змогу встановити
as you go)
моделями оренди, лізингу, «фіксованої обсяг використання, здійснити об’єктивну
ставки».
тарифікацію. Накопичення даних про
Приклад: HP Instant Ink
роботу продукту дає змогу вдосконалити
та кастомізувати його і перепродати
результати спостережень третій стороні
Плата за
Замість купівлі певного продукту клієнти Безперервне під’єднання ІоТ пристроїв у
результат
оплачують
корисний
результат мережу і можливість їх повсюдного
використання використання продукту
встановлення дозволяють визначити
Приклад: Total Care від Rolls Royce
параметри
результату
використання
продукту. Накопичення даних про роботу
продукту в процесі його використання дає
змогу оптимізувати роботу продукту
Спільний дохід Партнерська модель, коли дохід одного з Специфіка ІоТ дає змогу додатково
партнерів отримується за одною моделлю, а підсилити позиції обох брендів на ринку
іншого за іншою, при спільному просуванні за рахунок «цифрового замикання»
товарів обох брендів
продуктів один на одного
Цифрове
Для нецифровізованих продуктів модель Специфіка ІоТ призводить до залежності
замикання /
частіше називають «прив’язуванням». безперебійної роботи пристрою від всіх
блокування
Рекурентний потік доходу формується за складових архітектури ІоТ, що вимагає
(Digital Lock-in) рахунок
можливості
оновлення
чи сумісності технологій і протоколів
експлуатації
продукту
лише
з обробки даних. Для ІоТ часто є складовою
оригінальними складовими за рахунок моделі «бритви і лез» та оберненої моделі
квітування. Приклад: Amazon’s Kindle.
«бритви і лез»
Роздрібнення Дохід отримується від продажу чи надання Специфіка ІоТ дає змогу постійно
доходу
продукту в оренду частинами, від різних відстежувати реальний стан та обсяг
клієнтів, які споживають частину активу чи споживання / використання продукту,
той самий актив в різні моменти часу чи на встановлюючи фактичний внесок у
різних ділянках простору.
споживання і формуючи відповідну
Комбінується з моделями «оренди», оплату, та використовувати продукт «на
«лізингу», «плати за використання».
вимогу», «у потрібний час і у потрібному
Приклад: CarSharing
місці»,
а
також
перепродавати
невикористану частину ресурсів
Фізичний
Базова частина продукту чи / та послуги Базові цифрові послуги пропонуються
фріміум (Physical надається клієнтові безкоштовно. Дохід разом з матеріальним продуктом, без
Freemium)
отримується від надання за плату збільшення його ціни. Розширені цифрові
додаткових
опцій
на
регулярній, послуги можуть набуватися за додаткову
періодичній основі чи «на вимогу» клієнта, плату, що дає змогу комбінувати модель
які сплачуються за фіксованою ціною прямого продажу з підпискою, причому
(модель фіксованої ціни), на основі доставка цих послуг може здійснюватися
підписки чи на базі обсягу чи результату на вимогу клієнта або автоматично, за
використання. Приклад: Dropcam
умовами контракту чи підписки
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Продовження табл. 8
Модель
відтермінованого
доходу («бритви
і лез»)

Базовий продукт пропонується з невеликою Фізичний продукт ІоТ продається дешево,
чи навіть від’ємною маржею, а додаткові а
основний
рекурентний
дохід
товари, необхідні для користування отримується від продажу цифрового
базовим продуктом, продаються за високою додатку «на вимогу», постійно чи
ціною, забезпечуючи основну частку періодично. Amazon продає Amazon’s
доходу.
Комбінується
з
цифровим Kindle зі збитком, але отримує прибуток
замиканням і підпискою
від електронних книжок
Обернена модель Базовий продукт пропонується за високою Надає можливість самообслуговування
«бритви і лез» ціною, а додаткові продукти, необхідні для продукту
в
процесі
експлуатації,
його експлуатації, – за низькою ціною, збільшуючи його споживацьку цінність за
мотивуючи клієнтів, як і в моделі «бритви і рахунок зростання простоти й зручності
лез» на приєднання до певної продуктової використання, автоматичної підтримки
системи. Більша частка доходу йде від життєздатності продукту протягом його
продажу першого продукту; додаткові життєвого циклу. Нагромадження даних
продукти потрібні переважно для того, щоб про роботу продукту в процесі його
споживач продовжував користуватися використання дає змогу вдосконалити
продукт та кастомізувати його
дорогою річчю. Приклад: iPod та iTunes
Модель
Джерелом доходу служить третя сторона, Можливість встановлення давачів на
«прихованого яка фінансує інтегрування у продукт довільних продуктах чи обладнанні з
доходу»
привабливих безкоштовних або дешевих безперервним доступом до мережі дає
(рекламна
пропозицій своїх продуктів клієнтам, явної можливість отримати довільні пропозиції
модель)
чи прихованої реклами, тим самим та інформацію про продукт, супутні чи
залучаючи клієнтів до рекламодавця- аналогічні продукти в довільному місці в
спонсора або до інших пропозицій власного довільний час в момент налаштованості
виробництва. Реклама чи додаткова клієнта на покупку, збільшуючи тим
інформація про продукт збільшує цінність і самим ймовірність її реалізації як
первинної пропозиції, залучаючи додаткову стосовно основного продукту, так і
увагу клієнта і збільшуючи його обізнаність стосовно рекламованих додатків або
аналогів

При формуванні БМ постає завдання ефективного комбінування моделі створення
цінності і моделі доходу. При цьому деякі моделі доходу є інваріантними для певних
моделей створення цінності, а деякі – альтернативними, які можуть комбінуватися з
моделлю рекурентного доходу. Варіанти таких комбінацій наведені в табл. 9.
Таблиця 9 – Допустимі комбінації моделей цінності та доходу в БМ ІоТ
(розроблено авторами)
Модель цінності
Базова модель доходу
«Цифровий додаток як бонус» [24, Physical Freemium, прямий
59]
продаж
«Цифровий додаток як ІоТ
послуга» [24, 54, 59]
«Спільне створення цінності»
[25, 38]
«Продукт як послуга» [15, 24]

Додаткова модель доходу
Прямий продаж за контрактом,
«на вимогу», підписка, модель
«бритви і лез», обернена модель
«бритви і лез»
Прямий продаж + оплата
«Плата за використання», модель
додаткових послуг за підпискою, «бритви і лез», обернена модель
контрактом чи разово
«бритви і лез»
Прямий продаж
Поділ доходів від кінцевого
продукту
Прямий продаж чи оренда +
Freemium, плата за використання,
рекурентна оплата послуги за
плата за результат використання
контрактом чи абонентською
платою (підписка)
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Продовження табл. 9
«Цифрове замикання» [24, 59]

Прямий продаж + періодичні
поступлення від оплати
додаткових / нових підсистем чи
заміни старих
«Використання як продукт» [21, 29, Плата за використання
54]
«Продуктивність (робота,
Плата за результат використання
результат) як продукт» [15, 19, 21,
22, 54]
Модель, орієнтована на рішення Плата за результат використання
(«рішення як продукт») [54]
чи підписка
«Продукт як продавець іншого Прихований дохід
товару та провайдер реклами» [22,
24, 59]
«Поділ економії витрат» [15]
Плата за використання +
роздрібнення доходу
«Спільне використання (поділ) Плата за використання +
продукту» [15, 52, 54]
роздрібнення доходу
Модель «бритви і лез» [20, 21, 22, Прямий продаж або регулярні
38]
/періодичні платежі за додаткові
продукти (модель «бритви і лез»)
«Самообслуговування продукту» Прямий продаж + регулярні
[24, 59]
/періодичні платежі за розхідні
матеріали; модель «бритви і лез»;
обернена модель «бритви і лез»
«Поділ доходів» [15]
Плата за використання
«Спільне використання (поділ) Плата за використання +
активів» [21]
роздрібнення доходу
«Дані як послуга» [21, 22, 24, 25, Прямий продаж
38]
Підписка
«Розумний продукт як додаток» Прямий продаж + Freemium
Модель «білої етикетки»

Модель доходу основного
виробника

Підписка, плата за контрактом,
«плата за використання», поділ
доходів від кінцевого продукту,
модель «бритви і лез»
Оренда, лізинг, цифрове
замикання, роздрібнення доходу
Плата за використання, оренда,
лізинг, цифрове замикання,
роздрібнення доходу
Оплата додаткових послуг за
контрактом
Прямий продаж, підписка
Підписка, оренда, лізинг, прямий
продаж
Підписка, оренда, лізинг, прямий
продаж
Підписка, оплата за контрактом
чи «на вимогу»
Підписка, оплата за контрактом
чи «на вимогу»
Оренда
Прямий продаж, оренда
Підписка, фріміум, модель
«бритви і лез», обернена модель
«бритви і лез»
Physical Freemium, підписка,
модель «бритви і лез»
Прямий продаж, цифрове
замикання

В Україні, на відміну від США та країн ЄС, ринок ІоТ розвивається переважно в
сегменті В2С за моделями «Продукт як послуга / результат використання / рішення»,
«Самообслуговування продукту», «Дані як послуга», причому розробки ІоТ здебільшого
мають вигляд стартапів [2, 5], ініційованих окремими ентузіастами, які в подальшому
досягають значного комерційного успіху (табл. 10).
В якості ІоТ платформ вони переважно залучають AWS або Microsoft Azure, хоча
останнім часом послуги з надання ІоТ платформ почали активно просувати українські
мобільні оператори Lifecell та Vodafone. Перспективними є і українські стартапи у галузі
оптимізації енергоспоживання на рівні квартир (розумні лічильники smartMAC з
функцією архівації і обробки даних та видачі рекомендацій з оптимізації
енергоспоживання, проект «розумного енергоспоживання» Ecois.me [3]).
Щодо сегменту В2В, то на середину 2019 р., за даними дослідження Microsoft, в
Україні технологіями Інтернету речей (IoT) користувалося лише 2% постачальників
устаткування, 47% не передбачали можливості впровадження IoT, а 51% постачальників
взагалі не знали про можливості IoT для підприємств [3].
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Таблиця 10 – БМ успішних стартапів українського ІоТ
(розроблено авторами)
ІоТ стартап

Зміст пропозиції цінності

Тип моделі цінності

Petcube,
Petcube Play
2,
Petcube Bites
2
[5]

Віддалене спостереження за домашніми
тваринами, спілкування з ними та їх
розважання за допомогою лазерної указки;
віддалене управління годуванням (Petcube
Bites 2); автоматизація замовлення корму

«Продукт як
послуга»
«Самообслуговування
продукту»
Модель «бритви і
лез»

Відслідковування ІоТ пристроями стану
інгредієнтів та частин вендингових машин для
«Продукт як
приготування кави дає змогу автоматизувати
послуга»
DeviceVoice
замовлення інгредієнтів та здійснити
«Само[27]
предикативне обслуговування. Розпізнавання
обслуговування
бейджиків співробітників магазину забезпечує
продукту»
їм безкоштовне відпускання кави
ІоТ сенсори на різних ділянках посівних площ
вимірюють вологість і температуру ґрунту,
швидкість і напрямок вітру, низку інших
«Продукт як
Skok Agro
показників, які відображаються в
послуга»
[2]
електронному кабінеті агронома у режимі
«Дані як послуга»
реального часу і є підставою для прийняття
рішень
На основі обробки даних з численних сенсорів
щодо стану довкілля виявляються чинники
«Дані як послуга»
впливу на якість урожаю з наданням
Модель, орієнтована
Horos.Tech
фермерам прогнозів та порад зі збільшення
на рішення
[2]
врожайності, оптимізації витрати добрив і
(«рішення як
хімічних речовин; виявлення масових
послуга»)
захворювань рослин
Hideez
Автоматизація розпаролювання довільних
«Продукт як
(Hideez Key,
пристроїв на основі біоідентифікації власника
результат
Hideez band)
та створеної ним бази паролів і логінів
використання»
[4]

Модель доходу
Прямий продаж +
підписка за окремі
послуги (Petcube Care
– послуга збереження
запису відео та
повідомлення про
потенційно
небезпечні ситуації)

Прямий продаж /
оренда + підписка

Прямий продаж +
рекурентна оплата за
контрактом

Рекурентна оплата за
контрактом, підписка,
плата за консалтинг
(за запитом)
Прямий продаж +
плата за консалтинг
(за запитом)

Водночас до 90 % підприємств планують найближчими роками впроваджувати
«хмарні» технології для оптимізації процесів транспортування і логістики, а 40 % – для
відслідковування і автоматизації операцій, що неможливо без застосування пристроїв
ІоТ. Вже зараз такі системи застосовуються комунальними службами для моніторингу
трафіку міського транспорту чи енергоспоживання тощо. Слід зазначити, що, на наш
погляд, надзвичайно перспективними у цих сферах могли би стати саме моделі,
орієнтовані на результат надання послуги, наприклад, стягування оплати не за обсяг
спожитого газу, а за теплову здатність, не за обсяг води, а за комбінований показник
обсягу і якості подаваної води тощо, що цілком можливо завдяки технологіям ІоТ.
Необхідною, хоча й недостатньою умовою успішності довільної БМ ІоТ є
пропонування нової чи збільшення існуючої цінності для споживача. «Люди не купують
IoT, вони купують вирішення проблеми» [22]. IoT є засобом цього вирішення, тим
ефективнішим, чим чіткіше визначена проблема і чим в більшому ступені
задовольняється потреба у її вирішенні. Так, компанія Brita за основну проблему
використання клієнтами глечиків для відфільтрованої води Brita Infinity Water Pitcher
визначила нестачу фільтрів. Ані спорядження глечиків наклейками з графіком заміни
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фільтрів, ані встановлення давача, який сигналізував про надходження часу замовлення
фільтра за результатами вимірювання обсягу спожитої води не дали результату: люди
все одно забували купити фільтри. Клієнт потребував не нагадування про необхідність
купувати фільтри, а усунення зусиль на цю купівлю. Цю потребу задовольнив глечик з
підключенням до Amazon, який автоматично замовляє фільтри в потрібний момент з їх
доставкою до покупця у потрібний час.
Таким чином, вихідним моментом при формуванні БМ ІоТ є ідентифікація
потреби, на задоволення якої спрямована пропозиція цінності, та ступінь, до якого
цінність здатна цю потребу задовольнити, що потребує визначення поточного і
прогнозованого стану задоволення потреби. Інструментами виявлення останнього
можуть бути лінії розвитку задоволення потреб, в першу чергу, запропоновані нами
параметризовані лінії задоволення потреби в часі, просторі, лінії динамізації,
автоматизації способу задоволення потреби, простоти, індивідуалізації тощо [32].
Реалізація ІоТ рішення має забезпечувати перехід стану задоволеності потреб хоча б за
одною з ліній на вищі етапи, почасти забезпечуючи досягнення граничних значень на
кількох лініях розвитку потреб, зокрема, лінії всезагальності задоволення потреби та
лінії усунення людини (продавця) з етапів реалізації потреби: потреба задовольняється в
реальний чи прогнозований момент її виникнення не лише без участі людини –
реалізатора (продавця, постачальника тощо), але почасти й без усвідомлення потреби
споживачем (глечик замовляє і ініціалізує поставку фільтра за локалізованою через
Інтернет адресою без повідомлення споживача).
Відповідно будь-який шаблон БМ має бути доповнений компонентом «Потреба»,
який відбиватиме: зміст та тип потреби (кінцева / проміжна), супутні потреби, стан і
наявні 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. Визначивши необхідний тип функцій пристрою ІоТ, за табл. 6
можна здійснити вибір типу давача ІоТ. Після формування концепції пропозиції цінності
можна перейти до розробки моделей цінності і доходу, сумісних з обраною пропозицією,
визначити ключові ресурси та партнерів, способи просування свого продукту та
контактування зі споживачем. Особливої уваги заслуговує вибір платформи, підстави
якого мають стати предметом окремого дослідження. При цьому адаптабельність БМ на
етапі розробки може забезпечуватися відкритістю платформи, що дасть змогу
використати ресурси і компетенції учасників. Загалом слід зазначити, що для
українських стартапів перспективним засобом отримання початкових ресурсів є
краудфандинг, а при створенні цінності, окрім вже широко застосовуваних моделей
цифрового додатка, плати за використання і за результат, спільного створення цінності,
слід звернути увагу на модель «білої етикетки» та «поділу доходів», які можуть
спростити вихід на все більш насичений ринок ІоТ послуг для кінцевого споживача.
Висновки і рекомендації подальших досліджень. Основним інноваційним
елементом бізнес-моделі ІоТ є цифрова послуга (послуги), яку здатні надавати пристрої
ІоТ. Це, з одного боку, дає змогу застосувати до аналізу і синтезу бізнес-моделей ІоТ
наробки стосовно сервітизованих бізнес-моделей, а, з іншого, вимагає врахування саме
цифрового характеру послуг ІоТ і залучення моделей, розроблених для програмного
забезпечення і хмарних технологій. Специфіка формування і доставки послуг ІоТ
відкриває практично необмежені можливості для їх кастомізації і персоналізації, витрати
на які можуть бути скомпенсовані все ширшим залученням споживача у процес
створення цінності на основі неперервної взаємодії останнього з інтелектуальними
об’єктами і вбудованими давачами.
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За значної кількості підходів до побудови бізнес-моделей ІоТ важко віддати
перевагу якомусь конкретному підходові. Найбільш інструментальними виглядають
підходи на основі модифікованих шаблонів ВМС та тривимірної моделі С.Турбер /
О.Вермасана на базі поєднання Магічного трикутника і Навігатора Сент-Галена з
архітектурою ІоТ. При цьому при формуванні бізнес-моделі на рівні окремого учасника
екосистеми ІоТ привабливішою виглядає ВМС, а при інтегруванні у єдину бізнес-модель
екосистеми ІоТ – тривимірна модель С.Турбер / О.Вермасана.
Розробка БМ ІоТ має ґрунтуватися на аналізі усього життєвого циклу продукту
або послуги, що надається інтелектуальним пристроєм, та враховувати такі фактори, як:
функціональні можливості пристрою ІоТ; тип цільового споживача та характер потреб,
на задоволення яких працюватиме рішення ІоТ; рівень змін, які викликають пропоновані
послуги; масштаб ринку пропонованих рішень. Побудову БМ слід, на наш погляд,
починати з ідентифікації потреби чи потреб, на задоволення якої спрямована пропозиція
цінності ІоТ. Важливість аналізу стану задоволення та інших характеристик цієї потреби
/ потреб зумовлює доцільність введення компоненту «Потреба», описаного набором
певних атрибутів, у шаблони БМ. Значення цих атрибутів, поряд з ресурсами учасників,
становлять підставу для формування як змісту пропозиції, так і моделі цінності і
впливають на вибір моделі доходу.
Інтернет речей стимулює зміну бізнес-моделей суб’єктів бізнесу на основі логіки
домінування послуг і залучення моделей отримання доходу, характерних для
нематеріальних продуктів та послуг, зокрема, моделі підписки, яка забезпечує
генерування стабільного рекурентного доходу за менших початкових капіталовкладень.
Спорядження матеріальних продуктів давачами дало змогу перейти до моделей
отримання доходу «за час використання», «за виконану роботу» чи «за результат»
завдяки можливості контролю використання ресурсів та виконання роботи (отримання
корисного результату) за даними з давачів. Конкретна модель доходу, що обирається,
має узгоджуватися зі змістом пропозиції цінності, моделлю її формування та
функціональними можливостями ІоТ пристроїв.
Бізнес-модель ІоТ має бути динамічною і еволюціонувати в напрямку зростання
капіталізації цінності інформації, від моделі «Цифровий додаток як послуга», «Продукт
як послуга» чи «Використання як послуга» до моделей «Продуктивність як послуга»,
«Дані / інформація як послуга» та «Відповідь як послуга» (моделей, орієнтованих на
рішення). Успішний учасник екосистеми ІоТ може одночасно застосовувати систему
взаємоузгоджених бізнес-моделей, орієнтованих на різні сегменти користувачів.
Бізнес-модель ІоТ відбиває всю екосистему бізнесу; відповідно формування і
впровадження бізнес-моделей ІоТ в Україні має враховувати специфіку національної
екосистеми бізнесу з якнайширшим залученням стабільних ресурсів (зокрема, ІоТ
платформ) з поза меж екосистеми українського сегменту ІоТ.
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Business models of the Internet of Things
Aim of the article. The Internet of Things (IoT) is an integral part of the modern Internet.
Numerous publications concerning IoT business models (BM) mainly focus on an analysis of the
specificity acquired by components of traditional BM templates when used in IoT. BM components, such
as the value creation or revenue model, are declared to be IOT business models in general, what leads
to a huge number of proposed BM variants actually being just the ways of implementing certain BM
components; feasibility and efficiency of combining different realizations of BM components is not
investigated. The article aims to systematize the IoT BM, analyse the content of the BM components and
identify the effective options for their implementation.
Analyses results. The approach to IoT BM design is radically different from that of traditional
BM due to the fundamental differences in value creation. The main innovative element of the IoT BM is
the digital service supplied by IoT devices. This provides the possibility to consider the IoT business
models as a kind of PSS models but requires taking into account the digital nature of IoT services and
incorporating models developed for software and cloud technologies. There is a lot of approaches to
building the IoT business models, but it is difficult to give preference to any of them. Approaches relying
on modified BMC templates and S. Turber / O. Vermasan's three-dimensional model based on a
combination of the Magic Triangle and St. Galen's Navigator with the architecture of IoT seem to be
the most instrumental. At the same time, when forming a business model at the level of a single actor in
the IoT ecosystem, the BMC looks more attractive, while the Turber / Vermasan three-dimensional
model is more useful at the ecosystem level.
In order to build a business model of IoT, one needs to understand the structure of the IoT device
and its ability to provide various services. The functionality of the IoT device directly affects the value
component of the BM. At the same time it is necessary to distinguish between the value creation model,
the content of the value proposition and the revenue model. The value model is supposed to reflect the
structure of the process of value creation and consumption. The value proposition identifies functions
performed by the particular proposal to satisfy a particular consumer need. This means that the content
of the value proposition must reflect the state of satisfaction of this need and its change as a result of
the consumption of the value. Proposed functions are to be based on the loT technological capabilities.
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The highlighted effecient value propositions, such as Remote Usage and Condition Monitoring,
Compliance Monitoring, Preventative Maintenance, Remote Diagnostics, Automated Inventory
Replenishment, Information as a Service etc. consider the specific requirements of IoT to the value
propositions. The implementation of each proposition is supported by the basic functions of the IoT
sensors, which are provided by different types of devices.
These value propositions can be implemented within the framework of certain value creation
models. On the basis of analysis of numerous publications, 20 typical models of value creation in the
IoT BM (Physical Freemium, (Digital) Add-on, Product-as-a-Service, Hardware as a Service, Digital
Lock-in, Usage-Based Consumption, Value Co-creation, Performance-as-a-Product, Solution-oriented
Model, Product Sharing, Product as Point of Sales, Costs Savings Sharing, Razor and Blades, Object
Self Service, Revenue Sharing, Asset Sharing, Data as a Service, Offer a Service, Smart Product as
Add-on, White Label), were identified. The possibility of combining them with different revenue models
was investigated and the most effective combinations were revealed. The IoT BM employ a variety of
revenue models and their combinations, the common feature of which is that at least one of the models
in a combination of revenue models is based on permanent or recurring revenue.
The development of the IoT BM starts with the identification of the need to be satisfied by the
value proposition and of the extent to which the value is capable of satisfying this need, which requires
the identification of the current and expected state of need satisfaction and actions to be taken to change
this state, i.e. the type and functions of the IoT device to support these actions. Once the necessary type
of device functions has been determined, the type of IoT sensor can be selected. After defining the
concept of a value proposition, it is possible to develop value and revenue models compatible with the
chosen proposal, to identify key resources and partners, ways to promote the product and communicate
with the customer. Crowdfunding seems to be a promising way for Ukrainian start-ups to obtain initial
resources, and when creating value, in addition to the already widely used models of Digital ADD-on,
Usage-based Consumption and Value Co-creation, it is worth considering the "White Label" and
"Revenue Sharing" models, which can simplify access to the increasingly saturated market of IoT
services for end users.
Conclusions and directions for further research. The development of IoT BM should be based
on an analysis of the entire life cycle of the product and service provided by the smart device. The BM
development should start from identifying the need to be met by the value proposition. The importance
of the analysis of the state of satisfaction and other characteristics of this need determines the
expediency of introducing the need component, described by a set of specific attributes, into the BM
templates. These attributes' values, together with the participant resources, provide the basis for the
content of the value proposition and affect the revenue model choice. The chosen revenue model has to
comply with the value proposition, value model and the functionality of the IoT device. The IoT business
model is to be dynamic and evolve towards increased capitalisation of information value, from the
"Digital Add-on as a Service" or "Product as a Service" models to the "Performance as a Service",
"Data/Information as a Service" and "Answer (Solution) as a Service" models. Successful participants
in the IoT ecosystem can simultaneously apply a system of mutually agreed business models targeting
different user segments.
The IoT business model reflects the entire IoT ecosystem; accordingly, the formation and
implementation of IoT business models in Ukraine should take into account the specifics of the national
business ecosystem with the widest possible involvement of stable resources (in particular, IoT
platforms) beyond the ecosystem of the Ukrainian segment of IoT.
Keywords: Internet of Things (IoT), business model, IoT sensor, value proposition, revenue
model.
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BLACK FRIDAY AS A TOOL FOR SALES PROMOTION
The article summarizes scientific views and defines the term of sales promotion. Features of
promotion and sales promotion in B2C (Business-to-Consumer) markets are revealed. The use of digital
marketing tools in the process of stimulating the sales of goods through digital channels, in particular
through online stores, as well as the use of search engine optimization (SEO) and SMM-marketing is
substantiated. Marketing communications and sales promotion elements used by retailers when
preparing for seasonal sales are considered. The activity of consumers to retailers in the period of the
preparation for grand sales, tools used by retail trade to influence the consumer and improve the activity
of sales of goods is studied. The authors summarize and analyze statistic data of such online platforms
as Black-friday.global, Picodi, Google Trends. The factors influencing the opportunities of online
shopping and retail during Black Friday are explored and outlined. The peculiarities of trading
platforms functioning, which provide online shopping space for various retail enterprises and offer
marketing communications of retailers to increase the efficiency of product promotion on the Internet,
are highlighted.
Keywords: product promotion, sales promotion, Black Friday, marketing communications,
digital marketing, retail, marketplace.

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.3
Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. The use of modern digital technologies in marketing simplifies
the system of promoting goods and services on the Internet, as well as provides significant
benefits to the consumer, who has the opportunity to buy anything in any part of the world
without leaving home. Powerful development of the IT sphere and digital marketing forms new
channels of communication, which erase geographical boundaries in expanding such market
relations as B2C (Business-to-Consumer). The transition of retail trade to an electronic business
model establishes cross-border cooperation in the field of product promotion, provides an
opportunity to exchange information and join the established traditions of marketing activities.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

52

Маркетинг і цифрові технології

Том 4, № 4, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

According to the research conducted by Black Friday Global [1], the global trend is to
arrange pre-holiday sales before Thanksgiving Day. Fashion retail expert A. Boyko calls this
event a marketing move, because “the middle of the season, when consumer interest falls is the
perfect time to improve cash flow through sales” [2]. One of such big sales is Black Friday,
which washes away borders and traditions covers the whole world like a fever. Retailers use all
available marketing communications to promote the sale of goods on Black Friday. The most
pressing issue for commercial enterprises around the world is the need to intensify sales through
marketing activities. The source of investigating methods to increase sales in retail is the
collection and analysis of statistical, analytical information, judgments of independent expert
analysts, the results of the analysis of companies and their conclusions, which are the basis for
further research. According to experts in the field of marketing communications, it is necessary
to single out and explore in more detail Black Friday seasonal sale, as one of the areas of sales
promotion.
Analysis of the latest research and publications, which init iated the solution of this
problem and on which the author relies. Researches by such foreign scientists as R. Mallin,
W. Pride, D. Jobber and Ph. Kotler touch upon the issue of sales promotion [7]. A significant
amount of publications by domestic scientists is devoted to the sales policy of the enterprise
and product promotion, in particular, the peculiarities of sales promotion are studied by
N.V. Romanchenko, A.I. Kovranska, Y.M. Karpenko [8], O.V. Sheremetinskaya [9];
marketing communications as a process of product promotion are considered by T.O. Prymak,
I.V. Korol, S.Y. Khaminich, A.E. Kalnitsky, Ya.F. Kopusyak [10]; ways to promote goods to
customers in reatiling are analysed by O. Yusupova, V. Yarnykh, L.O. Chorna. etc. But the
issue of sales promotion during the seasonal sales of Black Friday is insufficiently investigated
and scientifically substantiated among domestic marketing scientists and is a topical research.
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. The purpose of the research is to study the process of promoting goods
through the retail network using digital marketing tools used during seasonal sales; substantiate
consumer behaviour, growth of their interest in sales on Black Friday; analyse sales dynamics
in Ukraine and the world, as well as identify the most popular marketplaces.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). To achieve
the set goal, the following scientific objectives are outlined: to consider marketing features in
such markets as B2C; generalize digital marketing tools used by online stores to promote goods
through the global network; explore marketing activities that boost sales (for example, Black
Friday seasonal sale); find out the conditions of promotion of Internet retailers goods through
electronic trading platforms and price units (marketplaces).
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. Marketing uses the term “Business-to-Consumer” B2C more and
more frequently, which means the process of interaction between the company and the end
consumer, i.e. the sale of goods, services or information [3]. This type of relationship aims to
make direct sales with minimal involvement of intermediaries. Marketing features in B2C
markets are as follows [4]:
– manufacturer is intended to interact with end users;
– the decision to purchase goods is made independently;
– the consumer is not an expert and when buying goods is guided not only by their needs
but also emotions;
– short sales cycle;
– a single buyer is not important for the business, but only sales volumes are;
– use of mass communications is a must.
I. Ivanova, T. Borovyk, A. Rudenko, T. Zalozna. Black Friday Tool for Sales Promotion
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Characteristic of the market type “Business-to-Consumer” is the promotion of goods on
the Internet, which contributes to “strengthening global integration processes, expanding
international exchange of goods, services and capital, spreading joint ventures" [5, p. 294].
Every year new methods of product promotion and sales promotion appear in the field of
marketing. It is advisable to consider digital marketing tools that accelerate consumer
awareness of products and are one of the easiest channels for their promotion. According to
D.V. Yatsyuk, “digital media provide rapid dissemination of news and information and become
the main means of advertising and interaction with the client” [6, p. 70]. Choosing the
promotion of goods through digital channels, including the creation of an online store, search
engine optimization (SEO), social media marketing (SMM-marketing), the seller focuses on
the customer who uses devices with Internet access, i.e computer, tablet, smartphone, etc.
The most pressing issue for companies around the world is the need to increase sales
through marketing activities. Over time, the consumer becomes more demanding of the seller
and small 10-15% discounts do not give entrepreneurs the desired result. Ph. Kotler considers
sales promotion as “the use of multifaceted means of incentive action, which aim to accelerate
and / or strengthen the market reaction” [7]. Y.M. Karpenko, referring to competent sources,
notes that the category of “stimulating the sale of goods” is defined as a set of techniques that
are applied throughout the life cycle of goods to consumers, traders and its own sales staff to
maximize the number of new buyers” [8, p. 336]. O.V. Sheremetynska considers sales
promotion as “the use of short-term measures designed to respond quickly to the market in
response to the company’s supply of its products” [9, p. 336]. A.E. Kalnytsky and
Y.F. Kopusyak divide all sales promotion tools into three groups:
– general incentives (at the point of sale) that are characterized by the given theme and are a
tool for the general revival of trade (anniversaries, opening ceremonies);
– selective incentives that involve the placement of goods outside the general placement in a
favorable position (at the beginning of the series); the goods can be concentrated also in the other place
of a trading hall;
– individual incentives are carried out in the places of general expedition of goods and, as a rule,
are initiated by the manufacturer (advertising poster, etc.) [10, p. 95].

With every passing year new methods of sales promotion are appearing in marketing.
The seller as the organizer of the trading process must be able to predict which marketing
activities will stimulate sales. One of the well-known and quite wide-spread methods of general
sales promotion is the so-called “Black Friday” or the season of New Year sales. Like most
marketing things, this method of boosting sales comes from the United States. Americans have
been actively selling during this period for more than half a century. But in other countries, in
particular in Ukraine, this marketing move started not so long ago, but has gained momentum.
Marketing research shows that since 2013 consumers in Ukraine have been anticipating a grand
event at the end of November, which they associate with huge discounts and sales. This event
is called Black Friday in marketing. The event was first mentioned in 1961 in Philadelphia and
for a long time the term had been used mostly on the East Coast of the United States, then
throughout the country, and later around the world. The name “Black Friday” was invented as
a metaphor for the terrible traffic and pedestrian jams that occurred after Thanksgiving.
From one-day Black Friday sales, American marketers have developed a marketing
move called door-buster. It is a special offer for goods with a discount of up to 80-90% to the
first visitors on this day. In recent years, Black Friday has become a global marathon of
discounts, which begins on the fourth Friday in November and lasts November 23-29. At the
moment Black Friday occupies a leading position in the US among the autumn-winter sales in
terms of profitability in the segment of e-commerce, as well as the intensity of traffic and
demand [11 p. 118]. In Ukraine, the seasonal sale, which corresponds to the traditions of Black
Friday, usually begins on Thursday and lasts until the end of the calendar week, or even a
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month. Many stores hold the so-called presale (preparation for sale) from Monday in search of
customer attention and benefits. According to the Google Trends service, customers’ interest in
sales on Black Friday is gradually increasing from Monday at the level of almost 8% and on
Friday it takes a third (33.3%) of all weekly Internet inquiries related to Black Friday both in
Ukraine and in the world as a whole. It goes down on Friday and by Saturday the activity falls
to the level of Tuesday [12]. Data on customers’ interest in the Black Friday sale are shown in
Fig. 1.

Figure 1 – Customers’ interest in Black Friday sale during the week,%.
Source: compiled by the authors according to data [1].
Comparing the data of Ukrainian customers’ interest in Black Friday sale with the
generalized world indicator, the uniformity of inquiries on Friday (33.3% and 33.4%,
respectively) has been noted. On Wednesday-Thursday, Ukrainian consumers’ interest in
retailing is higher by + 0.6%, + 3.9%, respectively), and on Saturday and Sunday it decreases
(-1.9%, -1.7% respectively) compared to the world indicators. By Saturday, activity falls to the
level of Tuesday. The most active age audience is customers aged 35 to 44. Their number is
630% larger than on a usual Friday, and the number of customers aged 55 to 64 on sale increases
by 618% than usually [13].
The study of the geography of Black Friday sales in 2018 compared to the usual day
shows the highest sales growth on this day in Germany – “+ 2410%”, the UK – “+ 1708%”,
and the lowest is in Thailand – only “+ 74%” [1]. According to the data of the recent five years,
the interest of Internet users in Black Friday has almost doubled, and the world average among
55 surveyed countries was 117%. Both offline and online stores make profits that are sometimes
higher than during half a year. In terms of countries, the largest increase in interest among
potential customers is in South Africa – “+ 9900%”, Italy – “+ 3233%”, Japan – “+ 2400%”.
Studies in Brazil show a decrease in consumer interest in sales – “-11%”. In recent years, the
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average growth of sales on Black Friday in Ukraine is growing by 419%, compared with a usual
day [12].
Discounts on this day range from 40 to 70%. It is interesting that the expectations of
Ukrainian consumers coincide with the discounts provided by stores. According to surveys in
2018, consumers expected a discount of an average of 62%, and the national average was
recorded at 64%. And this size of the discount was the highest among other countries. The
average discount worldwide was recorded at 51% [1]. If we analyse the interest of Ukrainian
consumers in Black Friday sales, it has doubled in the last five years: in 2015, 49% of users
were interested in this event, and in 2019, 78%, and this interest begins in early October each
year. Analysis of Black Friday search during the last 30 days, as of 03.11.2020 is shown in Fig.
2.

*The figures show the popularity of the search term relative to the highest point on the graph for a
particular region and time period. 100 is the peak of the term popularity.

Figure 2 – Analysis of Black Friday search by customers from 11.10 to 03.11.2020.
Source: compiled by the authors according to data [14].
Analysis of Black Friday search during the last 30 days using the Google Trends service,
namely from 1 to 30 October 2020, indicates an increase in popularity. A month before the
grand discounts, buyers are wondering when exactly to expect them. Sales are likely to decline
now as customers try not to spend money until Black Friday to make the most profitable
purchase.
The results of research by the online service Picodi.com in 2018 show that Ukrainians
make online purchases mainly using a computer – 52%, a smartphone – 42% and only 6% using
a tablet. According to the study of Black-friday.global, in 2019 the statistics changed, and
almost 54% of Ukrainian consumers made purchases using a smartphone, 41% – a computer
and almost 5% – a tablet. The vast majority of Ukrainians pay by payment cards. According to
PrivatBank, in 2018, 3.2 million purchases worth over UAH 1 billion were paid through the
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bank terminal system [15], and a record number of purchases in instalments under the “Payment
in instalments” and “Instant instalments” programs – UAH 115 million, with more than half of
this amount going to Ukrainian online stores. In 2019, on Black Friday only through the
terminals of PrivatBank, buyers spent more than 1.3 billion hryvnias, and they made about 4.5
million purchases. As a result, the volume of purchases paid by cards broke the record of recent
years, exceeding the daily average by 10 times and last year’s results by 37%. The purchase of
goods in instalments also became a record – during the day the bank’s customers bought goods
for UAH 148 million with the help of the services “Payment in instalments” and “Instant
instalments”, which is 29.4% more than last year. At the same time, most of the bank’s
customers issued instalments in offline stores for a total of UAH 93.5 million, while online –
for UAH 55.3 million. On Black Friday, Alfa-Bank customers spent UAH 201 million on
purchases, making 462,000 transactions. In total, over the weekend, the bank customers made
1.2 million purchases totalling UAH 481 million. [16]. In total, in 2019, Ukrainians spent $ 7.5
billion on Black Friday shopping, which is USD 800 million more than the previous year. 40%
of purchases were made from smartphones. New fast websites and mobile applications make
online shopping easy and fast, especially if you use Apple Pay or Google Pay. The most popular
product categories are: headphones, game consoles, TVs and smartphones [17]. Global trends
note that consumers are spending more and more money every year shopping on Black Friday.
The analysis of consumer spending in the period of 2006-2019 during Black Friday seasonal
sale is shown in Fig. 3.
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Figure 3 – Analysis of consumer spending during Black Friday in the world from 2006 to
2019, billion dollars USA.
Source: compiled by the authors according to data [20].
Between 2006 and 2019, Black Friday shopping spending increased by an average of
3.5%. Black Friday spending fell by 4.82% only in the crisis year of 2008, but in 2010 the level
of spending on purchases returned to the level of 2007, and then from year to year these figures
increased. In 2019, consumers spent USD 831 billion on this day, which is USD 113.5 billion
than in 2018 or 13.65%, which is the highest figure over the last 15 years.
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Survey data on www.finder.com show that even if quarantine measures do not allow the
use of “door-buster” sales, it will not stop the consumer from spending money on the biggest
shopping holiday of the year. According to experts, spending in 2020 will increase by more
than USD 148 billion. This year, the American consumer plans to spend money on furniture at
a significant discount, while in recent years appliances and electronics were at the top of
purchasing list.
Considering marketing communications to promote the product in B2C market type,
there is commitment of consumers to online sales. A clear example of the benefits of ecommerce among retail promotion channels is seen during the quarantine restrictions associated
with COVID-19, as consumers began to rely on digital transactions amid the physical closure
of stores and fear of infection. Data on e-commerce worldwide from 2014 and the forecast for
2023 (in billions of US dollars) are shown in Figure 4.

Figure 4 – Retail e-commerce in the world from 2014 to 202, billion dollars USA.
Source: compiled by the authors according to data [18].
In 2019, the volume of retail sales via the Internet amounted to USD 3.53 trillion
worldwide. Revenue from e-retail is projected to grow to USD 6.54 trillion in 2023. Research
shows that online shopping is one of the most popular types of e-business all over the world.
Black Friday is a popular day for online shopping. In 2019, 93.2 million people shopped online
on Black Friday, in 2018 this figure was much lower – 65.2 million, or 30% lower.
Electronic trading platforms and price aggregators, known as marketplaces are gaining
special popularity. The differences between a trading platform and an online store seem
obvious. If the online store presents the product of only one supplier, the electronic platform is
a kind of catalogue of online stores, where the same product can be offered by different
companies, so the buyer easily chooses the most profitable option for him [19]. The examples
of such services on the world market are eBay, Amazon, Etsy and Alibaba Group (AliExpress,
Taobao, etc.). In America and Europe, more than 200 marketplaces operate and effectively
promote products. In Ukraine, such projects have been implemented by Rozetka, Prom.ua,
Crafta, OLX, LaModa and other Internet companies.
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According to LetyShops service, in 2019 the share of orders from marketplaces was
93.62%. Most orders are made on eBay, AliExpress, Rozetka. The most active customers were
the residents of the capital. Kievans made 22.65% of purchases from the total number in the
country. They are followed by the residents of Kharkiv – 6.5% and Odessa – 5.15 of the total
share of orders [20].
Promotion of goods through electronic trading platforms and price aggregators is a very
effective marketing strategy, as they do not deal with the formation of orders, because it is the task of
an individual seller, the task of marketplaces is to provide traffic, and its specialists conduct analytics
and marketing support. In turn, retailers, focusing on consumer interest, have the opportunity to direct
advertising efforts, such as targeted advertising, to the most interested customers.

Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. So, B2C market analysis shows that the use of technology is changing the rules of doing
business and approaches to sales promotion. Recently, there has been a trend of increasing
purchases over the Internet. At the same time, traditional online stores are being replaced by
electronic trading platforms and price aggregates (marketplaces), which provide customers with
significant opportunities to meet consumer needs. Seasonal sales are the most popular among
consumers, one of which is Black Friday. The number of consumer inquiries for sales and
expected discounts is growing every year, and in this period sales of goods increase
significantly in Ukraine and around the world. Further research is concerned with comparing
Black Friday and Cyber Monday offerings, as well as identifying factors that affect sales during
these periods.
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Чорна п’ятниця як інструмент стимулювання збуту
У статті розкрито особливості просування та стимулювання продажу на ринках типу
B2C (Business-to-Consumer). Обґрунтовано використання інструментів цифрового маркетингу
у процесі стимулювання продажу товару за допомогою цифрових каналів, зокрема через
інтернет-магазини, а також застосування пошукового просування (SEO) та SMM-маркетингу.
Розглянуто маркетингові комунікації та елементи стимулювання продажу, що
застосовуються рітейлерськими компаніями при підготовці до сезонних розпродажів.
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Досліджено активність споживачів до рітейлерів у період підготовки до розпродажів,
інструменти, що використовує роздрібна торгівля з метою впливу на споживача та підвищення
активності продажу товарів. Узагальнено та проаналізовано статистичні дані онлайнплатформ Black-friday.global, Picodi, Google Trends. Досліджено чинники, що впливають на
можливості інтернет-магазинів та роздрібної торгівлі під час «Чорної п’ятниці». Висвітлено
особливості функціонування торгових платформ, які надають торгові онлайн-площі та
забезпечують маркетингові комунікації у мережі Інтернет.
Ключові слова: просування товару, стимулювання збуту, Чорна п’ятниця, маркетингові
комунікації, цифровий маркетинг, рітейл, маркетплейс.
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МАРКЕТИНГ ЯК ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Обгрунтовано, що проблема збуту товарного виробництва вирішується шляхом
появи маркетингу за рахунок створення ефективної системи ринкової взаємодії
продавців і покупців. Виділено роль маркетингу в системі економічних наук та його
об’єкт дослідження. Дано визначення маркетингу через його родові ознаки. Визначено
чотири джерела походження маркетингу: меркантилізм, класична та неокласична
політична економія, маржиналізм, інституціоналізм. Контсатовано, що в умовах
діджиталізації економіки, Інтернет та інші цифрові канали змінюють форми і методи
маркетингу. Відзначенно формування основ омніканального маркетингу. Окреслено
напрями модернізації форм маркетингу.
Ключові слова: маркетинг, економічна наука, меркантилізм, політична економія,
маржиналізм, інституціоналізм, омніканальний маркетинг.

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.4
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. У 2020 році відзначається 30 років
української школи маркетингу, тому що у 1990 році в Україні почалася підготовка
студентів за спеціальністю «Маркетинг». І з самого початку маркетинг входив до НМК
«Економіка і підприємництво», тобто вважався економічною наукою. Це питання не
вважалось дискусійним. Однак, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 29
квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з 1 вересня 2015 р.
спеціальність «Маркетинг» була зарахована до галузі знань «Управління та
адміністрування». Це означає, що маркетинг юридично визнано управлінською наукою.
Обґрунтувань цього рішення немає. Єдине, що можна зрозуміти, прийнята класифікація
є міжнародною, а значить, було прийнято позицію міжнародної освітянської спільноти.
Вважаю, що це рішення протирічить змісту освітньої підготовки маркетологів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню проблеми. Збір доказів доцільно розпочати з дослідження його генетичного
коріння в контексті історії економічної думки, логічного зв’язку з фундаментальними
економічними науками. Оскільки термін «маркетинг» виник у США, то розглянемо
думки американських вчених.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Еванс Дж.Р., Берман Б. вважають, що маркетинг – це передбачення, управління і
задоволення попиту на товари, послуги, організації, людей, території та ідеї шляхом
обміну [1, С. 17].
Левінсон Д. – «маркетинг – це все, що ви робите, щоб розвивати ваш бізнес з того
моменту, як ви зрозуміли його суть, до того, як клієнти… стають вашими покупцями на
регулярній основі» [2, С. 35].
Koтлер Ф. вважає, що маркетинг – це вид людської діяльності, спрямованої на
задоволення нужд і потреб шляхом обміну [3, С. 47]. На його думку, маркетинг є новою
американською наукою, яка уособлює різні періоди в історії американської економіки і
основні соціальні, економічні та політичні зміни за останні 50 років (робота 2001 р.) [4,
С. 59–60].
Перші курси маркетингу, що з’явилися в американських університетах на початку
XX століття, ґрунтувалися на вивченні економічної теорії. Тобто, самі представники
наукової спільноти США вважали маркетинг наукою, теоретичний базис якої
побудований на фундаменті економічної теорії.
Відомо, що економічна теорія – це наука про ресурси для виробництва та розподіл
товарів з метою споживання. Саме ефективний розподіл і є метою маркетингу.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Безумовно, найцінніше в маркетингу – це рекомендації
прикладного характеру, що дозволяють підприємствам вирішувати збутові проблеми. В
результаті з’являється враження, що теорія маркетингу є суто емпіричним феноменом,
складається із управлінських рекомендацій і не має зв’язку з економічними вченнями.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є
формування доказів, що маркетинг – це економічна наука.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Економічна теорія вплинула на розвиток
маркетингової думки сильніше, ніж будь-яка інша суспільна дисципліна. З економічної
теорії (розділ «Політична економія») згадаємо формулу кругообігу грошового капіталу
Маркса К.:
Г – Т ... П ... Т'– Г'.
У цій формулі три стадії:
1) Г – Т – постачання;
2) ... П ... – виробництво;
3) Т'– Г' – збут.
Основний недолік товарного виробництва – проблема збуту, яка означає втрати
живої та уречевленої праці, внаслідок того, що певна кількість продуктів праці не стають
товарами, не продаються. До кінця 19 століття проблема збуту через двоїстість характеру
товарного виробництва була латентною генетичною хворобою підприємства (рис. 1).
Товарне виробництво внаслідок існування розподілу праці має двоїстий характер.
На кінцевій стадії кругообігу капіталу така двоїстість проявляється у тому, що продукт
праці стає товаром, тобто продається, якщо споживча вартість прийме форму вартості. У
такому випадку товар стає єдністю споживчої вартості і вартості. Це ідеальний варіант,
проте нерідко споживча вартість не приймає форму вартості, оскільки продукт праці не
стає товаром – не продається. Отже, товарне виробництво за суттю має латентне,
генетичне захворювання – проблему збуту. В умовах ринку продавця ця проблема не
М.А. Окландер. Маркетинг як економічна наука
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проявляється, оскільки рівень розвитку виробничих сил, стан конкурентного середовища
не дозволяють заповнити канали обігу товарною масою.
Продавець

Друга форма суспільного
розподілу праці

Економічна відокремленість

Спеціалізація

Безпосередньо приватна
праця

Приховано опосередкована
суспільна праця

Конкретна праця

Абстрактна праця

Споживча вартість

Вартість

Споживча цінність

Мінова вартість

Товар

Покупці

Рисунок 1 – Двоїстість характеру товарного виробництва
В кінці ХIХ – на початку ХХ століть під впливом науково-технічної революції
відбулося посилення конкуренції і ринок продавця перетворився на ринок покупця. В
результаті латентна генетична хвороба стала для підприємств проблемою № 1. Найбільш
чітко це проявилося у США і викликало появу теорії маркетингу. Саме в цей час країна
розпочала початковий етап економічного зростання, коли можливості виробництва
значно розширилися, а рівень споживання залишився незмінним.
Проблема збуту товарного виробництва вирішується шляхом маркетингу.
Маркетинг створює ефективну систему ринкової взаємодії продавців і покупців. Роль
маркетингу в системі економічних наук полягає у тому, що об’єктом дослідження є
оптимізація збуту – виявлення передумов трансформації продуктів праці в товар.
Пропоную, таке визначення маркетингу.
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Маркетинг – це економічна наука, яка вивчає проблему збуту в кругообігу
капіталу, тобто питання, пов’язане з трансформацією товарної форми вартості
капіталу в грошову форму вартості капіталу.
З такого визначення маркетингу можна зробити такі висновки
Маркетинг в умовах товарного виробництва вирішує проблему збуту в кругообігу
капіталу.
Причиною виникнення маркетингу є поява ринку покупця на етапі механізації
індустріальної стадії товарного виробництва.
Предметом вичення маркетингу є вивчення проблеми збуту в кругообігу
капіталу.
Метою маркетингу є відкриття законів і закономірностей вирішення проблеми
збуту в кругообігу капіталу.
Сутність маркетингу – підтримка на стадії збуту безперервності кругообігу
капіталу.
Розвиток теорії маркетингу є результатом еволюції поглядів на цілі та процес
розвитку товарного виробництва.
Першим теоретичним джерелом маркетингу доцільно вважати меркантилізм.
Вчення меркантилістів виникло у XV-XVII століттях. Меркантилісти стверджували, що
джерелом багатства суспільства є інтенсифікація комерційних зусиль, обміну, торгівлі.
Поява капіталізму неможлива без панування сфери обігу, торгового капіталу, який
підпорядковує промисловий капітал, оскільки саме торговий прибуток у той час був
основою зростання багатства нації. Найбільшої кристалізації ідеї меркантилізму досягли
у XVII столітті в працях Мена Т., Монкретьєна А., Серра А., доробок яких Маркс К.
називав «найбільш розвинутою меркантилістською системою». Центральне місце в
доктрині Мена Т. займала торгівля. Найбільш розвинені ідеї меркантилізму позначили
перенесення центру уваги з виключно сфери торгівлі на сферу виробництва. Подальший
розвиток ринкового господарства викликав до життя інші теорії, які також сприяли
формуванню теоретичного підґрунтя маркетингу, визначенню його ролі в системі
економічних наук.
Другим джерелом маркетингу доцільно вважати політичну економію. Такі
домаркетингові концепції, як удосконалення виробництва та удосконалення товару
базуються саме на постулатах класичної політичної економії. Представники класичної
політичної економії XVІІ-XІХ століть Петті У., Сміт А., Рікардо Д., Сей Ж.Б., Маркс К.
джерелом багатства вважали сферу виробництва, а в основу обміну поклали закон
вартості, тобто еквівалентний обмін. Сміт А., аналізуючи мінову вартість, виділяв
природну і ринкову ціну товару та вказував, що ринкова ціна формується на основі
попиту і пропозиції, відхиляючись від природного рівня. Сей Ж.Б. заклав основи
економіки вільного підприємництва і головними вважав принципи свободи ринків,
ціноутворення, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. Маркс К. виявив основні протиріччя
товарного виробництва, розробив теорію подвійного характеру праці, втіленої в товарі.
Із самого визначення ціни витікає можливість коливання ціни довкола вартості від
впливом співвідношення попиту і пропозиції. Трудова теорія вартості мала значний
вплив на ранні роботи з маркетингу, оскільки вона є науковим підгрунтям комерційного
обміну. В сфері обміну товарна форма вартості еквівалентно обмінюється на грошову
форму. В маркетингу цей процес відображається категорією продажу. До 1900 року вчені
вже визначили, що попит визначається бажанням і можливістю купівлі товару і поява у
цей час нового ринкового досвіду стимулювання збуту довела, що попит можна штучно
збільшувати.
М.А. Окландер. Маркетинг як економічна наука
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Значно вплинули на зміст маркетингу, особливо в частині розробки цінової
політики, теоретичні розробки представника неокласичної школи Маршалла А. Він
дослідив механізми ціноутворення і сформулював «закон попиту». На думку Маршалла
А., на попит впливають також нецінові чинники: смаки споживачів; доход споживачів;
ціна на товари замінники; кількість покупців; очікування. Крім того, Маршалл А.
розробив теорію цінової еластичності з виділенням еластичності попиту за ціною та
доходом.
Третім джерелом маркетингу доцільно вважати теорію маржиналізму.
Особливо в частині вивчення поведінки споживачів – «суб’єктивний напрямок»
політичної економії, оскільки в ньому оцінка корисності товару обумовлювалась
психологічною характеристикою споживача. В роботах представників австрійської
школи маржиналізму Менгера К., Візера Ф., Бем-Баверка Є. сформульовано
суб’єктивно-психологічний підхід до економічних явищ, заявлено, що головними є не
самі економічні явища, а їх суб’єктивна оцінка, виділено принцип верховенства
розподілу товару над виробництвом і визначено, що характеристики розподілу
визначаються інтенсивністю споживання.
На думку представників австрійської школи маржиналізму, вихідним пунктом
для економічної науки є потреби. Людські потреби – це різновид незадоволених бажань
або неприємних відчуттів, пов’язаних з порушенням фізіологічної рівноваги. У індивіда
є велике число потреб, але його ресурси і можливості обмежені. Головне завдання для
індивіда – максимально задовольнити потреби при обмеженості ресурсів.
Представники англійської школи маржиналізму Стенлі У., Джевонс У. розвинули
маржинально-суб’єктивістські ідеї: досліджували проблеми корисності, попиту і
споживання. Вони визнавали, що від бажань і потреби людини залежить гранична
корисність.
До основних позицій маржиналізму, які увійшли до концепції маркетингу,
відносяться:
– участь індивіда в економічних процесах пояснюється психологічними,
суб’єктивними чинниками;
– раціональна поведінка людини будується на основі суб’єктивних уявлень;
– обмін і споживання домінують над виробництвом – корисність блага може
оцінити тільки споживач.
Четвертим
джерелом
маркетингу
доцільно
вважати
теорію
інституціоналізму. Характерними для інституціоналізму є наступні положення:
1) соціальні інститути мають значення;
2) вони піддаються аналізу за допомогою стандартних інструментів
мікроекономіки.
Інституціоналісти відзначили, що людям властива обмежена раціональність, а
прийняття рішень пов’язано з ризиком і невизначеністю. Крім того, не завжди умови
дозволяють приймати найкращі рішення. Такий підхід був доповнений аналізом
колективної дії, який передбачає розгляд явищ і процесів з точки зору взаємодії не однієї
особи, а групи осіб. Член соціальної групи повинен підкорятися колективному рішенню,
волі групи осіб.
Веблен Т. вважав, що особа не є «калькулятором, що миттєво обчислює
задоволення і біль», пов’язані з придбанням благ, тобто вигоди і витрати їх отримання.
Поведінка суб’єкта визначається не оптимізуючими розрахунками, а інстинктами,
визначальною метою діяльності, інститутами, засобами досягнення цих цілей. Інстинкти
являють собою цілі усвідомленої людської поведінки, що формуються в певному
культурному контексті і передаються з покоління в покоління. Він зазначав, що
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інститути – це «звичний спосіб мислення, який має тенденцію продовжувати своє
існування невизначено довго». До інститутів відносяться різні правила і стереотипи
поведінки, частина з яких закріплена у вигляді правових норм і суспільних установок.
Отже, саме інститутами визначається вибір моделей поведінки споживача для
досягнення цілей. Веблен Т. створив теорію «демонстративного споживання».
Відповідно до концепції «демонстративного споживання», споживачі купують багато
товарів не через те, що ці товари задовольняють їх особисті потреби, а через те, щоб
«виділитися» серед інших, продемонструвати себе як заможних людей (поведінка
обумовлена інстинктом суперництва і бажанням прославитися). Таким чином, за інших
рівних умов, чим вищою є ціна таких товарів, тим більшим буде попит на них. Даний
феномен, що порушує закон попиту, увійшов в економічну науку під назвою «ефект
Веблена».
Мітчелл У.К. досліджував форми людської ірраціональності. Він прагнув
статистично довести відмінності реальної поведінки особи в економіці від гедонічного
нормотипу. Для Мітчела У.К. економічний суб’єкт – це середньостатистична людина.
Аналізуючи нераціональність витрат грошей в сімейних бюджетах, наочно показав, що
в США мистецтво «робити гроші» випередило вміння їх раціонально витрачати. Він
погоджувався з Вебленом Т., що люди не є «раціональними оптимізаторами». Виходив з
того, що людська поведінка є сумішшю звичок і того, що пізніше Саймоном Г. було
названо обмеженою раціональністю. Це такий раціональний вибір, який не враховує всіх
можливих варіантів дій внаслідок неповної інформації та/або обмежених когнітивних
здібностей.
При цьому сама раціональність є продуктом виникнення і розвитку грошової
системи. Саме тотальне використання грошей в економіці змушує господарюючих
суб’єктів бути раціональними. Однак, не всі сфери економічного життя охоплені
стандартами раціональної поведінки. Сфера споживання є областю панування звичок і
соціальних норм; тоді як у сфері бізнесу (підприємництва) раціональність і грошові
фактори відіграють набагато більшу роль.
Кларк Дж.М., вслід за Вебленом Т. та Мітчеллом У.К., трактував людську
поведінку як засновану на звичках, а не на миттєвих підрахунках вигод і витрат,
задоволень і страждань. Він вперше в історії економічного аналізу вказав на велику роль
інформаційних витрат і витрат прийняття рішень. Для прийняття оптимального рішення
доводиться нести витрати, пов’язані зі збором і обробкою інформації. Однак вигоди від
цієї інформації заздалегідь невідомі. Крім того, прийняття рішення також вимагає
значних психологічних витрат. Ці витрати створюють нездоланні перешкоди для
оптимізації поведінки і служать основою для формування звичок.
Маркетинг, як і кожна економічна наука, розвивається і етапи еволюції повинні
бути прив’язані до способу виробництва матеріальних благ. З часу появи класичної
теорії маркетингу змінився спосіб виробництва, тому логічно припустити, що адекватно
повинна змінитися її періодизація. В умовах діджиталізації економіки, Інтернет та інші
цифрові канали змінюють форми і методи маркетингу, настала ера омніканального
маркетингу – маркетингу ХХІ сторіччя.
Омніканальний маркетинг – це інтеграція офлайн і онлайн каналів, функцій,
технологій в маркетингову систему, яка націлена на задоволення раціонального попиту,
протидії нераціональному попиту і формування максимального числа лояльних покупців
і пропагандистів товарів. Офлайн і онлайн маркетинг доповнюють один одного, маючи
спільну мету – справити найкраще враження на клієнта.
Трендами діджиталізації маркетингу є:
 автоматизація;
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 таргетування та персоналізація;
 відеоконтент;
 супердодатки;
 онлайн маркетинггові дослідження.
Автоматизація. Мета автоматизації маркетингу  за допомогою ІТ-рішень
прискорити виконання рутинних операцій і добитися результатів, які не під силу людям.
Обсяг інформації, з яким працює маркетолог, став більшим. Ускладнився цикл
прийняття рішень про покупку  клієнти захищаються від «інформаційного шуму», їм
потрібно більше якісних «доторкань» з брендом. Відповідаючи на ці виклики, зростає
індустрія ІТ-рішень для маркетингу.
Найбільш швидко розвиваються такі ІТ-системи:
а) CRM-системи для автоматизації залучення відвідувачів, аналітики,
накопичення та обміну даними;
б) BI-системи (Business Intelligence) для автоматизації зберігання, аналізу,
візуалізації інформації.
Таргетування та персоналізація. 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.
Відеоконтент. Відеоконтент  це реклама, живі трансляції, канали блогерів,
віртуальна і доповнена реальність (для просування об’єктів, на які потенційний клієнт не
може потрапити). Мозок реагує на візуальні образи в 60 разів швидше, ніж на текст, тому
відео  найбільш комфортний спосіб споживання контенту. Візуальний формат більш
емоційний, яскравий, з його допомогою можна розповідати захоплюючі історії. До того
ж, відео  основна мова підростаючого покоління. До 2021 року частка відеотрафіка
досягне 80%. Маркетологи нарощують співпрацю з відеоблогерами. Так, відеоблогер
номер один, зареєстрований під ніком PewDiePie, має понад 58 млн. передплатників, що
перевищує населення деяких країн.
Супердодатки. За кількістю користувачів аудиторія чотирьох найпопулярніших
месенджерів вже перевищує аудиторію чотирьох найбільш популярних соціальних
мереж. В месенджери активно перетікає молодь  тут вони проводять на 40% більше
часу, ніж в соціальних мережах. Сучасний месенджер  це мультимедійний проект:
«WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Snapchat», месенджери мереж «Facebook»,
«ВКонтакте». Але лідирує додаток «WeСhat» китайської компанії «Tencent». Ця медійна
платформа є месенджером, соціальною мережею, сервісами знайомств, замовлення таксі,
платежів. У «WeChat» зареєстровані майже мільярд приватних користувачів плюс
публічні акаунти компаній, держструктур. Фешн-блогер Беки за кілька хвилин продала
через «WeСhat» 100 ексклюзивних автомобілів «Mini Cooper» бірюзового кольору за $4,2
млн. дол. Блогер Mr. Bags продав через «WeСhat» 80 рожевих сумочок «Givenchy» по $2
тис. за 12 хвилин.
Онлайн маркетингові дослідження. Розповсюдження цифрових технологій
викликає «творче руйнування» традиційних методів маркетингових досліджень і
дозволяє отримати необхідну інформацію швидше і з більшою точністю за рахунок
збільшення кількості онлайн досліджень, формування якісно-кількісного дуалізму в
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дослідженнях, обмеження використання методу фокус-груп. Передбачається зростання
використання віртуальних онлайн фокус-груп, що, в першу чергу, будуть проводитися з
мобільних пристроїв. Онлайн фокус-групи стануть стандартом. Переважна більшість
постійно зростаючих обсягів інформації є маркетинговою інформацією. Тому історія
відвідування сторінок, рекламні, смакові, цінові уподобання, коло спілкування,
знайомства, культурні, соціальні, особисті, психологічні чинники користувача
дозволяють маркетологам скласти його характеристики як споживача.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Маркетинг – це економічна наука, яка вивчає проблему збуту в кругообігу
капіталу. Маркетинг є результатом розвитку чотирьох економічних вчень:
меркантилізму, класичної та неокласичної політичної економії, маржиналізму,
інституціоналізму. Генетичне коріння маркетингу сягає ранніх етапів зародження
капіталізму, а еволюція теорії маркетингу взаємопов’язана з еволюцією економічної
теорії. В умовах діджиталізації економіки, Інтернет та інші цифрові канали змінюють
форми і методи маркетингу, настала ера омніканального маркетингу. Автоматизація,
таргетування та персоналізація, відеоконтент, мультимедійні проекти, онлайн
маркетингові дослідження модернізують маркетинг за формою. Але місія маркетингу
незмінна – вирішення проблеми збуту в кругообігу капіталу підприємств. В подальшому
необхідно дослідити еволюцію парадигми маркетингу з урахуванням зміни
технологічних укладів на протязі XX–XХІ століть.
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Marketing as an economic science.
The aim of the article. The purpose of the article is to form evidence that marketing is an
economic science.
The results of the analyses. Marketing is an economic science that studies the problem of sales
in the capital cycle, ie the issue associated with the transformation of the commodity form of the value
of capital into the monetary form of the value of capital. Marketing in terms of commodity production
solves the problem of sales in the capital cycle. The reason for the emergence of marketing is the
emergence of the buyer's market at the stage of mechanization of the industrial stage of commodity
production. The subject of the study of marketing is the study of the problem of sales in the capital cycle.
The essence of marketing is a support at the stage of sale of the continuity of the capital cycle. Marketing,
like any economic sciense, is evolving, and the stages of evolution must be tied to the way goods are
produced. Since the advent of classical marketing theory, the method of production has changed, so it
is logical to assume that its periodization should change adequately. In the context of digitalization of
the economy, the Internet and other digital channels are changing the forms and methods of marketing,
the era of omnichannel marketing has come, the marketing of the XXI century.
Conclusions and perspectives for further research. Marketing is the result of the development
of four economic doctrines: mercantilism, classical and neoclassical political economy, marginalism,
institutionalism. The genetic roots of marketing go back to the early stages of capitalism, and the
evolution of marketing theory is intertwined with the evolution of economic theory. With the
digitalization of the economy, the Internet and other digital channels are changing the forms and
methods of marketing, the era of omnichannel marketing has come. Automation, targeting,
personalization, video content, multimedia projects, online marketing research modernize marketing in
form. But the mission of marketing remains the same as to solve the problem of sales in the capital cycle
of enterprises. In the future it is necessary to study the evolution of the marketing paradigm taking into
account the changes in technological systems during the XX-XXI centuries.
Keywords: marketing, economics, mercantilism, political economy, marginalism,
institutionalism, omnic marketing.

Надійшло до редакції 21 червня, 2020.

70

Маркетинг і цифрові технології

УДК 339.13:657.6

Том 4, № 4, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

JEL Classification M30, M31
Єпіфанова Ірина Миколаївна
канд. екон. наук, доцент
доцент кафедри економіки підприємства
Одеський національний політехнічний університет
(Одеса, Україна)

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ
У статті проведено дослідження особливостей реалізації та етапності проведення
маркетингового аудиту. Досліджено роль маркетингового аудиту в системі підвищення
ефективності діяльності підприємства в умовах управління кризовими явищами та виходу нової
продукції на нові ринки. Розроблено систему етапів проведення маркетингового аудиту та
проілюстровано окремими прикладами української та зарубіжної компанії. Визначено ключові
інструменти реалізації маркетингового аудиту. Автором запропоновано форму для проведення
первинного спостереження об’єкта проведення маркетингового аудиту. Досліджено
можливості застосування фільтрової моделі в системі проведення маркетингового аудиту.
Обґрунтовано недостатність висвітлення у науковій літературі питань організаційнометодичного забезпечення реалізації маркетингового аудиту на підприємстві.
Ключові слова: маркетинговий аудит, ефективність діяльності підприємства, фільтрова
модель, організація маркетингу, конкурентне середовище.

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.5
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Маркетинговий аудит – це всебічне
вивчення та аналіз маркетингової діяльності. Запровадження маркетингового аудиту
надає можливість оцінити якість управління маркетинговими зусиллями. Перш за все, це
стосується оцінки ефективності реалізації маркетингового плану, за результатами якої
можливе внесення коригувань.
Маркетинговому аудиту відводиться важлива діагностична роль у процесі
управління маркетингом. Теоретично він повинен представляти вихідну точку для
найбільш розглянутих курсів управлінських дій у маркетингу. Проте на практиці
виникає розбіжність не лише щодо розуміння процесу, за допомогою якого проводиться
аудит, і щодо того, на які питання йому слід зосередитись, але й щодо процесів мислення,
що лежать в основі методології аудиту.
Маркетинговий аудит має суттєву кількість видів та цілей, на досягнення яких він
спрямований. Наразі актуальним є «зелений» маркетинговий аудит (green marketing
audit, GMA) . В умовах досягнення Цілей сталого розвитку та реалізації концепції
сталого ведення бізнес-діяльності роль маркетингового аудиту стає дедалі значною,
оскільки підприємства переходять від простого завдання отримання прибутку до нової
парадигми задоволення потреб суспільства та соціальної орієнтації.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Дослідження спирається на
численні публікації зарубіжних дослідників. Останніми роками спостерігається
зростання публікацій вітчизняних науковців у досліджуваній сфері.
У сучасній діловій практиці є незаперечною істиною, що будь-яка компанія, яка
бажає розвиватись, повинна перетворити процес прийняття рішень на ринково
орієнтоване поле досліджень. Маркетинг давно перестав бути силою, стимулюючою
збут, перетворившись на флагман курсу компанії для вигідного задоволення потреб
цільової аудиторії. Багато компаній усвідомлюють надзвичайну потребу періодично
перевіряти стан маркетингових справ, щоб забезпечити належне управління та, як
результат, залишатися конкурентоспроможними при досяганні встановлених цілей.
Існують компанії, які підходять до процесу контролю в маркетингу, не приділяючи уваги
та не усвідомлюючи складності процесу, особливо в умовах економічної та соціальної
кризи. Сьогодні все більше і більше компаній усвідомлюють необхідність не лише
кризового аудиту маркетингових операцій, але й маркетингового аудиту.
Дефініція «маркетинговий аудит» набула свого вигляду вперше в роботі Ф.
Котлера, В.Т. Грегора та В.Х. Роджерса «The marketing audit comes of age». На думку
авторів, маркетинговий аудит – це періодичне, систематичне, всебічне, незалежне
вивчення маркетингового середовища компанії, цілей, стратегій та заходів з метою
визначення проблемних областей та можливостей та рекомендації плану дій для
покращення маркетингових показників компанії [1].
Ключовими напрямами дослідження маркетингового аудиту виступають:
– організаційне середовище маркетингу;
– маркетингова стратегія;
– організація маркетингу;
– маркетингові системи;
– продуктивність маркетингу.
Незважаючи на те, що маркетинговий аудит охоплює сфери, безпосередньо
пов’язані з маркетинговими операціями, його використання та вплив розповсюджується
на діяльність та ефективність діяльності усієї організації. Керівництво може
використовувати результати маркетингового аудиту з метою зміни стратегічного курсу,
використання прихованих можливостей та усвідомлення невиявлених загроз.
На думку багатьох закордонних дослідників, належним чином запроваджена
система маркетингового аудиту може бути безпосередньо пов’язана із такими аспектами,
як:
– досягнення заявлених компанією прямих і непрямих цілей діяльності [2];
– отримання корисних висновків, рекомендацій та достатніх знань щодо ринків та
споживачів [3];
– ефективність виконання стратегії, задоволеність користувачів та організаційне
навчання [2];
– відображення та вплив зміни частки ринку на загальних фінансових результатах
діяльності підприємства [4].
Слід відмітити також напрацювання вітчизняних дослідників, роботи яких
започаткували постулати запровадження маркетингового аудиту. Зокрема, таку складову
маркетингового аудиту, як маркетингова цінова політика, глибоко досліджує М.А.
Окландер [5]. Він порівнює маркетолога із «художником від економіки» та визначає стан
і напрями зміни маркетингу в Україні [6].
О.І. Яшкіна розглядає галузеві аспекти та можливості зміни інноваційної
активності підприємств та проведення маркетингових досліджень [7].
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Попри наявну значну кількість досліджень та вже відносно
сформовану парадигму розвитку інституту маркетингового аудиту в економічній науці,
недостатньо висвітленими є питання застосування маркетингового аудиту,
організаційно-методичне забезпечення його провадження в умовах необхідності
підвищення ефективності діяльності підприємств. Це зумовило мету дослідження
Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті – дослідити
особливості реалізації маркетингового аудиту.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:
– дослідити існуючий методичний інструментарій оцінки ефективності
маркетингової політики та стратегії підприємства;
– проаналізувати недоліки та переваги існуючого інструментарію;
– надати пропозиції щодо проведення маркетингового аудиту та використання
його результатів в умовах реалізації концепції антикризового управління діяльністю на
прикладі українських та міжнародних підприємств.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Маркетинговий аудит – це всебічний систематичний
аналіз внутрішнього і зовнішнього маркетингового середовища. Він охоплює цілі,
завдання, стратегії, принципи підприємства з метою виявлення проблем або сфер
можливостей та рекомендує напрямок дій, який найкраще відповідає потребам бізнесу.
Маркетинговий аудит – це інструмент, який маркетологи можуть
використовувати для розуміння поточної маркетингової екосистеми, формулювання
маркетингової стратегії та вирішення основних питань, які можуть бути виявлені в
процесі аудиту.
Якісно проведений маркетинговий аудит висвітлить сфери, які функціонують
належним чином, а також і ті, які не відповідають прийнятим вимогам. Зрештою,
маркетинговий аудит дозволяє приймати рішення на основі фактів, даних, аналізу, які
будуть підтримувати цілі бізнесу.
Зазвичай маркетинговий аудит найкраще проводити третьою стороною. Це
виключає упередження і призводить до найбільш конструктивного аналізу. Однак,
незалежно від того, хто проводить аудит, сучасна практика показує, що необхідно
дотримуватись наступних принципів:
– маркетинговий аудит повинен бути комплексним. Аудит повинен охоплювати
всі сфери маркетингу, а не лише ті сфери, де проблема вже має місце. Цілісний аудит є
найкращим способом розкрити можливості і може виділити раніше невідомі резерви
зростання прибутковості;
– маркетинговий аудит повинен бути системним. Порядок та ефективність – це
ключові елементи успішного маркетингового аудиту. Задля запобігання прогалинам
необхідно врахувати особливості середовища, принципи, стратегії та діяльність кожного
структурного елемента, що підлягає аудиту;
– маркетинговий аудит повинен бути регулярним і періодичним. Деякі проводять
аудит лише тоді, коли виникає загроза настання кризи або криза вже у розпалі (низький
рівень збуту, неефективність рекламної діяльності). Проведення періодичних
маркетингових аудитів дозволить виявляти проблеми на ранніх етапах та розробляти
плани і дорожні карти із вирішення виявлених проблемних аспектів (рис. 1).
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комплексність

маркетинговий аудит

системність

періодичність

Рисунок 1 – Принципи маркетингового аудиту
Джерело: складено автором
Розглянемо детальніше покроковий механізм реалізації маркетингового аудиту на
підприємстві.
Крок 1. Опис усіх маркетингових цілей та завдань. Маркетингові цілі повинні
відповідати бізнес-цілям.
Ключовими маркетинговими цілями можуть бути такі:
– вихід на ринок нової товарної продукції;
– збільшення видимості компанії;
– збільшення аудиторії;
– відмежування від конкуренції;
– збільшення або підтримка частки ринку;
– генерування кваліфікованих потенційних клієнтів;
– збільшення використання серед існуючих клієнтів.
Розглянемо перший крок на прикладі маркетингового аудиту ефективності
виходу нової продукції –смартфонів компанії Samsung.
Перш за все, ключовим інструментом маркетингового аудиту може служити
аналіз зовнішнього середовища та аналіз динаміки зміни ринку товарної продукції.
Так, важливою характеристикою ринку смартфонів є динаміка обсягів
виробництва, яку наведено на рис. 2.
Наступним елементом першого кроку є аналіз ключових цілей рекламної кампанії
виходу на ринок нової продукції – смартфона Galaxy S20 за такими напрямами, як
корпоративні цілі, маркетингові цілі, комунікативні цілі, реалізація комунікативної
стратегії компанії.
Для оцінки та розроблення заходів щодо підвищення ефективності досліджуваної
компанії доцільно розглянути основні проблеми та перешкоди її зростання. Такі
перешкоди включають:
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Рисунок 2 – Динаміка обсягів виробництва смартфонів компанії Samsung. за 2015–2020
роки (за 2021 р. – прогноз) млн., одиниць
Джерело: [8]
– неефективне представлення компанії перед цільовими групами споживачів;
– заходи підвищення попиту на продукцію;
– застосування внутрішніх інструментів підвищення ефективності маркетингової
діяльності;
– підвищення обсягів продажу.
Необхідно підкреслити, що необхідно обов’язково створювати в рамках
маркетингового аудиту як довгострокові, так і короткострокові цілі. Довгострокові цілі
мають бути досягнуті протягом наступних двох років і перераховані в порядку їх
пріоритетності. Короткотерміновими цілями має бути все, що може бути досягнуто
протягом найближчих 12 місяців, упорядковане за пріоритетом, і враховує наявні
ресурси компанії, такі як час, бюджет та персонал.
Крок 2. Необхідно створити персоналізацію споживача – об’єкта маркетингового
аудиту.
Персоналізація споживача продукції, вихід якої на ринок підлягає
маркетинговому аудиту, повинна включати такі елементи:
– галузь;
– географічне розташування;
– демографічні, етнічні або поведінкові описи.
Доцільно створити анкету (табл. 1).
Таблиця 1 – Проєкт анкети первинного спостереження для реалізації
маркетингового аудиту (розроблено автором)
№

Назва підприємства

Ключові цілі
маркетингового
аудиту

Об’єкт
маркетингового
аудиту

1
…
n
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Ключова мета
маркетингового
аудиту
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Крок 3. Визначення та аналіз конкурентного середовища.
Необхідно визначити 3–5 значущих конкурентів у галузі. Доцільно звернути увагу
на
веб-сайт,
місцезнаходження.
Передбачається
проведення
дослідження
маркетингового середовища. Наприклад, українська компанія «Kernel», яка є провідним
у світі та найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії,
ключовим постачальником сільськогосподарської продукції на світові ринки з регіону
Чорноморського басейну (експорт у 80 країн). Реалізація кроку 3 передбачає вирішення
ряду завдань, які можуть бути уніфіковані під час застосування фільтрової моделі
обґрунтування вибору ринку збуту.
Структура прибутку компанії «Kernel» за видами діяльності: соняшникова олія;
зернотрейдинг та логістика; агробізнес відображена на рис. 3.
15%

47%

38%
Соняшникова олія

Зернотрейдинг та логістика

Агробізнес

Рисунок 3 – Структура прибутку компанії «Kernel» за видами діяльності у 2019 році, %
Джерело: [9]
Ключовими ринками експорту компанії «Kernel» у 2019 році стали: країни ЄС,
Азія, країни Середнього Сходу, Африка, інші (рис. 4).

6%

1%

14%

58%
21%

ЄС

Азія

Середній Схід

Африка

Інші

Рисунок 4 – Структура експорту компанії «Kernel», %
Джерело: [9]
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Країни ЄС – Болгарія, Румунія, Угорщина, Фінляндія обрані за фільтрами, які
включають фактори політичного сприяння, соціально-економічну ситуацію, тенденції
розвитку ринку послуг, розвиненість ринку, податки та збори.
Ключовими макрочинниками, що впливають на діяльність компанії Kernel в
обраних країнах, є:
– чинники політичного сприяння, що склались у країнах експорту, основними
показниками
позитивно/негативного
впливу
яких
є
індекс
глобальної
конкурентоспроможності та оцінка сприятливості умов для ведення бізнесу (“Doing
business”);
– чинники, що відображають соціально-економічний розвиток країни експорту:
для соціальної складової – індекс людського розвитку ООН; для економічної
(запобігання розвитку тіньової економіки та чесність ведення бізнесу) – індекс
сприйняття корупції та місце країни в рейтингу Paying Taxes;
– чинники, що характеризують умови входження на ринок країни та його
регулювання: Trade Freedom;
– розвиненість виробництва та ринку – ВВП на душу населення.
Окремими групами макрочинників, зміст яких є викликом, або перевагою для
входження досліджуваної компанії на ринок іншої країни визначено наступні:
– наявність та напруженість конкуренції;
– можливість отримання достовірної інформації;
– можливість стереотипізації ринків;
– специфіка маркетингових функцій (табл. 2).
В результаті застосування фільтрів, запропонованих для оцінювання у табл. 2,
лідером для ринку збуту стала Фінляндія. Основним викликом розвитку ринку збуту у
згаданій країні стала відсутність стереотипізації ринку збуту та суттєва специфічність
вподобань споживачів.
Охарактеризуємо детальніше фільтр 3. Включення до фільтрів наявності
розвиненого інституціонального потенціалу країни до вироблення якісних та
ефективних «правил гри» та добросовісної конкуренції є обов’язковою складовою
міжнародного маркетингового аналізу. Зокрема, мова йдеться про особливості
регулювання розкриття інформації підприємства щодо ключових результатів їх
фінансово-господарської діяльності та впливу на оточуюче середовище: екологічне,
соціальне, економічне, інституціональне. Однакові бали для країн ЄС обумовлені
наявністю широко розвиненого інституціонального забезпечення складання та
оприлюднення фінансової та нефінансової корпоративної звітності підприємств.
Зокрема, це пов’язано із обов’язковістю імплементації до національного законодавства
Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2013 р. про
річну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язану звітність
певних типів підприємств та Директиви 2014/95/ЄС від 22 жовтня 2014 р., що вносить
зміни до Директиви 2013/34/ ЄС, щодо розкриття нефінансової та різноманітної
інформації деякими великими підприємствами і групами.
Значна кількість конкурентів із постачання соняшникової олії в Угорщині
пояснюється суттєвою кількістю присутніх зарубіжних та національних підприємстввиробників соняшникової олії в країні [9].
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Таблиця 2 – Фільтрова модель обґрунтування вибору привабливої країни для
проведення зовнішньоекономічної діяльності в сфері збуту соняшникової олії
(складено автором за [10-16])
Країни

Румунія

Болгарія

Угорщина

Фінляндія

Фільтр 1
Фактори політичного сприяння
Індекс глобальної
конкурентоспроможності
Рейтинг “Doing business”
Соціально-економічна ситуація
Індекс людського розвитку
Індекс сприйняття корупції
Paying Taxes
Фільтр 2
Тенденції розвитку ринку
послуг
Trade Freedom
Розвиненість ринку
Gross domestic product (PPP,$)
per capita/ ВВП на д.н.
Фільтр 3
Наявність та напруженість
конкуренції
Кількість ключових
конкурентів > 10 (0)
Кількість ключових
конкурентів < 10 (1)
Достовірність інформації
Достовірність розкриття
інформації про результати
діяльності конкурентами
(підтвердження аудиторськими
висновками – 1; відсутність
оприлюдненої інформації –0)
Наявність розвиненого
інституціонального забезпечення
розкриття даних (наявне – 1;
відсутнє – 0)
Фільтр 4
Можливості стереотипізації
ринків та сегментів
Специфіка маркетингових
функцій
Разом:

9
4
51(1)

8
3
49(2)

14
5
47(3)

20
8
11(4)

116 (3)
5
-(1)
70(3)
76,82(1)
3
2

123 (1)
5
52(2)
74(1)
69,3(2)
-

117(2)
9
43(3)
70(3)
63,94(3)
3
1

17(4)
12
12(4)
3(4)
93,09(4)
6
3

42(2)
1
12 300,00(1)

-

64(1)
2
16 160,00(2)

20(3)
3
38 155,67(3)

-

-

2
0

4
2

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

2
1

2
1

-

-

1

1

-

-

2
1

0
0

-

-

1

0

12

8

21

30

Охарактеризуємо ключові можливості компанії «Kernel», виявлені на основі
фільтрового аналізу 4 країн експорту:
– сприятливість ведення бізнесу;
– високий рівень ВВП на душу населення;
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– низький рівень корупції та тіньової економіки;
– незначна кількість конкурентів;
– високорозвинене інституціональне середовище регулювання розкриття
інформації підприємствами-конкурентами (національними виробниками).
Крок 4. Опис усіх товарів та послуг об’єкта дослідження, що підлягає
маркетинговому аудиту через надання характеристик техніко-технологічним,
ергономічним властивостям кожної позиції, що підлягає аудиту.
Крок 5. Складання дорожньої карти робіт під час маркетингового
аудиту.Необхідно створити документ, який містить усі поточні маркетингові активи,
каталог усіх матеріалів торгової марки та маркетингового забезпечення. Тобто провести
інвентаризацію усіх наявних нематеріальних та матеріальних маркетингових активів.
Крок 6. Аналіз даних, отриманих в рамках проведення маркетингового аудиту.
Крок 7. Створення плану робіт за результатами маркетингового аудиту та
визначення відповідальних осіб за його проведення.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Визначено механізм реалізації маркетингового аудиту на підприємстві через
встановлення покрокової інструкції із наданням прикладів (української та міжнародної
компаній). Реалізація поставлених перед дослідженням завдань дозволила отримати такі
результати: проаналізовано існуючий методичний інструментарій та визначено
можливості його застосування під час проведення маркетингового аудиту; доведено, що
ефективність діяльності підприємства є комплексним завданням, яке складається не
лише з аналізу резервів зростання прибутковості, а й також з аналізу ефективності
реалізації маркетингової стратегії діяльності, виходу нової продукції на ринки збуту, а
також виходу існуючої продукції на нові ринки збуту.
Подальші наукові розробки доцільно проводити за такими напрямами, як галузева
специфіка застосування інструментарію маркетингового аудиту; розроблення
методичних документів із проведення маркетингового аудиту; розроблення внутрішніх
організаційно-розпорядчих документів.
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Yepifanova Iryna, PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Enterprise
Economics, Odessa National Polytechnic University (Odessa, Ukraine)
Marketing audit: the essence and implementation mechanism.
The aim of the article. Marketing has long ceased to be a stimulating sales force, becoming the
flagship of the company's course to meet the needs of the target audience. Many companies are aware
of the urgent need to periodically review the status of their marketing operations to ensure proper
management and, as a result, to remain competitive and achieve their goals. Fewer companies approach
the step of control in marketing, not paying the necessary attention and not realizing the complexity of
the process, especially in times of economic and social crisis. Today, more and more companies are
realizing the need not only for a crisis audit of marketing operations, but also for a marketing audit.
The purpose of the research is to study in practice the marketing audit implementation specifics in
conditions of anti - crisis enterprise management and the necessity to improve business efficiency. To
achieve the stated purpose goal, it is required to solve a number of tasks, in particular: to investigate
the existing methodological toolkit of enterprise’ marketing policy and strategy effectiveness
assessment; analyze the disadvantages and advantages of existing toolkit; provide the suggestions
regarding marketing audit conducting and application of its results in the conditions of the anti-crisis
enterprise management concept implementing (on the example of Ukrainian enterprises and
international groups of companies).
The results of the analyses. The implementation of the tasks set before the study allowed to obtain
the following results: the existing methodological tools are analysed and the possibilities of its
application in the work of the auditor during the marketing audit are determined; it is proved that the
efficiency of the enterprise is a complex task, which consists not only of analysing the reserves of
profitability, but also of analysing the effectiveness of marketing strategy of the company, entering new
products and new products. Current practice shows that the following mandatory elements must be
observed: marketing audit should be comprehensive. The audit should cover all areas of marketing, not
just those areas where the problem is already perceived, or those areas where the team knows that they
are superior. A holistic audit is the best way to unlock opportunities and can identify previously unknown
reserves for profitability growth; marketing audit should be systematic. Order and efficiency are key
elements of a successful marketing audit. In order to prevent gaps, it is necessary to take into account
the characteristics of each environment, principles, strategies and activities of each structural element
of the organization to be audited; marketing audit should be regular and periodic.
Conclusions and perspectives for further research. During the study, the goal was achieved and
the mechanism of marketing audit at the enterprise was determined through the establishment of stepby-step instructions with examples (Ukrainian and international companies).
The study allowed to identify and justify the feasibility of further research and research in such areas
as the industry specifics of the application of marketing audit tools; expediency of development of
methodical documents on carrying out marketing audit and features of the organization of marketing
audit at the enterprise (development of internal organizational and administrative documents).
Key words: marketing audit, efficiency of the enterprise, filter model, marketing organization,
competitive environment
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ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАПАСІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ВОЛАТИЛЬНОСТІ ПОПИТУ
Розглянуто підходи до прогнозування запасів продукції на підприємстві на грунті
прогнованих обсягів збуту. Доведено, що волатильність щомісячних або щоквартальних обсягів
збуту продукції підприємств може бути типологізована чотирма закономірностями: 1)
наявність сезонних коливань та тренда; 2) наявність суто сезонних коливань без вираженого
тренда; 3) відсутність сезонних коливань, але наявність тренда; 4) відсутність сезонних
коливань та тренда. Ґрунтуючись на цьому, було удосконалено теоретико-методичні засади та
аналітичний інструментарій прогнозування максимальних запасів промислового підприємства
в умовах волатильності попиту.
Ключові слова: сезонність, волатильність, прогнозування запасів, максимальні запаси,
прогнозування попиту

DOI: 10.15276/mdt.4.4.2020.6

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Кожне з промислових підприємств прагне
мінімізувати транспортні витрати, витрати на зберігання сировини, матеріалів, запасів
незавершеного виробництва та запасів готової продукції. Визначення попиту на
продукцію підприємства за допомогою інструментів прогнозування є фактором
запобігання ризику формування надлишкових запасів. За визначеним попитом можна
оцінити прогнозовані обсяги збуту та вдосконалити систему управління логістичними
ризиками на підприємстві. Проблематика даного дослідження стосується побудови
системи прогнозування обсягів збуту продукції промислового підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми прогнозування
обсягів збуту підприємства досить широко представлені в роботах українських та
закордонних дослідників. Так в роботі О.П Пархоменко [1] пропонується
використовувати коефіцієнт еластичності попиту для зниження похибки прогнозу. В
роботі Н.Г. Гуржія [2] для прогнозування збуту м’ясопереробних підприємств
пропонується отримувати модель множинної регресії.
М.А. Окландер та І.А. Педько [3] пропонують вибір методів прогнозування збуту
пов’язувати з рівнем новизни товарів.
О.Н. Кириленко та О.В. Кудрицька [4] пропонують використовувати методи
математичної статистики у прогнозуванні розвитку ринку логістичних послуг в Україні.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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О.В. Корнієцький [5] обґрунтовує використання прогнозування, як першого етапу
в побудові логістичної системи розподілу продукції в умовах транспортно-логістичного
комплексу.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Не дивячись на широке коло методів та моделей для
прогнозування обсягів збуту або попиту на продукцію промислового підприємства, в
сучасних наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється вибору методів
прогнозування в залежності від ретроспективної поведінки ряду динаміки продажу
певного товару з врахуванням волатильності.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті – надати
інструментарій для отримання достовірних прогнозів рівня запасів підприємства в
умовах волатильності попиту на продукцію.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Більшість продуктів, які виробляються в сучасній
економіці, мають сезонний попит. Сезонність пов’язана, насамперед, зі зміною попиту
споживачів на продукцію в певному місяці або кварталі поточного року. Попит може
мати не тільки сезонну складову, а взагалі певну мінливість. Тому пропонується
мінливість (сезонну або ні) називати волатильністю.
На рівні підприємства прогнози обсягів реалізації продукції в галузях та
підгалузях є орієнтирами для визначення тенденції власних обсягів збуту, а також
порівняння галузевих тенденцій з тенденціями реалізації продукції на підприємстві.
Зазвичай, складання планів з продажу продукції підприємства ґрунтується на
визначенні попиту на продукцію. Цей етап може мати основою думку експертів, таких,
як керівник відділу збуту або комерційний директор, або ж ґрунтуватися на аналізі даних
за минулі періоди.
Пропонується підходити до етапу оцінки попиту на продукцію підприємства
комплексно, особливо, враховуючи умови волатильності попиту. Для цього
пропонується теоретико-методичні засади та аналітичний інструментарій прогнозування
максимальних запасів підприємства в умовах волатильності попиту. Ці аналітичні
інструменти далі наводиться у вигляді алгоритма за трьома етапами, доцільність яких
теоретично обґрунтовується.
На першому етапі аналізується інформація з обсягів реалізації продукції
підприємства в грошовому або натуральному вимірі для виявлення сезонних індексів та
тренду. Обсяги реалізації продукції мають бути наведеними щомісячно або
щоквартально.
Сезонні показники реалізації продукції (щомісячні або щоквартальні)
впорядковуються в хронологічному порядку та аналізуються на наявність сезонних
коливань та наявність в даних тренда (табл. 1).
Перевірити наявність сезонних коливань в обсягах реалізації можна, як за
графіком відповідного ряду динаміки, так і за коефіцієнтом автокореляції. Для
розрахунку коефіцієнта автокореляції, за яким визначається наявність сезонних
коливань в динаміці обсягів продажу підприємства, в останньому стовпчику табл. 1
розраховуються перші різниці ряду динаміки обсягів реалізації. За допомогою таких
розрахунків виключається тренд з вихідних даних, тобто залишається суто сезонна
складова.
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Таблиця 1 – Форма для збирання інформації з обсягів реалізації продукції підприємства
Рік
2015

…
2019

Квартал/місяць
1
2
3
4
…
1
2
3

Обсяги реалізації грн./шт.
у1
у2
у3
у4

Перші різниці
–
у2 – у1
у3 – у2
у4 – у3

у17
у18
у19

у17 – у16
у18 – у17
у19 – у17

Далі необхідно впевнитися в наявності сезонних коливань за допомогою
розрахунку коефіцієнта автокореляції четвертого порядку (1) для щоквартальних даних
та дванадцятого порядку (2) для щомісячних даних:
𝑁−4

𝑟(4) =

∑𝑖=1 (𝑌𝑖 −𝑌̅𝑖 )(𝑌𝑖−4 −𝑌̅𝑖−4 )

𝑟(12) =

(𝑁−4)𝜎𝑖 𝜎𝑖−4

,

(1)

𝑁−12
∑𝑖=1 (𝑌𝑖 −𝑌̅𝑖 )(𝑌𝑖−12 −𝑌̅𝑖−12 )

(𝑁−12)𝜎𝑖−12

.

(2)

Тут можливі дві ситуації:
– коефіцієнт автокореляції вказує на існування достатнього взаємозв’язку в даних,
тоді 𝑟(4) або 𝑟(12) більші або дорівнюють 0,5;
– коефіцієнт автокореляції вказує на відсутність взаємозв’язку або слабкий зв'язок
в даних 𝑟(4) або 𝑟(12) менші за 0,5.
В першому випадку на другому етапі визначаються сезонні індекси та оцінюється
тренд. В другому – наявність тренду в вихідних даних.
На другому етапі отримують сезонні індекси у разі визначення сезонних
коливань на першому етапі та визначаються параметри тренда.
У разі наявності сезонних коливань вихідні дані для отримання тренда
рекомендовано отримувати за методом декомозиції часового ряду (табл. 2).
Таблиця 2 – Вихідні дані для отримання тренда у випадку наявності сезонних коливань
в динаміці продажу
Рік

2015

…
2019

84

Квартал/ місяць

1
2
3
4
…
1
2
3

Обсяги
реалізації
грн./шт.
у1
у2
у3
у4
…
у17
у18
у19

Ковзке
середнє
–
–
х3
х4
…
х17
–
–

Відношення
до козкого
середнього
–
–
у3/ х3
у4/ х4
…
у17/ х17
–
–

Сезонні
індекси
S1
S2
S3
S4
–
–
–
–

Дані з
поправкою
на сезон
у1/ S1
у2/ S2
у3/ S3
у4/ S4
…
у17/ S1
у18/ S2
у19/ S3

Маркетинг і цифрові технології

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

Том 4, № 4, 2020

Ковзке середнє в табл. 2 для щоквартальних даних розраховується за формулою:
хk= (уk-2/2 + уk-1 + уk + уk+1 + уk+2/2)/4.

(3)

Сезонні індекси за певний квартал є середнім з відношень до ковзкого середнього,
які відносяться до цього квартала. Для щомісячних даних алгоритм схожий. Розрахунок
ковзкого середнього починається з сьомого місяця поточного року.
Для отримання тренда всі рівні ряду динаміки обсягів продажу нумеруються від
1 до n. Наприклад, в табл. 2 – від 1 до 19. Далі вважається, що залежна змінна в отриманні
тренду – це дані з поправкою на сезон, а незалежна – час, тобто рівень ряду динаміки.
Лінійний тренд має вигляд:
𝑌̂ = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡.
Отриманий тренд оцінюється на точність, надійність та адекватність.
На точність модель оцінюється за двома показниками:
– коефіцієнтом детермінації R2, який має бути більшим за 50%, для того, щоб
модель вважалась точною;
– відношення похибки моделі до розмаху даних:

S yt
ymax  ymin

*100%
,

яке має бути меншим за 30%, для точної моделі.
На надійність модель перевіряється в два етапи:
1. Надійність моделі в цілому, тобто перевірка гіпотези про те, що в генеральній
сукупності всі коефіцієнти моделі при незалежних змінних дорівнюють нулю.
Ймовірність такої гіпотези визначається значущостю F-статистики в дисперсійному
аналізі. Якщо вона менша за 0,05, то нульова гіпотеза відхиляється, тобто у моделі є хоча
б один ненульовий коефіцієнт при незалежних змінних.
2. Надійність коефіцієнтів моделі, тобто перевірка гіпотез стосовно того, що кожен
з них в генеральній сукупності дорівнює нулю. Ймовірність таких гіпотез перевіряється
за допомогою р-значення відповідної t-статистики. Якщо воно менше за 0,05, то нульова
гіпотеза про рівність нулю відповідного коефіцієнта при незалежній змінній
відхиляється.
На адекватність модель перевіряється за допомогою коефіцієнта автокореляції
залишків першого порядку r1(e). Якщо він менше за модулем 0,5, залишки не
демонструють сильного зв’язку, в іншому разі модель не можна вважати адекватною.
Якщо тренд виявився точним, надійним та адекватним, то за ним можна
отримувати точковий прогноз, який не містить сезонних коливань, тобто прогноз без
врахування сезонності. Для цього в трендову модель замість t підставляють наступні
періоди. Помноживши дані прогнозу за трендом на сезонні індекси, отримують прогноз
з урахуванням сезонності.
Якщо тренд виявився непридатним для отримання прогнозів, тобто неточним, або
ненадійним, то для отримання точкового прогнозу розраховують середнє значення за
показниками останнього року. Середнє значення вважається прогнозом без врахування
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сезонності для наступних періодів. Для отримання прогнозу з врахуванням сезонності
його помножують на відповідні сезонні індекси.
Якщо на першому етапі сезонних коливань у вихідних даних не було виявлено, то
вихідними даними для отримання трендової моделі є вихідні дані. За ними отримується
трендова модель, яка так само, як і в попередньому випадку перевіряється на точність,
надійність та адекватність.
У випадку отримання точної, надійної та адекватної моделі за нею отримується
точковий прогноз на майбутні періоди.
У разі, якщо модель виявилася неточною або ненадійною, точковий прогноз
отримують за розрахунком середнього значення за кварталами або місяцями, які взяті за
рік.
На третьому етапі отримують інтервальні прогнози попиту на продукцію
підприємства та оцінюють логістичні ризики прогнозування максимальних запасів
готової продукції.
Для отримання інтервальних прогнозів обсягів реалізації продукції спершу
визначається похибка прогнозу. Можливі чотири випадки:
1. Ряд динаміки з обсягів реалізації продукції характеризується сезонними
коливаннями та точним, надійним й адекватним трендом. В цьому випадку з двох
похибок – похибки тренда та похибки сезонної моделі – вибирається найбільша і за її
допомогою будуються довірчі інтервали прогнозу.
Позначимо Y – ретропрогнозні значення за трендом, а Ys – ретропрогнозні
значення за сезонною моделлю. Тоді, похибки тренда та сезонної моделі знаходимо за
формулами:
n

s yt 

( y
i 1

i

n 1
n

s yts 

 yi )2

( y

i

i 1

– похибка тренда;

(4)

– похибка сезонної моделі.

(5)

 yis ) 2

n 1

Позначимо:

s f  max( s yt ; s yts ) .

(6)

Тоді інтервальний прогноз розраховується на основі точкового за формулою:

ys  ts f

,

(7)

де t може приймати значення 1, 2, 3.
При t = 1, маючи на увазі нормальний розподіл обсягів реалізації продукції
підприємства навколо точкового прогнозу, 67% попадає в інтервал (3.7). При t = 2 – 95%,
при t = 3 – 99%.
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Таким чином, при t = 1 ймовірність помилки складає 33%, якщо брати за
прогнозований обсяг реалізації верхнє значення інтервалу, то вона складе 12,5%. Тобто,
ризик помилитися з визначенням прогнозованих максимальних обсягів реалізації складе
12,5%, що можна вважати логістичним ризиком прогнозування максимальних запасів
готової продукції.
При при t = 2 ймовірність помилки складає 5%, логістичний ризик прогнозування
максимальних запасів готової продукції складе, відповідно, 2,5%. Тобто, ризик
помилитися з визначенням прогнозованих максимальних обсягів реалізації складе лише
2,5%.
При при t = 3 ймовірність помилки складає 0,5%, логістичний ризик прогнозування
максимальних запасів готової продукції складе 0,5%.
2. Ряд динаміки обсягу реалізації продукції підприємства характеризується
сезонними коливаннями, а замість тренду для отримання прогнозу використовується
середнє за останній рік – y , яке помножується на сезонні коливання si. Для обчислення
помилки пропонується формула:
n

sf 

 (y

i n 4

i

 ysi )2

3

(8)

Для отримання інтервальних прогнозів можна керуватися тими ж міркуваннями,
що і в попередньому випадку:

ysi  ts f

(9)

Логістичний ризик прогнозування максимальних запасів готової продукції
визначається, як в першому випадку.
3. В третьому випадку ряд динаміки не демонструє сезонних коливань, а
характеризується тільки трендовою моделлю. Для отримання інтервальних прогнозів тут
рекомендується використовувати формулу:

yt  ts yt ,
де

yt

(10)

– прогнозовані обсяги реалізації за трендом;

s yt

– стандартна похибка моделі, яка розраховується за формулою (4).
Логістичний ризик прогнозування максимальних запасів готової продукції
визначається, як в першому випадку.
4. В четвертому випадку ряд динаміки обсягів реалізації готової продукції
підприємства не містить сезонних коливань та тренду, тому точковий прогноз
рекомендується розраховувати, як середнє за даними останнього року. Для обчислення
помилки пропонується формула:
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 y )2
(11)

3

Для отримання інтервальних прогнозів можна керуватися формулою:

y  ts f

(12)

Логістичний ризик прогнозування максимальних запасів готової продукції
визначається, як в першому випадку.
Наведемо блок-схему запропонованого інструментарію (рис. 1).

Вихідні дані у1, у2, … уn

Наявність
сезонності,
si

так

ні

ні

Наявність
тренду, уt

так

Наявність
тренду, уt

так

ні

Рисунок 1 – Блок-схема аналітичного інструментарію прогнозування максимальних
запасів промислового підприємств
З наведеної блок-схеми (рис. 1), динаміка щомісячних або щоквартальних обсягів
реалізації продукції підприємств може бути типологізована чотирма закономірностями:
1. Наявність сезонних коливань та тренду.
2. Наявність суто сезонних коливань без вираженого тренду.
3. Відсутність сезонних коливань, але наявність тренду.
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4. Відсутність сезонних коливань та тренду.
Продемонструємо запропонований на рис.1 інструментарій на прикладі
прогнозування максимальних запасів АТ «Перший Київський машинобудівний завод».
Динаміка обсягів реалізації готової продукції підприємства АТ «Перший Київський
машинобудівний завод» (табл. 3) демонструє зростаючу тенденцію. Розрахуємо перші
різниці та визначимо за коефіцієнтом автокореляції четвертого порядку наявність
сезонних коливань в динаміці обсягів реалізації.
Коефіцієнт автокореляції r(4) = 0,13, що вказує на відсутність сезонної складової в
динаміці обсягів реалізації продукції.
За даними регресійного аналізу, трендова модель:
𝑌̂ = 12035,8 + 752,33𝑡

S yt
ymax  ymin

*100%  18%
.

Модель є точною: R2 = 0,52 > 0,5;, надійною: значущість F= 0,001 < 0,05; pзначення = 0,001 < 0,05 та адекватною r(1) = 0,07. Тобто її можна віднести до третього
випадку – відсутність сезонних коливань, але наявність тренду.
Таблиця 3 – Динаміка реалізації готової продукції підприємства АТ «Перший
Київський машинобудівний завод», тис. грн.
Рік

2015

2016
2017

квартал

Обсяги реалізації

1
2
3
4
1
2
3
4
1

7456
21202
18776
15145
11500
11448
14293
16201
20582

Перші
різниці
13746
-2426
-3631
-3645
-52
2845
1908
4381

Рік
2017

2018

2019

квартал
2
3
4
1
2
3
4
1
2

Обсяги
реалізації
18034
21825
19374
29926
21896
21899
22328
24158
24652

Перші
різниці
-2548
3791
-2451
10552
-8030
3
429
1830
494

У відповідності до другого етапу аналітичний інструментарій прогнозування
максимальних запасів промислового підприємства в умовах волатильності попиту
отримаємо точковий прогноз на 2019 (3-4 квартали) та на 2020 рр. (табл. 4).
Для здійснення третього етапу розрахуємо за формулою (10) інтервальні прогнози
для t = 1 та t = 2, що відповідає 67% та 95% рівням надійності (табл. 4) та побудуємо
графіки верхніх меж цих прогнозів з ретроспекцією (рис. 2).
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Таблиця 4 – Точковий та інтервальний прогнози обсягів реалізації готової продукції
АТ «Перший Київський машинобудівний завод», тис. грн.
Рік

2020

Квартал

Період

Точковий
прогноз

3
4
1
2
3
4

19
20
21
22
23
24

26330,18
27082,52
27834,85
28587,19
29339,52
30091,86

Нижня
межа 67%
д.і
22335,64
23087,97
23840,31
24592,64
25344,98
26097,32

Верхнz
межа 67%
д.і.
30324,72
31077,06
31829,4
32581,73
33334,07
34086,4

Нижня
межа
95% д..і.
18341,09
19093,43
19845,77
20598,1
21350,44
22102,77

Верхні
межа
95% д.і.
34319,27
35071,6
35823,94
36576,28
37328,61
38080,95

Як видно з рис. 2, підприємство може вибирати стратегію більшого логістичного
ризику, тоді логістичний ризик прогнозування максимальних запасів готової продукції
складе 12,5%, а верхня межа 67% довірчого інтервалу відрізняється від точкового
прогнозу майже на 4 млн. грн.
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1

2

3

2015

4

1

2

3

2016

4

1

2

3

2017

4

1

2

3

2018

4

1

2

3

2019

4

1

2

3

4

2020

Рисунок 2 – Точковий прогноз та верхні межі інтервальних прогнозів обсягів реалізації
АТ «Перший Київський машинобудівний завод», тис. грн.
Або підприємство вибере стратегію меншого ризику, тоді логістичний ризик
прогнозування максимальних запасів готової продукції складе 2,5%, а верхня межа 95%
довірчого інтервалу відрізняється від точкового прогнозу майже на 8 млн. грн. У випадку
стратегії найменшого ризику, логістичний ризик прогнозування максимальних запасів
готової продукції складе 0,5%, а верхня межа 99% довірчого інтервалу відрізняється від
точкового прогнозу майже на 12 млн. грн.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Обґрунтовано логіку та структуру оцінювання ризиків формування
матеріальних запасів машинобудівних підприємств в умовах волатильності попиту на
продукцію машинобудівних підприємств. Зазначено, динаміка щомісячних або
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щоквартальних обсягів реалізації продукції промислових підприємств може бути
типологізована чотирма закономірностями: наявність сезонних коливань та тренду,
наявність суто сезонних коливань без вираженого тренду, відсутність сезонних
коливань, але наявність тренду, відсутність сезонних коливань та тренду. Для кожного
типу попиту запропоновано методику отримання моделі та прогнозу обсягів збуту
машинобудівного підприємства.
В подальших дослідженнях можна зосередити увагу на специфіці певних галузей
промисловості та визначення особливостей у динаміці попиту на їх продукцію.
1. Пархоменко О. П. Прогнозування обсягу збуту як елемент планування розвитку підприємства.
Вчені записки університету "КРОК". Серія: Економіка. 2013. Вип. 33. С. 258–262.
2. Гуржій Н.Г. Прогнозування збуту продукції м’ясопереробних підприємств. Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 5 (67). С. 71–75.
3. Окландер М.А., Педько І.А. Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції
підприємствами-виробниками бетону. Економічний вісник Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. 2016 (13).
С. 385–390.
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Forecasting the inventory levels of an industrial enterprise in conditions of demand volatility
The aim of the article is to provide tools for obtaining reliable forecasts of the level of
inventories of the enterprise in conditions of volatility in demand for products. Most types of demand
for industrial products are unstable, so it is important to form stocks based on demand forecasts to
reduce logistics risks.
The results of the analyses. Analytical tools for forecasting maximum level of inventories in
conditions of volatility of demand for products of machine-building enterprises have been developed,
which provides an opportunity to obtain the most reliable sales forecast and estimate the maximum
required stocks for a certain type of demand. The method, which is obtained by analytical tools, is based
on a three-stage algorithm: a) identification of trends in a time series of sales; b) obtaining optimal
sales forecasting models; c) plotting of interval forecasts of product sales and risk assessment of the
formation of its maximum stocks. The developed methodology identifies logistics risks, which depend on
sales forecasts, for nine machine-building enterprises of Ukraine.
A method for statistical assessment of logistics risks of machine-building enterprises by
confidence intervals has been developed, in which maximum stocks are determined by two confidence
intervals of sales forecasts, and the risk of error is associated with the appropriate levels of reliability
of these intervals. It is proposed to build the upper limits of two confidence intervals, for example, 95%
and 99%, according to the forecast inventory level estimates, and to consider them as maximum
inventory level estimates with corresponding probabilities. The risk of stock shortages is defined as the
probability of going beyond the upper limit of the corresponding interval. It is proved that the dynamics
of monthly or quarterly sales of enterprises can be typed by four patterns: the presence of seasonal
fluctuations and trends; the presence of purely seasonal fluctuations without a pronounced trend; no
seasonal fluctuations, but the presence of a trend; no seasonal fluctuations and trends.
Conclusions and perspectives for further research. It is proved that the volatility of monthly or
quarterly sales volumes of enterprises can be typed by four patterns: 1) the presence of seasonal
fluctuations and trends; 2) the presence of purely seasonal fluctuations without a pronounced trend; 3)
no seasonal fluctuations, but the presence of a trend; 4) no seasonal fluctuations and trends. Based on
this, the theoretical and methodological principles and analytical tools for forecasting the maximum
stocks of an industrial enterprise in conditions of demand volatility were improved.
Keywords: seasonality, volatility, inventory level forecasting, maximum stocks, demand
forecasting.
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MODERN MARKETING TOOLS AND INTERNET TECHNOLOGIES IN
UKRAINIAN BUSINESS IN THE FORMATION OF MARKETING STRATEGIES
Research of modern marketing strategies used by business in the Ukrainian market of goods
and services, in the context of the process of digitalization is a topical issue. The article reveals and
summarizes the components of successful marketing strategies and tools of modern marketing in
Ukraine, which should be used by business in a changing environment and existing risks, taking into
account the concept of social responsibility. A high-quality research method was applied on social
Internet networks, an in-depth interview was conducted, including a survey of 30 key informants representatives of small and medium enterprises.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. New trends and approaches in marketing appear annually,
quarterly and even monthly, changing the way to attract potential buyers, the interaction
between sellers and buyers, as well as the promotion of goods and services in the market and
more. And to succeed in such a changing environment, we need to anticipate such changes due
to the fact that high sales of goods and services today do not guarantee the level of their
preservation in the future. Therefore, the business must constantly monitor new trends in
marketing activities to keep up with what is happening in the market.
Properly chosen marketing strategies and tools allow a business to monitor how its
customers make purchases, research products and services not only their own but also
competitors. Based on this information, the business is able to keep abreast of changes not only
in consumer behavior, but also in determining their priorities. In addition, businesses should
clearly understand their target audience and its expectations from the goods (services) sold
(provided). Thus, by responding quickly to changes in the market of goods and services,
businesses will be able to remain competitive and relevant in their segment of the target market
in the short and long term. And this is possible only through an understanding of Internet
marketing methods and the use of its effective tools in the activities of small and medium
enterprises.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
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Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. The close attention of scientists and practitioners to
the study, implementation, analysis of marketing tools and Internet technologies in the domestic
and foreign business world is due to the fact that the Internet today is a global electronic market
where you can not only communicate but also perform various purchasing transactions-sale
goods, advertise brand and company, make payments [1]. In [2] the differences between the
concepts of Internet marketing and digital or digital marketing are considered. Issues related to
the study of the formation and development of Internet marketing are highlighted in many
works of such scientists as Ilyashenko S.M., Shipulina Yu.S., Smolyar Yu.Yu., Bagatskaya K.,
Geidor A., Verby V.A., Fostolovich V.A., Ustenko M.O., Ruskikh A.O. and etc. [3, 4, 5, 6, 7].
And practitioners test, analyze, improve and highlight the results of their work [8, 9, 10, 11].
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. According to the literature, digitalization processes are actively taking place
in Ukrainian business, and in order to be competitive, business entities must constantly monitor
the most important changes taking place in a changing marketing environment. However, we
consider it expedient to generalize the developed theoretical material and combine it with the
conclusions of experts who directly apply modern marketing tools and Internet technologies in
practice so that the highlighted results can be used by businesses in shaping their marketing
strategies.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim is to
identify and summarize modern digital marketing tools and Internet technologies that have been
tested in practice and should be used in business in the development of marketing strategies
taking into account the concept of social responsibility.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. General marketing tools apply to almost any type of business,
regardless of its size. They help to effectively reach the target audience, improve conversions,
ie create the conditions for the user to perform a particular action, for example, order a product
and convert more potential customers from customers through marketing content. The most
successful, effective, and most importantly, tested by business, in practical use of Internet
marketing tools are presented in Fig. 1.
Before revealing in more detail the essence of each of these methods of Internet
marketing and show their importance in determining marketing strategies by small and medium
enterprises, it should be noted that the tool SMM (Social Media Marketing) is the most common
and effective. Its popularity and effectiveness is due to the ease of tracking the target audience
on social networks depending on their interests, hobbies, age; the possibility of creating a
community to inform visitors about various innovations; ease of collecting traffic due to the
adaptability of social networks for mobile phones.
Search engines use SEO-optimization tool to monitor the ranking of their own website,
which helps to make the brand more popular, increase sales and, consequently, increase profits
for companies. As a result of site promotion, the audience begins to trust the Internet resource,
which appears on the first pages of the issue, and the number of customers increases if the site
is filled correctly.
With the help of banner advertising - animated images with advertising text and
hyperlinks to the advertiser's site, flickering and, as a rule, occupy most of the screen, you can
effectively convey to the target audience information about the product.
Contextual advertising is no less effective tool of Internet marketing, because thanks to
it the user who is interested in your product or service is attracted himself, regardless of the
service.
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Figure 1 – Internet marketing tools
Establish and track feedback between the entrepreneur and the consumer is very
effective and economical with e-mail marketing, the essence of which is that each customer
individually receives electronic messages about the results of the company, the arrival of new
products in the online store, start of shares or other companies.
A similar advertising tool with e-mail marketing is SMS marketing. But mailings are
made by SMS and only to those users who are waiting and agree to receive such messages.
There can be no or minimal spam here, as cellular operators are actively fighting it. The most
effective mailing is the one made during the loyalty program and provides for the use of
discount or bonus cards directly by customers who are interested in goods or services of the
company, fill out special questionnaires and agree to receive mailings by SMS and, if desired,
by e-mail.
With the use of an Internet marketing tool such as blogging, having a convenient
platform for communicating with the audience and receiving feedback, you can unite users in
thematic unions, publish and update information about the company or products, find new
consumers.
The effectiveness of video marketing is due to the fact that visual content is always
easier to perceive than a large text block, and the ease of creating a video and distributing it via
e-mail or posting on Youtube video hosting makes this tool effective. You can also upload small
videos to Instagram, which can effectively promote the online store with their help, because the
video itself helps to better understand the features of a product, the order sequence, and so on.
Remarketing and retargeting are contextual advertising that is shown to users who have
already visited the company's website. In other words, the online store in which retargeting is
configured will remind the user of the previous choice by constantly showing links on any
online resource.
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Product promotion through events such as webinars, forums, seminars is called event
marketing or event marketing. As a result, emotional contact is established between the
consumer and the brand, the customer receives all the necessary information about the product
or service. Also very common now is integrated Internet marketing, which is the use of several
tools at different stages.
Analysis of marketing tools shows a decrease in the effectiveness of outbound
marketing (active marketing strategy, covering potential customers) and increasing the role of
inbound marketing (passive strategy, which attracts the audience with prospects). Inbound
marketing requires quality from entrepreneurs, the value of content adapted to the needs of the
target audience and customers. And attracting customers as marketers and promoters allows
businesses to make the process of buying goods interesting for consumers and thus increase
sales (Fig. 2).

Figure 2 – Key features of inbound and outbound marketing
Recently, much attention has been paid to research and creation of marketing funnels in
business [9, 10]. However, we believe that the main disadvantage of this model is its one-sided
direction: after all, customers are not in the first place and after they pay for the goods companies "forgot" about it for a time equal to their repurchase. Therefore, currently the
"marketing funnel" scheme is gradually being replaced by the "Wheel" scheme, which pays
special attention to customer service (Fig. 3).
The "wheel" scheme illustrates the process, with an emphasis on the fact that excellent
service is a marketing strategy. It follows that business, first of all, should pay special attention
to customer service, and therefore train their employees in this process, equipping them with
tools for processing requests and solving problems, and this, in turn, will allow customers to
promote and protect business through their own networks, both online and in person.
Our survey of Ukrainian consumers during the quarantine campaign to prevent the
spread of coronavirus COVID-19 found that 47% of buyers view three to five items of content
before contacting a sales representative, and 70% of people prefer learn about new products
through content, not through traditional advertising. That is why we believe that businesses
need to pay attention to the type of content that resonates most with the person of its buyer,
target audience and current customers. And to increase the efficiency and accessibility of
marketing efforts of business, it is advisable in today's conditions to create and distribute video
content to communicate with your audience.
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Figure 3 – "Marketing funnel" (a) and "Wheel" (b) schemes
Yes, the effectiveness and popularity of video marketing has increased many times in
recent times: 83% of small and medium-sized businesses believe that video is a good return on
investment, and more than 50% of consumers say they like video content more than any other
type of content . That's why video is a valuable addition to sales and customer service.
Moreover, due to the cheapness of its creation and distribution, you can more often include
video in marketing strategies.
In order to attract a new audience that the business has never encountered before, native
advertising is widely used, which differs from the "traditional" by increasing the probability of
its viewing by consumers, because native advertising is 50% more often than banner
advertising. Examples of native advertising can be found on social networks, in search results,
on platforms for content recommendations, for example, links to other content at the bottom of
the page, offering to learn more about the topic or related to it.
Quite widespread social networks in the world strengthens the role of marketing in
social networks, which has recently become a very popular trend, and therefore has taken a
leading place in the marketing strategy of almost every business [11]. Social media marketing
allows businesses to communicate with their own audience in person, making the brand more
human.
Observations of the process of cooperation between small and medium-sized businesses
and micro-influencers - promoters in social networks - have also made a significant contribution
to boosting sales of business structures and increasing their brand awareness. By choosing an
influencer, business is no longer limited to big celebrities and well-known people. In fact,
micro-influencers have found their niche in the world of social networking and have begun to
play an important role in converting leads, establishing contacts with the audience and
increasing brand awareness. They have fewer followers than celebrities, usually from a few
thousand to tens of thousands of subscribers, but despite this, their posts often provide more
opportunities due to a higher level of involvement. In addition, they are considered "ordinary"
or "ordinary" people as opposed to hard-to-reach celebrities, the audience perceives microinfluencers more as friends and family members and, therefore, more likely to trust their
opinions and recommendations. If, for example, an influencer is popular on Instagram and has
about 500,000 followers interacting with her posts, then 50,000 likes give such an influencer
10% involvement. It is through these indicators that micro-influencers can be seen as the future
promotion of goods and services through opinion leaders. At the same time, the number of
followers always looks attractive, but it is really necessary to determine their impact, which is
related to the level of involvement: clicks, subscriptions and purchases, and so on.
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One of the effective technologies to improve interaction with customers in the interests
of business in the choice of marketing strategies is the use of virtual and augmented reality (VR
and AR, respectively) [12].
Virtual reality is a computer-generated realistic scenario, and augmented reality is a real
world complemented by tactile, olfactory, or visual additions. VR and AR are different
experiences, but both realities are extremely important in the world of marketing. For example,
a panoramic video on Facebook is VR, and the IKEA PLACE program from IKEA, which helps
to visualize the furniture in the room - AR.
Virtual and augmented realities are used to complement and improve customer service
both online and offline. The introduction of this trend by business is limited by the high cost of
equipment, and higher education institutions that prepare bachelors and masters in "Marketing"
and "Information Technology" actively include the study of virtual and augmented reality in
modern educational programs. Moreover, with the rapid development of information
technology, it is likely that in the near future VR and AR applications will become more
accessible, and therefore companies will be able to add these technologies to their marketing
strategy without hindrance, both technically and financially.
In the conditions of formation and rapid development of the market economy, it has
happened that data are of great value in the world of marketing. More than two centuries ago,
the English banker, businessman and financier of Jewish descent Nathan Rothschild said: "Who
owns the information - he owns the world" [13]. The popularity and success of the Rothschilds
"engraved" these words in the minds of millions of representatives of completely different
professions. Therefore, data, be it an email address, credit card information or smartphone
location, etc. is very valuable. And the one who owns them is not only responsible for them,
but also has privileges, because any business works with data. It is the lifeblood of everything
related to marketing, sales, service and more. Therefore, in order to look like a reliable company
and not to "exploit" its customers, it is necessary to develop and widely use effective
mechanisms to ensure the control of their customers over their data.
According to research by GfK Ukraine, users of the Ukrainian segment of the Internet
in 85% of cases get acquainted with the privacy policy of the Internet resource they visit [14].
More than 30% of users are aware of the existence of cookies and are fairly familiar with the
mechanism of their operation. At the same time, more than 54% of survey participants
confirmed that they did not have enough knowledge to manage them, and 22% of respondents
said that they had carefully read the information on personal data protection on the GfK Ukraine
website.
Thus, the awareness of domestic users of the Internet segment is gradually increasing
regarding the requirements of the legislation on personal data protection, the rights of users to
privacy and the ways guaranteed by law to demand the restoration of their violated rights. This,
in turn, increases the risks of companies that conduct research on the Internet. Therefore,
according to the General Regulation on Personal Data Protection, modern organizations must
ensure that their data is collected legally and securely, and that those who collect and manage
this data must protect it and respect the rights of consumers.
Businesses should take into account that due to the difference between social networks
from one another, the effectiveness of content types differs on different platforms. Therefore,
both one-day (short-term) marketing on social networks and permanent (long-term) content
must be used depending on the type of platform used by the company to promote its products
and services.
An example of one-day marketing is Story on Instagram and Facebook. Storiz is a photo
and video that is covered for 24 hours and then disappears and stored in the "archive".
Nowadays, Instagram is gaining more and more popularity, and for the user the behavior of the
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story is playful, relaxed, with an advantage towards fast content and intensive use of UX
functions (gifs, boomerangs, polls, etc.). The instantaneous function is not the only
differentiating factor. Instagram pages can also be edited using filters, GIFs, color text, etc.
These fun additions require brands to brand new strategies for producing and publishing oneday content that is different from other content on their social networks.
The constant content on social networks is arranged differently: photos on Instagram
are stored for a long time, but it is important for brands to do everything on time, because no
one wants to see messages related to Easter, when it is long overdue.
The fact that Instagram users are more active on weekdays, during the working day,
suggests that they look there to take a break! It is very important to practice your brand voice
and have a certain point of view, as well as to understand what exactly you can do business for
your audience during this break to promote your products and services. It may be inspiring
posts, or informative, fashionable, playful or just beautiful walls of the company's profile on
Instagram, but the message must correspond to the main message of the brand.
Improved search engine optimization (SEO), which allows to increase the Internet
presence of the company's website and therefore helps the business to become more accessible
on the Internet, should be in high demand in the marketing strategy of any modern enterprise
that produces or sells goods. Implementing voice search allows users to get answers to their
questions, as consumers have been using Siri, Alexa, Cortana or Google Assistant very often
lately. These digital assistants not only respond to short information requests, but also handle
local, conversational and individual needs.
Based on this, businesses that aim to apply a marketing strategy using SEO tools should
improve search types and change the way they present information: instead of using Google's
manual search algorithm, optimize their content based on questions. This approach will allow
users to get the answers they need. They can ask questions aloud, and get a quality and accurate
answer, performing multiple tasks at once, saving their time.
The implementation of business voice search tactics involves the following steps:
First, the organization should look at the topic and determine what questions users can
ask on this topic. Develop a subtopic plan and find opportunities to insert questions into
headlines, which will allow voice assistants to easily recognize content as a solution to a
problem.
Second, organizations should use snippets, which are short textual information that
Google provides when previewing when users search for definitions or ask questions. In this
case, voice assistants usually receive answers directly from the fragments.
Thirdly, to optimize the organization's website with adaptive design for mobile devices,
so that the target audience has access to the site anywhere, because, according to research, 48%
of users start researching the brand on a mobile phone, and clickthrough rate in the first position
in Google search results on mobile devices is 31.35%. Consequently, the use of mobile phones
is growing rapidly, especially for search queries and research. In this regard, businesses must
be able to detect and read their site using a mobile device, including smartphones and tablets.
Site speed is also important because Google prefers more effective sites in search results
(SERPs).
Small and medium business entrepreneurs need to follow new technologies and use
them to their advantage when it comes to marketing. For example, the integration of artificial
intelligence to help the target audience and customers quickly and accurately solve their
problems. In general, artificial intelligence refers to a subset of computer science that teaches
machines to do things that require intelligence and to do them the way humans would. These
include tasks such as learning, the ability to see, talk, communicate, reflect, or solve problems.
When they are performed by a computer, it is called artificial intelligence. It penetrates deeply
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into our daily lives and tasks: Facebook recognizes and marks a person when a friend's text is
sent using Siri, there is an automatic connection to artificial intelligence, and so on.
As humanity tends to increase the use of artificial intelligence, especially as consumers,
marketers and companies must respond to this. Therefore, the meaning of artificial intelligence
is not to replace people or the need for the human factor, but to improve and expand the ability
of business to communicate with the audience, helping them to solve their problems faster and
more thoroughly.
It is necessary to take into account the fact that artificial intelligence is incredibly useful
in collecting and analyzing data and making decisions based on data. Therefore, it should be
included in the marketing strategy to better serve consumers.
It is worth noting that adding to the site of a company that sells goods and provides
chatbot services to automate tasks and help customers more quickly is a fairly common task in
today's world of marketing and information technology in a rapidly digitalizing environment.
More than half of consumers expect an answer to any question about marketing, sales or
customer service within 10 minutes. But giving it to people during this time is quite difficult,
and the ideal solution to this problem is to use chatbots. They work from a computer program
that automates certain tasks, usually by communicating with the user through a dialog interface.
Bots can be used thanks to artificial intelligence, which helps them understand complex queries,
personalize responses and improve interaction over time. Bots provide a quick and easy solution
to problems of all levels of complexity and thanks to them there is no need to work in a chat or
have a literal conversation with each other.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. Modern business in the rapid development of digitalization must constantly monitor the
most important changes in the changing marketing environment, choose the right marketing
strategies, explore not only the needs and behavior of consumers, but also their own and
products and services of competitors. Based on the collected data, it will be possible for
businesses to understand their target audience, implement the process of rapid detection of
changes in consumer behavior and their priorities, and thus determine real expectations from
goods, services and business in general.
The study showed that modern entrepreneurs should pay special attention to customer
service, ie apply the "wheel" scheme in practice. As a result of its implementation, customers
will be able to promote and protect their business through their own networks, both online and
in person. But businesses to actively increase the radius of audience should actively use video
marketing, chatbots, native advertising on social networks, combining one-day and permanent
content, thereby demonstrating their own individuality and originality. At the same time we
should not forget about the understanding of timeliness and combination of advertising with a
live audience, the ability to use fast, instant content, the brevity and clarity of which are key
characteristics.
Given the widespread use of smartphones by mankind, businesses should not only prefer
the use of artificial intelligence, which can control conversations and aggregate data from
various data sources, from calendars, knowledge bases, to blog posts and videos, but also design
and optimize their own sites for mobile using. This requires an adaptive design, the settings of
which will allow the company's website to "respond" and change the design and layout,
depending on how users access it - from a computer or smartphone.
Thus, the application of these tools in the marketing strategies of modern business will
allow companies to increase sales, develop and remain competitive in their market segment.
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Людмила Алавердян, канд. екон. наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної
діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури
(Київ, Україна).
Олеся Романенко, канд. екон. наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної
діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури
(Київ, Україна).
Сучасні інструменти маркетингу та інтернет-технології в українському бізнесі при
формуванні маркетингових стратегій.
Дослідження сучасних маркетингових стратегій, що використовуються бізнесом на
українському ринку товарів та послуг, в умовах становлення процесу діджиталізації є
актуальним питанням. В статті розкрито та узагальнено компоненти успішних
маркетингових стратегій та інструментів сучасного маркетингу в Україні, які мають
використовуватися бізнесом в умовах мінливого середовища та наявних ризиків із врахуванням
концепції соціальної відповідальності. Застосовано якісний метод дослідження в соціальних
L. Alaverdian, O. Romanenko. Modern Marketing Tools and Internet Technologies in
Ukrainian Business in the Formation of Marketing Strategies
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інтернет-мережах, проведено поглиблене інтерв'ю, включаючи опитування 30 ключових
інформаторів – представників малого та середнього підприємництва.
Ключові слова: маркетингова стратегія, маркетингові інструменти, інтернет-технології,
суб’єкти підприємництва, інтернет-маркетинг, маркетингові тренди.
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