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Модуль 3 «Формування комплексу маркетингу» 

Тема 3.2.: Управління продуктами і послугами. 

Вид заняття: лекція з використанням опорного конспекту у вигляді комп’ютерної 

презентації.   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Описувати концепцію життєвого циклу продукту. 

 Визначати шляхи, за допомогою яких маркетологи управляють життєвим 

циклом продукту. 

 Пояснювати значення марочної стратегії. 

 Характеризувати роль упакування, маркування й гарантії в маркетингу 

продукту. 

 Описувати чотири унікальні характеристики послуг. 

 Характеризувати, яким чином послуги розрізняються та як їх можна 

класифікувати. 

 Пояснювати, як споживачі купують та оцінюють послуги. 

 Здійснювати аудит контактів споживача для визначення переваг послуги. 

 Обговорювати важливу роль внутрішнього маркетингу в сервісних 

організаціях. 

 Пояснити роль «4Р» у маркетинговому комплексі послуг. 

 Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Зміст заняття  

1. Життєвий цикл продукту: етап виведення на ринок, етап зростання, етап 

зрілості, етап спаду. Характеристики життєвого циклу продукту. 

2. Управління життєвим циклом продукту (роль менеджера продукту, видозміна 

продукту на ринку, перепозиціювання продукту). 

3. Використання торговельних марок (особливість торговельної марки і капітал 

марки, створення та оцінювання капіталу марки, ліцензування, вибір марочної 

назви, стратегії використання торговельних марок). 

4. Упаковка. Глобальні тенденції в упакуванні. Гарантія продукту. 

Багатомарочна стратегія  Клас продукту  

Багатотоварна марочна стратегія  Ліцензування марки  

Видозміна (модифікація) продукту  Марочний капітал  

Видозміна (модифікація ринку)   Особистість торговельної марки  

Використання власних торговельних марок  
Стратегія об’єднаних 

торговельних марок  

Використання стратегії змішаних 

торговельних марок  
Товарний знак   

Використання торговельних марок  Торговельна марка   

Гарантія   Упаковка   

Життєвий цикл  продукту  Фірмова марка  
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Самостійне вивчення 

5.Унікальність послуг (характеристики послуг, шкала відчутності послуг, 

класифікація послуг). Типи процесів прийняття рішень про купівлю послуги. 

Оцінювання якості сервісу. Зв'язок з клієнтом і ринкові відносини.   

6. Управління маркетингом послуг (товар (послуга), ціна, розподіл (місце), 

комунікації).   

7. Послуги в майбутньому.    

 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

 

 Додаткові матеріали до лекції:   

- DVD-плеєри мають класичний життєвий цикл 

 

Домашнє завдання : 

Література:  

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: 

Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2009 ст.  303-353 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст.117-143 

 

2. Завдання в Інтернеті : 

Створення торговельної марки й управління нею — завдання, яке не можна 

назвати простим. Brandchannel.com намагається інформувати своїх читачів про 

важливі проблеми, які постають під час обрання торговельної марки сьогодні, або 

можуть виникнути в майбутньому, виходячи із глобальної перспективи. Особливо 

цікаві розділи: «властивості», які описують успіхи і невдачі окремих марок, і 

«дебати», які висувають докази і заперечення, пов’язані зі стратегією марки. 

Послуга  Комплекс «4Не»  

Невідчутність послуги  Непостійність якості послуги  

Невіддільність послуги від постачальника  
Три ступені замученості споживача 

послуги  

Нездатність послуги до зберігання  Шкала відчутності послуг  

Товар у широкому значенні  Додатковий товар  

Супутній товар  Основний товар  

Послуги, де переважає використання 

обладнання  

Послуги, де переважає використання праці 

людей  

Сенсорний тип процесу прийняття рішення про 

купівлю послуги  

Досвідний тип процесу прийняття рішення 

про купівлю послуги  

Довірчий тип процесу прийняття рішення про 

купівлю послуги  
Характеристики послуг  

Споживча цінність послуги  Внутрішній маркетинг  

Унікальність послуги  Брендинг-послуги  

Керованість (управління корисністю) послуги  

 

Особливості маркетингового комплексу 

сервісного підприємства  
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Відвідайте один із запропонованих сайтів www.brandchannel.com, 

www.mm.com.ua www.marketing-ua.com, www.sostav.ru, щоб виконати такі 

завдання: 

1. Оберіть одну марку, яку було згадано  в Темі 3.2 , і вкажіть властивості 

або дебати, що стосуються її (в архіві або з поточної сторінки). Зробіть узагальню 

вальний аналіз поглядів описаних на цьому сайті. 

2. Зайдіть у розділ «статті» і прочитайте статтю за темою, розкритою у Темі 

3.2.. Порівняйте теорії з цієї статті із викладеним у темі матеріалом. 

 

Питання самостійного вивчення 

  Унікальність послуг (характеристики послуг, шкала відчутності послуг, 

класифікація послуг). Типи процесів прийняття рішень про купівлю послуги. 

Оцінювання якості сервісу. Зв'язок з клієнтом і ринкові відносини.(Л-1Ст. 331-345; 

Л-2 ст.132-139) 

Управління маркетингом послуг (товар (послуга), ціна, розподіл (місце), 

комунікації). (Л-1Ст. 345-351; Л-2 ст.139-142) 

Послуги в майбутньому.(Л-1 Ст.351-353; Л-2 ст.142)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mm.com.ua/
http://www.marketing-ua.com/
http://www.sostav.ru/
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

ЖОДНОГО РОКУ БЕЗ НОВОГО КРОКУ 

 У 1980 році в Києві відкрився третій пивзавод. Сьогодні це підприємство – 

флагман української пивної індустрії.  

 У 1989 році компанія почала експортувати власне пиво у країни Європи та 

США. Сьогодні майже три десятки країн світу вже знають смак «Оболоні» – 

смак українських традицій.  

 Дотримуючись принципу «Жодного року без нового кроку», ЗАТ «Оболонь» 

щороку виводить на ринок нові торговельні марки. 

ТМ «Оболонь» з’явилася на ринку в 1992 році. Сьогодні цей бренд є лідером 

ринку і головним в портфелі компанії. Лінійка ТМ «Оболонь» складається з семи 

позицій. Такий широкий асортимент дозволяє кожному знайти свій улюблений та 

неповторний смак, тому цільова аудиторія бренду – універсальна, адже ТМ 

«Оболонь» – «Пиво твоєї Батьківщини». 

ТМ hike premium позиціоновано як пиво для тих, хто прагне свободи, тобто 

для тих, хто не звертає уваги на соціальні стереотипи, забобони та надумані 

заборони. hike premium – це принципово новий для Європи клас пива, яке 

повністю відповідає ультрасучасним тенденціям на ринку. 

Бренд «Десант». Він був розроблений для тих, хто віддає перевагу 

недорогому, але якісному пиву.  У продажу «Десант» представлений чотирма 

сортами. Воно було розроблене для сильних чоловіків з характером, що 

дотримуються свого слова, з почуттям гумору, які цінують стабільність, 

надійність, дійсно чоловічу дружбу, сім’ю, роботу. Тому й позиціонується як 

«Сильне пиво!». 

Родинна марка «Колекція Зіберта» направлена, в першу чергу, на 

індивідуальний смак споживачів – шанувальників світової класики пивоваріння, 

що й підкреслюється словами «Класика і жодних компромісів». 

Для наймолодших споживачів та їхніх батьків компанія у 1999 році створила 

легендарний «Живчик». Вже від самого початку своєї появи ця торгова марка була 

приречена на успіх, бо мала для цього все необхідне: неповторний смак, корисні 

властивості, вдалу назву.   

ТМ «Прозора. Вершина якості» – новий бренд, який нещодавно доповнив 

«водну» лінійку компанії «Оболонь». Це питна доочищена вода, придатна для 

щоденного вживання, створена для тих, хто цінує своє здоров’я та веде активний 

спосіб життя. 

 Розвиток бренду є ключовим чинником успіху «Оболонь». Кожна з її марок 

має своє обличчя, свій характер, свою особистість про які компанія відверто 

розповідає усім своїм споживачам, допомагаючи знайти свій продукт. 

I.  ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОДУКТУ 

  Життєвий цикл продукту описує етапи, які проходить новий продукт за 

час свого існування на ринку: виведення на ринок (упровадження), 

зростання, зрілість та занепад. 

  Етап виведення на ринок 

  Етап упровадження в життєвому циклі продукту починається з першої 

появи продукту на цільовому ринку. 
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 В цей період обсяги продажу повільно зростають, а прибуток 

залишається на мінімальному рівні. Малий прибуток часто є результатом значних 

обсягів інвестицій у розробку продукту. 

 Маркетинговими цілями компанії на цьому етапі є інформування 

споживачів про продукт та заохочення їх до здійснення пробної покупки. 

  Часто компанії витрачають значні кошти на рекламу та інші способи 

просування для підвищення обізнаності споживачів про свій продукт. 

 Спочатку компанія докладає свої зусилля на те, щоб стимулювати 

первинний попит, тобто попит на товарний клас, а не на певну марку, оскільки на 

ринку немає  конкурентів з аналогічним товаром. 

 Коли інші починають виводити на ринок свої товари, компанія 

концентрується на створенні вибіркового попиту, тобто попиту на певну марку 

продукту. 

  Інші складники комплексу маркетингу також важливі на цьому етапі. 

 Налагодження розповсюдження нового продукту відбувається доволі 

складно, оскільки посередники неохоче  беруться за його продаж. 

 Часто компанії обмежують малою товарною лінією, прагнучи 

забезпечити високу якість своїх продуктів. 

 Ціна на цьому етапі може бути або високою, або низькою. 

  Висока початкова ціна може використовуватись як частина 

стратегії “збирання вершків”, коли компанія намагається якнайшвидше 

відшкодувати витрати на створення продукту, а також отримати максимальний 

дохід за рахунок перших покупців, які є нечутливими до ціни. 

  Оскільки високі ціни можуть зацікавити конкурентів, які 

побачать можливості для одержання високих прибутків, компанія, щоб 

перешкодити виходу на ринок нових конкурентів, може знизити ціну, 

застосовуючи при цьому стратегію проникнення, та збільшити обсяг продажів в 

натуральному вираження. 

  Кілька нових класів продуктів у наш час перебувають на першому 

етапі життєвого циклу: телевізори з високою чіткістю зображення (HDTV) та 

“гібридні” автомобілі (що рухаються на бензині та за допомогою 

електроживлення). 

Етап зростання 

  Етап зростання життєвого циклу товару характеризується швидким 

зростанням обсягів продажу та появою конкурентів. 

  В результаті збільшення кількості конкурентів та більш агресивної 

політики ціноутворення прибутки, як правило, досягнувши 

найвищої позначки на етапі зростання, поступово починають 

знижуватися. 

  Акцент в рекламі зміщуються на створення вибіркового попиту – з 

порівнянням споживчих якостей продукту компанії з продуктами 

конкурентів – для збільшення своєї частки ринку. 

  Збільшення обсягів продажу продукту відбувається доволі швидко, що 

зумовлено тим, що до його випробування та використання 

долучаються нові споживачі, крім того, зростає кількість повторних 



Тема 3.2. 6 

покупців, тобто тих, хто вже спробував товар, був задоволений та 

купує його знову. 

  Із проходженням продукту свого життєвого циклу, збільшується 

кількість повторних покупок порівняно із пробними придбаннями. 

  Якщо компанії не вдається забезпечити значної кількості повторних 

покупок, це призводить до „передчасної смерті” продукту. 

  На етапі зростання продукт починає зазнавати змін. Щоб збільшити 

обсяги продажів продукту, компанія вдається до його вдосконалення 

або додавання нових властивостей до початкового варіанту, що 

допомагає виділити свою торговельну марку серед конкурентів. 

  на цьому етапі необхідно забезпечити продукту максимально широке 

розповсюдження, і цей час загострюється боротьба між конкуруючими 

компаніями за місце на полицях магазинів та виграшне розміщення чи 

викладку. 

  Прикладами класів продуктів та галузей, що сьогодні перебувають на 

етапі зростання життєвого циклу, є кишенькові комп’ютери та цифрові 

камери. 

Етап зрілості 

  Етап зрілості характеризується уповільненням зростання сукупного 

товарообігу всієї галузі чи обсягів продажу певного класу продуктів. 

  Слабкі конкуренти починають поступово залишати ринок. 

  Більшість споживачів, здатних придбати цей продукт, або роблять 

повторні покупки, або, випробувавши його, відмовляються від 

подальшого використання. 

  Зниження темпів зростання обсягів продажів на етапі зрілості 

зумовлене тим, що на ринку з’являється все менше і менше нових 

покупців. 

  Прибутки зменшуються, тому що чисельні конкуренти ведуть 

запеклу цінову війну, і вартість залучення нових покупців на цьому 

етапі майже дорівнює доходу від цього покупця. 

  Маркетингові зусилля на цьому етапі спрямовуються на: 

  Утримання частки ринку шляхом індивідуалізації продукту та 

пошук нових покупців. 

  Зниження сумарних маркетингових витрат за рахунок підвищення 

ефективності рекламної та збутової діяльності. 

  Прикладами продуктів, що перебуваються на етапі зрілості свого 

життєвого циклу, є газовані напої, автомобілі, телевізори. 

Етап спаду 

  Етап спаду починається від тоді, як обсяги продажів та прибутки 

починають зменшуватись. 

  Часто технологічні інновації спричинюють початок етапу спаду, 

тому що нові технології замінюють старі. 

  Продукти, що перебувають на етапі спаду на товари, інколи 

відбирають у керівництва компанії надто багато часу і потребують 
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більше фінансових ресурсів порівняно до їхньої потенціальної 

цінності в майбутньому. 

  До продуктів, що переживають спад, компанії використовуються одну 

з двох стратегій: 

 1. Вилучення.  Вилучення товару з асортименту компанії – 

найрадикальніше стратегічне рішення, яке не легко прийняти, тому що 

завжди існує частка вірних покупців. 

 2. Збирання врожаю. Збирання врожаю відбувається в тому випадку, 

коли компанія зберігає продукт в асортименті, але скорочує 

маркетингові витрати на його підтримання. 

  Деякі характеристик життєвого циклу продукту 

Важливими характеристиками життєвого циклу продукту є: (1) 

тривалість, (2) вид відповідних кривих, (3) відмінності, зумовлені 

різницею в рівнях продукту та (4) темпи сприйняття споживачами. 

 1. Тривалість життєвого циклу продукту. 

Час проходження продуктом свого життєвого циклу не можна 

визначити чітко. 

  Споживчі товари мають коротші життєві цикли, ніж  товари 

промислового призначення. 

  Реклама допомагає швидше поінформувати споживачів про 

продукт, але скорочує його життєвий цикл. 

  Технологічні зміни також скорочують життєвий цикл продукту, 

оскільки новинки заміщують існуючі товари. 

  В звукозаписуючій галузі, бобіни були замінені касетними 

плівками, які були замінені компакт-дисками, які в свою чергу 

можуть бути замінені цифровими музичними файлами. 

 2. Вид кривої життєвого циклу продукту. 

Криву, яку зображено на рисунку 11-1, можна назвати узагальненою 

кривою життєвого циклу.  Проте, існують і інші різновиди кривої 

життєвого циклу. Кожному виду відповідає своя стратегія маркетингу. 

  Складний продукт – це такий продукт, який потребує від 

споживачів певного часу на навчання, внаслідок чого його 

впровадження дещо уповільнюється. 

  Збут простих продуктів починаються дуже швидко, оскільки 

споживачі швидко звикаються до нього і відразу переконуються у 

вигодах від його придбання. 

  Такий продукт можуть легко скопіювати конкуренти, тому 

маркетингова стратегія має полягати у швидкому розширенні 

мережі розповсюдження продукту. 

  Навіть. якщо конкуренти швидко заповнять ринок, більшість 

роздрібних магазинів вже матимуть інноваційний продукт. 

 Модні продукти виводяться на ринок, старіють, та потім знову 

повертаються дещо зміненими. Тривалість життєвого циклу може 

становити від кількох років до десятиліть. 

 Обсяги продажів товарів-примх спочатку швидко зростають і потім 

так само швидко спадають. 
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 3. Рівень продукту: клас і вид. 

Крива життєвого циклу продукту, яку показано на рисунку 11-1, 

описує еволюцію продажу цілої галузі або класу продуктів.  Однак, в 

управлінні продуктом, важливо розрізняти життєві цикли, властиві 

класу, окремому продукту та певній марці. 

  Клас продукту – це вся товарна категорія або галузь. 

 Вид продукту  – видозміни продукту в межах товарного класу. 

 В галузі відеоігор видом продукту є приставка для відеоігор, яка має 5-

річний життєвий цикл. 

 4. Життєвий цикл та споживачі. 

  Розповсюдження продукту серед населення, як у певному 

фізичному середовищі, називається поширенням (чи дифузією) 

нововведення. 

 Деяких людей новий продукт приваблює швидко, інші купують 

його тільки після того, як вони побачать його у своїх друзів. 

 Щоб продукт став успішним, необхідно, щоб спочатку його купили 

новатори та ранні послідовники.  

 Після сприйняття товару новаторами та ранніми послідовники 

новий продукт приймається ранньою більшістю, пізньою 

більшістю та тими споживачами, що відстають. 

  Сприйняття  чи неприйняття споживачами нового продукту 

залежить від кількох чинників. Звичайними причинами 

відторгнення продукту є: 

 Бар’єри у свідомості споживача.  Продукт не сумісний з 

існуючими звичками споживача. 

 Цінність. Продукт не спонукає до зміни споживчої поведінки через 

його недостатньо високу цінність для споживача. 

 Ризик. Продукт може спричинити фізичний, економічний або 

соціальний ризик. 

 Психологічні бар’єри. Продукт несумісний з культурними 

цінностями або способом життя споживача. 

  Компанії намагаються подолати ці бар’єри шляхом надання 

гарантії, можливості повернення грошей, детальних інструкції з 

використання, проведенням презентацій та розповсюдженням 

безкоштовних зразків для стимулювання пробних покупок нових 

продуктів. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. Реклама відіграє важливу роль на етапі ___________ життєвого циклу 

продукту, а ___________ відіграє таку саму роль на етапі його зрілості. 

Відповідь: упровадження; стимулювання збуту. 

 2. Чим відрізняються складні та прості продукти? 

Відповідь:  складний товар — це такий товар, який вимагає від споживачів 

певного часу час на  навчання, внаслідок чого їхнє впровадження уповільнюється.  

Простий товар не потребує спеціального навчання, споживачі швидко 
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усвідомлюють вигоди від його придбання, що зумовлює швидке збільшення 

продажів. 

 3. Який вигляд має крива життєвого циклу модного продукту? 

Відповідь: вона має 4 етапи, від впровадження до спаду, і потім повторюється.  

Тривалість циклів може вимірюватись роками. 

 

 
 

 

II.  УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКТУ 

Маркетологи використовують три підходи до управління продуктом протягом його 

життєвого циклу: видозміна продукту, видозміна ринку та перепозиціювання 

продукту. Відповідальність за управління продуктом покладається на менеджера 

продукту. 

 A. Роль менеджера продукту 

Менеджер продукту, якого іноді називають менеджером торговельної 

марки (або бренд-менеджером), координує маркетингові зусилля щодо 

тісно пов’язаних продуктів або марок в межах однієї групи. 

 Менеджерів продукту мають як фірми, що працюють на споживчому 

ринку, так і компанії, що мають справу із організованими 

споживачами. 

 Менеджери продукту відповідають за управління існуючими 

продуктами на всіх етапах життєвого циклу; деякі менеджери 

відповідають і за створення нових продуктів. 

 До обов’язків менеджера продукту входить складання і реалізація 

маркетингової програми для певної асортиментної групи, яка в 

свою чергу входить до річного маркетингового плану, а також 

затвердження текстів рекламних звернень, вибір засобів 

розповсюдження інформації та дизайну упаковки. 

 B. Видозміна продукту 

  Видозміна (модифікація) товару  означає зміну характеристик 

продукту, зокрема, якості, функціональних параметрів або 

зовнішнього оформлення, з метою збільшення його збуту. 

  Додавання товару нових властивостей, зміна упаковки, або принаймні 

збагатити новим запахом активно використовується для зміни 

характеристик товару й позиціонування його як оновленого. 

 C. Видозміна ринку 

Стратегія видозміни (модифікації) ринку полягає в тому, що компанія 

прагне збільшити інтенсивність споживання свого продукту наявними 

клієнтами, знайти для продукту нове застосування чи нових споживачів. 

 1. Залучення нових користувачів.  Знаходження нових ринкових ніш. 

 2. Збільшення інтенсивності споживання.  Стимулювання більш 

інтенсивного використання або споживання. 
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 3. Створення нових сфер використання продукту.  Виявлення нових 

сфер застосування наявних продуктів. 

 D. Перепозиціювання продукту 

Перепозиціювання продукту передбачає зміну місця, яке він посідає в 

свідомості споживачів відносно конкуруючих продуктів, з метою 

збільшення обсягів продажів. Для цього можна  змінити один або кілька 

складників маркетингового комплексу. 

 1. Реакція на дії конкурентів.  Однією з причин, що змушує компанію 

вдаватися до перепозиціювання є ситуація, коли сильна позиція 

конкурентів не дозволяє отримувати заплановані обсяги продажу та 

утримувати чи збільшувати свою частку ринку. 

 2. Вихід на нові ринки.  Перепозиціювання продукту дозволяє вивести 

його на нові ринки. 

 3. Відповідь на вимоги часу.  Зміна смаків споживачів також змушує 

компанії здійснювати перепозиціювання своїх продуктів. Так, 

останнім часом споживачі почали звертати значну увагу на вміст 

вітамінів, мікроелементів та калорій у продуктах харчування, тому 

більшість виробників почали позиціювати свої продукти як такі, що 

корисні для здоров’я та мають дієтичні вигоди. 

 4. Зміна цінності своєї пропозиції.  Компанія може здійснити 

перепозиціювання шляхом зміни споживчої цінності, яку вона надає 

своїм споживачам, збільшуючи або зменшуючи її. 

Збільшення цінності передбачає додавання цінності товару (або 

асортиментній групі) завдяки додатковим функціональним 

можливостям або використанню сировини та комплектуючих більш 

високої якості. 

Зменшення цінності передбачає зменшення кількості функціональних 

властивостей, зниження якості або ціни. 

Зменшення цінності часто відбувається за рахунок зменшення обсягу, 

тобто зменшення змісту упаковки без зміни розміру упаковки і 

збереження або збільшення ціни за упаковку. За використання такої 

практики компанії піддають критиці. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1.  Яким чином менеджер продукту допомагає управляти його життєвим 

циклом? 

Відповідь: менеджер продукту відповідає за управління конкретним продуктом 

на всіх етапах його життєвого циклу; деякі з менеджерів відповідають і за 

створення нових продуктів. Для управління життєвим циклом продукту 

використовуються три підходи використовують три підходи: видозміна продукту, 

видозміна ринку та перепозиціювання продукту. 

 2. Що означає поняття “створення нових сфер використання продукту”? 

Відповідь: Виявлення нових сфер застосування наявних продуктів. 

 3. Поясніть різницю між зрушенням до верхньої частини ринку і 

переміщенням до нижньої під час перепозиціювання. 
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Відповідь: Рух до верхньої частини ринку пов’язаний із збільшенням споживчої  

цінності; він передбачає додавання цінності продукту (або асортиментній групі) 

шляхом збільшення функціональних властивостей або використання матеріалів 

більш високої якості.  Переміщення до нижньої частини ринку супроводжується, 

зменшенням цінності в результати спрощення продукту, зниження його якості та 

ціни, або зменшенням обсягу, тобто зменшенням вмісту упаковки без зменшення її 

розміру та збереженням або підвищенням ціни. 

 

 

III.  ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

  Одне з основних рішень, які необхідно прийняти у зв’язку з управлінням 

продуктом — використання торговельних марок, тобто рішення щодо 

вибору певного імені, фрази, малюнка, символів чи поєднань цих елементів з 

метою ідентифікації своїх товарів. 

  Торговельна марка — це будь-яке слово, «засіб розрізнення» 

(зображення, звук, форма чи колір) або їх поєднання, використовувані для 

створення відмінностей продуктів і послуг певного продавця від інших 

продуктів і послуг. Деякі марочні позначення можна вимовити, тоді як 

інші не можна, бо вони містять графічні образи (наприклад логотип або 

фірмовий знак). 

  Фірмова марка – це зареєстрована комерційна назва, під якою компанія 

провадить свою діяльність. 

  Товарний знак — це юридично узаконене позначення виключного права 

компанії на використання торговельної чи фірмової марки. 

Відносини, що виникають у зв’язку з реєстрацією, використанням і правовим 

захистом товарних знаків, регулюються Законом України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг». 

Добре відома торговельна марка може допомогти компанії рекламувати свої 

продукти і формувати прихильність лояльність споживачів до марки. 

  Оскільки вдалий товарний знак сприяє успішному продажу товару і додає 

йому цінності в очах покупців (це зазвичай називають «чистою вартістю 

торговельної марки»), останнім часом загострилася проблема випуску 

контрафактної продукції, коли дешеві копії товарів популярної торговельної 

марки виготовляють не власники марки без відповідної ліцензії. 

  Захист товарного знака є важливою проблемою глобального 

маркетингу. Тим більше в тих країнах, що не дуже шанують 

інтелектуальну власність.  

 Порушення прав власника товарного знака тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

  Споживачі отримують певні вигоди від використання торговельних марок 

виробниками. Вони можуть відрізнити продукти, що їм не сподобалися, 

або ж навпаки, стати прихильниками окремих марок. 

  Особистість торговельної марки і капітал марки 

  торговельні марки використовують як для ідентифікації продукту, так і 

для вирізнення з-поміж продуктів конкурентів. 
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  Успішні та визнані марки мають особистість торговельної марки, набір 

людських характеристик, які пов’язуються з торговельною маркою. 

  Споживачі часто приписують продуктам властивості особистості — 

традиційний, романтичний, грубий, витончений, бунтівливий — і 

вибирають ті торговельні марки, які сумісні з їх власним або бажаним 

уявленням про себе. 

  Марочний капітал, тобто додаткова вартість, яку торговельна марка 

надає виробу окрім певних функціональних переваг.  Ця  вартість 

забезпечує дві важливі переваги: 

конкуренту; 

цінову — споживачі часто готові заплатити вищу ціну за продукт із 

марочним капіталом.  У такому випадку марочний капітал дорівнює 

тій різниці, яку споживач сплачує за одну марку порівняно з іншою, 

якщо їх властивості та функціональні вигоди тотожні. 

 Створення капіталу марки 

Капітал марки не виникає миттєво, його турботливо плекають 

маркетинговими програмами, щоб створити сильні, стійкі, 

сприятливі та виняткові споживчі враження, пов’язані з маркою. 

Капітал марки створюється у свідомості споживачів і формується залежно 

від того, що вони дізналися, відчули, побачили та почули про 

торговельну марку протягом певного проміжку часу. 

Капітал марки є результатом чотирьох послідовних кроків: 

  Перший крок — виховання позитивного ставлення споживачів 

до торговельної марки та формування зв’язку марки з цілим 

класом товару або створення ідентичності марки. 

  Далі необхідно встановити значення бренду у свідомості 

споживачів, з погляду  функціонального, експлуатаційно-

спрямованого та образного вимірів. 

  Третій крок — отримання відповідей від споживачів про 

особистість торговельної марки та її значення. Тут увага 

зосереджується на ставленні до марки, їхніх відчуттях. 

  Останній крок — створення взаємодії між споживачами та 

торговельною  маркою, виховання прихильності до неї. 

 2. Оцінювання капіталу марки. 

Капітал марки надає її власнику фінансові переваги. 

  Успішні, визнанні марки забезпечують економічну вигоду, бо 

вони становлять частину нематеріальних активів, які можна 

купувати або продавати. 

  Вони можуть зростати в ціні, коли ними ефективно управляють – 

і  навпаки, — знижуватися, коли неефективно. 

Ліцензування — це надання за договором однією компанією іншій права 

на використання своєї торговельної марки, патенту, торгового 

секрету чи будь-якої іншої власності в обмін на гонорар чи 

ліцензійний платіж. 



Тема 3.2. 13 

Для успішного ліцензування марки необхідно провести ретельний 

маркетинговий аналіз, щоб переконатися у відповідності марки 

ліцензіара і товарів ліцензіата. 

 B. Вибір марочної назви 

  Вибір хорошої назви для торговельної марки — справа складна і 

дорога. 

  Хороша назва торговельної марки повинна: 

 містити натяк на споживчі вигоди продукту; 

 легко запам’ятовуватися, відрізнятися від інших і мати позитивний зміст; 

 точно відповідати іміджу компанії та її продукції; 

 бути вільною від обмежень, пов’язаних із вимогами закону чи регулятивних 

органів. Юридичні обмеження призводять до позовів про порушення прав 

торговельної марки, а регулятивні обмеження стосуються неправильного 

використання слів у марочних назвах. 

 бути простою та мати емоційне забарвлення. 

 C. Стратегії використання торговельних марок 

Компанії можуть застосувати різні стратегії, коли створюють торговельну 

марку: 

1. Багатотоварна марочна стратегія 

За багатотоварної марочної стратегії компанія використовує лише одну назву 

для усіх своїх товарів; часто такий підхід називають стратегією колективної, або 

сімейної марки. 

Багатотоварна марочна стратегія має низку переваг: 

 Ця стратегія збільшує капітал марки за допомогою споживачів, які переносять 

прихильне ставлення до одного товару цієї марки на інші товари в продуктовому 

класі з тією ж марочною назвою. 

 Ця стратегія дозволяє розширювати товарну лінію, тобто використовувати 

існуючу марочну назву для виходу на новий ринковий сегмент у тому самому 

класі продуктів. 

 Ця стратегія може також забезпечити зниження витрат на рекламу та 

стимулювання збуту, оскільки одна назва надається всім продуктам, що сприяє 

зростанню рівня упізнаваності. 

Однак, ця стратегія пов’язана з певним ризиком. Використання однієї марочної 

назви для надто великої кількості різних товарів може розмити образ марки в очах 

споживачів.  

Деякі компанії використовують стратегію об’єднаних торговельних марок, 

тобто сполучення марочних назв двох виробників для одного товару. 

 Стратегія об’єднаних торговельних марок вигідна для фірми, оскільки дає 

змогу освоювати нові класи товарів за допомогою вже усталеної марочної назви в 

освоєному товарному класі  

2. Багатомарочна стратегія 

Багатомарочна стратегія передбачає присвоєння кожному товару 

індивідуальної марочної назви. 

Багатомарочну стратегію корисно застосовувати тоді, коли кожна окрема марка 

призначена для різних ринкових сегментів. 
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Деякі компанії пропонують окремі марки для сегментів, що відрізняються за 

показником ціна-якість. 

Інші компанії вводять нові торговельні марки, для того, щоб знешкодити 

конкурентів. Їх називають  марками, що борються, їхня головна мета полягає в 

тому, щоб протистояти маркам конкурента. 

Багатомарочна стратегія потребує значно більших витрат на просування 

порівняно з багатотоварною стратегією, оскільки компанії доводиться формувати у 

споживачів і роздрібних торговців поінформованість про кожну нову марку, не 

користуючись при цьому “капіталом” попередніх сприятливих вражень. 

Переваги цього підходу полягають у тому, що кожна марка — унікальна для 

кожного ринкового сегмента, і невдача одного продукту не позначиться на інших 

товарах цієї ж групи. 

3. Використання власних торговельних марок 

Компанія використовує  власні торговельні марки (приватне маркування, 

марка посередника), коли вона виробляє товари, але продає їх під 

марочними назвами гуртового чи роздрібного торговця. 

Популярність використання власних торговельних марок постійно зростає, 

оскільки воно, як правило, приносить високий прибуток виробникам і 

посередникам, тому що споживачі охоче купують їхні продукти. 

4. Використання змішаних торговельних марок полягає в продажі фірмою 

продукції як під власною маркою, так і під маркою посередника, оскільки її 

власний сегмент ринку відрізняється від цільового сегменту ринку 

посередника. 

IV. УПАКОВКА. ГАРАНТІЯ ПРОДУКТУ. 

 Складова частина продукту, що має назву упаковка — це тара, у якій він 

пропонується на продаж і на якій міститься інформація про товар. 

 Етикетка — невід’ємна частина упаковки, яка зазвичай ідентифікує виріб або 

марку, засвідчуючи хто виготовив товар, де й коли його було зроблено, як він 

повинен використовуватися, а також вміст упаковки та його інгредієнти. 

 Перше знайомство споживача із продуктом відбувається за допомогою 

упаковки й етикетки, тому вони є важливою частиною стратегії маркетингу. 

A. Створення споживчої цінності за допомогою упаковки 

 Дослідники підрахували, що приблизно 15 центів з кожного долара, 

витраченого американськими споживачами, йде на оплату упаковки.  

 Упаковка має велике значення тому, що  забезпечує суттєві вигоди 

виробникам, роздрібним торговцям і кінцевим споживачам, створюючи 

конкурентну перевагу. 

1. Інформаційні вигоди. 

Споживча цінність упаковки передусім полягає в інформації, яка міститься 

на ній (інструкція з використання товару і дані про його склад). Вона є 

обов’язковою з огляду на вимоги законодавства, що стосується обнародування 

інформації про товар. 

 У США в 1994 році було запроваджено систему маркування фасованих 

продуктів харчування і тих, що піддавалися технологічній обробці, якою 

встановлено однаковий формат подання інформації про споживчу цінність і склад 

продукту. 
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 Інші види інформації — це штампи і символи, запропоновані 

урядовими органами або торговельні штампи гаранта-поручителя. 

Упаковка сприяє зростанню капіталу марки, тому що спрощує 

запам’ятовування марки й полегшує формування сильних, стійких і унікальних 

асоціацій з нею. 

2. Функціональні вигоди. 

Упаковка часто відіграє важливу функціональну роль, забезпечуючи зручність 

користування продуктом, його захист і збереження. 

Зручність упаковки набуває дедалі все більшого значення. 

c. Захист здоров’я споживача забезпечується за допомогою: 

 спеціальних систем, які засвідчують будь-яке пошкодження упаковки. 

 зазначення терміну придатності продукту. 

Функціональні особливості упаковки також впливають на якість продукту. 

3. Вигоди сприйняття. 

Упаковка забезпечує сприйняття продукту у свідомості споживача. Кольори 

пакета, форма і графіка можуть асоціюватися із престижністю, економічністю і 

навіть якістю продукту. 

Оскільки на етикетках вказано місце походження продукту, марки, що 

конкурують на глобальному ринку, можуть отримати вигоду від сприйняття 

“країни походження або виробництва” товару. Адже споживачі мають певні 

стереотипи, пов’язані з місцем виготовлення продукту. 

B. Глобальні тенденції в упакуванні 

Усередині 1990-х проявилися дві глобальні тенденції в упакуванні, які 

тривають і донині. 

1. Чутливість до питань навколишнього середовища. 

Через занепокоєння по всьому світу про  забруднення довкілля твердими 

відходами та скорочення ділянок, придатних для закопування сміття, кількість, 

структура та проблеми знищення пакувального матеріалу продовжують 

привертати велику увагу.  

 Найкращим виходом із цієї ситуації має стати рециркуляція пакувального 

матеріалу.  

 Також сприятиме поліпшенню ситуації і зменшення кількості пакувального 

матеріалу, яким користуються деякі компанії. 

 Європейські країни першими продемонстрували свою стурбованість 

екологічними проблемами і заклали підвалини екологічно безпечного упакування. 

  Американський компанії, що працюють в Європі, змушені були взяти 

на озброєння ці принципи, що, зрештою, поліпшило і ситуацію в США 

Компанії використовують аналіз життєвого циклу (LCA), щоб оцінити вплив 

їхнього упакування на навколишнє середовище, починаючи від джерел сировини, 

виробничих процесів до його використання та знищення. 

2. Здоров’я й занепокоєння безпекою. 

Більшість американських та європейських споживачів вважають, що компанії 

мають виготовляти безпечні продукти в безпечній упаковці, незважаючи на 

витрати. 
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Нові пакувальні технології й матеріали, які продовжують термін придатності 

виробу і запобігають псуванню, для країн, що розвиваються продовжують 

розроблятися з меншою увагою до питань охорони здоров’я. 

ГАРАНТІЯ ПРОДУКТУ 

 Останній складник, стосовно якого необхідно прийняти рішення щодо 

продукту — гарантія — документ, що підтверджує відповідальність виробника 

за належну якість та функціональну придатність продукту. 

 Є різні типи гарантій товару з різними наслідками для виробників і клієнтів: 

Компанії, що обмежують умови гарантійного обслуговування зазвичай 

отримують гірші оцінки своєї роботи з боку споживачів. 

Останнім часом спостерігається тенденція до посилення відповідальності 

виробників за будь-які дефекти та незручності.  

Гарантії є важливими для споживача тому, що дають йому більше ніж захист 

від негативних наслідків — вони забезпечують відчутні маркетингові 

переваги для виробника. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Яким критеріям має відповідати гарна марочна назва? 

Відповідь: торговельна марка повинна: 1) містити натяк на споживчі вигоди 

продукту; (2) легко запам’ятовуватися, виразно відрізнятися від інших і мати 

позитивний зміст; (3) точно відповідати образові компанії та її продукції; (4) бути 

вільною від обмежень, пов’язаних з вимогами закону чи регулятивних органів; і 

(5), бути простою та мати емоційне забарвлення. 

2. Поясніть, яку роль відіграє упаковка з погляду сприйняття продукту. 

Відповідь: упаковка може асоціюватися з престижністю, економічністю і, 

навіть, якістю товару. 

ВІДПОВІДІ НА “ ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ” 

 Відповідь: викладач має відвідати ці сайти, щоб спрямувати студентів на пошук 

певних марок і цікавих тем, представлених на сайті. 
ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ 

DVD-ПЛЕЄРИ МАЮТЬ КЛАСИЧНИЙ ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ 

Поняття життєвого циклу продукту описує етапи, які новий виріб проходить на ринку: 

впровадження, зростання, зрілість і спад. Приклад класичного життєвого циклу продукту 

продемонстрували DVD-програвачі. Наприкінці 1996 р. вони були вперше представлені на ринку 

за ціною приблизно 500 дол., динаміка обсягів продажу DVD-програвачів повністю відповідала 

класичному життєвому циклу продукту. 

DVD-програвачі потрапили в американські домашні господарства швидше ніж будь-які 

інші пристрої домашньої електроніки в історії. У 2003 р. 32 % американських домашніх 

господарств мали DVD-програвач. Швидке проникнення можна пояснити стрімким зниженням 

цін і зростаючою популярністю домашнього відео. На початку 2004 р., середня ціна DVD-

програвача становила 50 дол., а у 2007 р. — 30. 

Аналітики галузі вважають, що DVD-програвачі перейшли на етап зрілості життєвого 

циклу продукту у 2005 р., у той час щорічний обсяг продажів становив 100 мільйонів одиниць. 

Джерела: “DVD Players” (Arlington, VA: Consumer Electronics Association, 2004) і “The 

Disc That Saved Hollywood,” Newsweek (August 20, 2001), стор. 30-32. 
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Конспект питань самостійного вивчення 

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ: ПРИСКОРЕННЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ 

1. Темпи розвитку бізнесу в Україні стрімко зростають, а з ними і потреби 

підприємців у транспортних засобах, будівельній і вантажній техніці, виробничому 

обладнанні, комерційній нерухомості тощо. 

  Лізинг – це вид інвестиційної діяльності, коли лізингова компанія (що 

виконує функції інвестора) купує вказане підприємством майно та передає 

його у користування за оплату з можливістю переходу права власності на 

предмет лізингу до лізингоотримувача після закінчення строку лізингу. 

Нині лізинг як метод фінансування у розвитку бізнесу стає дедалі більш 

поширеним. 

 2. Компанія «Ласка Лізинг» – лідер у галузі фінансового лізингу в Україні –

максимально швидко і вигідно надає у лізинг легкові й вантажні автомобілі, 

автобуси, мікроавтобуси та інші корисні речі. 

3. Розуміючи, що бізнес клієнтів щодня потребує нових фінансових рішень, 

компанія «Ласка Лізинг» пропонує ряд програм фінансування: 

 «All Inclusive» – дає можливість чітко планувати витрати на кілька років 

наперед і позбутись усіх організаційних питань, пов’язаних із купівлею та 

утриманням автомобіля. Програма враховує усі витрати клієнта за період 

лізингу. 

«Легкий лізинг» – програма для автомобілів, що коштують менше 60 тис. 

євро. Адресована передусім тим підприємцям та фізичним особам, які 

розраховують на невеликі щомісячні платежі. Термін лізингу – до 5 років. 

Перший внесок – 20 %. Розгляд лізингової заяви протягом 1-го робочого 

дня після надання пакета документів. 

«Експрес лізинг» – програма включає фінансування, а також усі названі вище 

додаткові послуги. Термін лізингу – до 5 років. Перший внесок – 15 %. 

Рішення приймається протягом однієї години після надання повного 

пакета документів. 

Програма для постійних клієнтів. Якщо протягом року виникла потреба 

придбати обладнання, ще одну або кілька машин, компанія надає пільгові 

умови, які найкраще відповідають потребам клієнта. 

I.  УНІКАЛЬНІСТЬ ПОСЛУГ 

 1. Послуги – це діяльність, завдяки якій утворюються матеріальні 

(відремонтований автомобіль) чи нематеріальні (піднесений настрій після 

туристичної подорожі) вигоди або їх поєднання (ресторанний продукт), які 

організація надає споживачеві в обмін на гроші або щось інше, що має цінність.  

2. Послуги стали важливою складовою світової економіки.  

 У щорічному звіті СОТ зазначено, що експорт послуг у 2006 році зріс на 11 

% і становить 2,71 трлн дол.  

Обсяги експорту продуктів та послуг з України у 2007 році порівняно з 2006 

роком збільшилися на 19,7 %, імпорту – на 31,2 % і становили відповідно 

8,9 млрд і 4,9 млрд дол. 

За даними Державного комітету статистики України, спостерігалося 

зростання обсягів зовнішньої торгівлі послугами, порівняно з 2006 роком 
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експорт збільшився на 19,8 % і становив 8,9 млрд дол., імпорт – 

відповідно на 31,2 % до 4,9 млрд дол. 

Найбільшу частку в загальному обсязі українського експорту послуг 

становили транспортні (67,9 %), різноманітні ділові, професійні та 

технічні (12,8 %). Імпорт послуг забезпечили передусім такі види: 

транспортні (22,9 %), ділові, професійні та технічні (16,4 %), державні 

(12,7 %) і фінансові (18,2 %). 

3. Зростання у цьому секторі – результат значного попиту на послуги, що 

пропонувалися до цього часу та підвищення інтересу до нових. Наприклад, в 

Україні останнім часом стрімко розвиваються мережі торговельно-промислових 

зон, які включають будівництво мереж готелів, автозаправних станцій та 

складських приміщень. 

А. Чотири визначальні характеристики послуг 

Послугам (на відміну від матеріальних товарів – продуктів) властиві чотири 

специфічні риси: невідчутність, непостійність якості, невіддільність від 

постачальника, нездатність до зберігання. Ці чотири характеристики складають 

комплекс «4 Не». 

1. Невідчутність.  

До послуг не можна доторкнутися, побачити або потримати їх, перш ніж 

прийняти рішення щодо купівлі. 

Послуги – це більше дія, ніж предмет, тому споживачі можуть їх оцінити 

виключно за результатом використання. Завдання маркетологів полягає у 

«матеріалізації» послуг шляхом демонстрації споживачам результату їх 

отримання, наприклад, фотографій чи відеороликів, що свідчать про 

переваги їх використання. 

2. Непостійність якості. 

Послуги залежать від людей, які їх надають, тому їх якість змінюється 

залежно від здібностей кваліфікації та самопочуття виконавця. 

Непостійність якості – набагато більша проблема на ринку послуг, ніж під 

час виробництва і реалізації продуктів. 

Єдиним шляхом до задоволення цієї вимоги може стати стандартизація 

обслуговування, що передбачає постійне навчання персоналу, його 

мотивацію і контроль. З іншого боку, стандартизація обслуговування не 

може бути необмеженою, адже споживачі вимагають та цінують саме 

індивідуалізований підхід. 

3. Невіддільність від постачальника. 

Споживачі не можуть відокремити (і не відокремлюють) того, хто надає 

послугу від самої послуги. 

Розрізняють три ступені залученості споживача, які визначають ступінь 

необхідності його безпосередньої присутності під час надання послуги. 

 Найвищий – присутність споживача обов’язкова (у перукарні, у 

лікарні тощо). 

 Середній – присутність споживача не має великого значення (під 

час ремонту машини, у хімчистці тощо). 

 Незначний – присутність споживача необов’язкова (надання 

консалтингових та банківських послуг електронною поштою). 
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4. Нездатність до зберігання. 

Послуги не можна виготовляти з надлишком, відповідно, вони нездатні до 

зберігання.  

Управління «запасами» послуг потребує вирішення більш суб’єктивної 

проблеми невикористаних ресурсів: виробничих, людських, 

фінансових та інших. Цю проблему вирішують переведенням 

працівників на комісійну оплату праці або на умови неповного 

робочого дня. 

В. Шкала відчутності послуг 

1.  Комплекс «4 Не» у багатьох випадках допомагає відрізнити продукти від 

послуг, але часто компанії поєднують у своїй діяльності виробництво продуктів і 

послуг. 

2.  Пропозиція сучасних компаній комплексна, діапазон структури цих 

комплексів  (з огляду на рівень їх відчутності) має такі межі: від переважання 

матеріальних (і цілком відчутних) продуктів до переважання нематеріальних (і 

відповідно невідчутних) послуг. Цей діапазон називають шкалою відчутності 

послуг. 

3.  Центральну позицію на шкалі займають види діяльності, що пропонують 

комплексний товар зі збалансованими частками матеріальної та нематеріальної 

складових. 

4.   У структурі комплексного товару, що пропонують сервісні підприємства, 

можна умовно виділити чотири рівні: 

Перший рівень – основний товар – та частина комплексного товару, 

отримання якої споживач вважає метою свого звернення до компанії. 

Другий рівень – супутній товар – частина комплексного товару, без 

отримання якої споживач не зможе отримати основний товар. 

Третій рівень – додатковий товар – частина комплексного товару, яка 

відрізняє послуги цієї компанії від послуг його конкурентів, 

підвищуючи 

тим самим цінність пропозиції. 

Четвертий рівень – товар у широкому значенні – формують такі складники: 

• доступність (за ціною, за зручністю розташування, за режимом роботи); 

• атмосфера (психологічний комфорт, що створюється завдяки кваліфікованості 

працівників); 

• фізичне середовище (архітектура і дизайн приміщень); 

• взаємодія клієнтів між собою (їх психологічна сумісність); 

• взаємодія клієнтів із системою обслуговування (психологічна і фізична 

доступність працівників та керівництва). 

 С. Класифікація послуг 

Послуги можна класифікувати за такими критеріями: 1) особливості надання; 

2) мета надання; 3) джерела фінансування. 

 1. Особливості надання послуг. 

Послуги, під час надання яких переважає використання обладнання. 

Послуги, під час надання яких переважає використання праці людей. 
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  2. Мета надання послуг. За податковим статусом сервісні організації 

поділяються на комерційні (прибуткові) та некомерційні (неприбуткові). 

 В Україні дедалі більше активізуються процеси створення некомерційних 

організацій. 

 Надходження некомерційних організацій не оподатковуються і 

не розподіляються між акціонерами.  

 Відповідно до завдань, визначених у статуті, прибуток 

некомерційної організації спрямовується на забезпечення 

обслуговування її клієнтів.  

 Водночас усі доходи, отримані такою організацією від діяльності, 

що не пов’язана з її основною місією, оподатковуються. 

3.   Джерело фінансування. На відміну від комерційних організацій, які 

надають перевагу послугам із високим рівнем рентабельності, державні 

підприємства надають послуги, що мають соціальне значення. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

1. Які характеристики складають комплекс послуг «4Не»? 

Відповідь: невідчутність, непостійність якості, невіддільність від 

постачальника, нездатність до зберігання. 

2. Охарактеризуйте структуру комплексного продукту сервісних компаній. 

Визначте діапазон шкали відчутності послуг. 

Відповідь: перший рівень – основний  товар, другий рівень – супутній товар, 

третій рівень – додатковий товар, четвертий рівень – товар у широкому значенні. 

Від невідчутних (з домінуванням нематеріальних послуг) до відчутних (з 

домінуванням матеріального товарного змісту). 

3. Обґрунтуйте доцільність класифікації послуг за особливостями надання, 

метою і джерелами фінансування. 

Відповідь: особливості надання визначають ступінь впливу комплексу «4 Не». 

Мета надання вказує на сферу діяльності. Джерела фінансування свідчать про 

економічне чи соціальне значення.  

 

II.  ЯКИМ ЧИНОМ СПОЖИВАЧІ ОТРИМУЮТЬ ПОСЛУГИ 

Успіх організації на конкурентному ринку залежить від її здатності зрозуміти, 

як споживач приймає рішення про купівлю, обрати переконливі способи 

презентації продукту (послуги). 

 А. Типи процесів прийняття рішення про купівлю послуги 

1.  Оцінювання споживачем різних видів послуг відбувається неоднаково і 

залежить від великої кількості ситуативних чинників.  

 Різні види послуг мають різні можливості бути проілюстрованими або 

показаними, внаслідок чого споживачі по-різному здійснюють 

передкупівельне оцінювання властивостей послуг. 

 Виробники (постачальники) відрізняються способами надання (доставки) 

послуг. 

2.  Послугу можна розглядати як нематеріальну частину комплексного 

товару, від структури якого залежить тип процесу прийняття споживачем рішення 

щодо купівлі. 
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 За сенсорним типом купують товари, в яких переважає матеріальна складова 

(одяг, взуття, канцелярські прилади тощо), оскільки поведінка споживача 

перебуває головним чином під впливом враження від сприйняття 

відчутних характеристик товару. 

За досвідним типом купують товари, в яких збалансовані матеріальна та 

нематеріальна складові (ресторанні, туристичні та інші), оскільки вони 

можуть бути оцінені лише після придбання. 

За довірчим типом товари, в яких переважає нематеріальна складова 

(освітні, екскурсійні та інші), оскільки рішення про купівлю 

визначається рівнем довіри до виконавця. 

 В.   Оцінювання якості сервісу  

1.  Оцінювання якості сервісу відбувається, як правило, на основі порівняння 

отриманих вражень з передкупівельними очікуваннями. Цю інформацію 

отримують за допомогою анкетного опитування. 

2. Анкета містить закриті запитання із спеціально розробленими шкалами, 

точність яких залежить від урахування двох важливих обставин: 

На очікування споживача впливає сума усіх складників, що формують 

чотирирівневий сервісний товар. 

Щоб визначити вплив цих складників, до анкети включають запитання, що 

дозволяють виявити ставлення споживача до важливих характеристик 

послуги, а саме: 

 Надійність – здатність надавати обіцяний рівень якості 

обслуговування за будь-яких умов. 

 Відчутність – наявність фізичних ресурсів, устаткування, 

персоналу, комунікаційних матеріалів. 

 Відповідальність – бажання допомогти клієнту та поліпшити 

сервіс. 

 Переконливість – компетентність і ввічливість персоналу та його 

здатність зберігати конфіденційність. 

 Співчутливість – турбота, увага до кожного клієнта. 

 Відносна важливість окремих складових якості послуги змінюється від її 

виду і вимірюється за допомогою визначення коефіцієнта важливості. 

3. Споживча оцінка якості послуг має для їх виробників стратегічне 

значення, тому необхідно не лише вимірювати середню споживчу оцінку, а й 

цілеспрямовано визначати незадоволених споживачів, спонукати їх до 

обговорення причин незадоволення. 

 Досвід діяльності успішних компаній показує, що навіть незадоволений 

споживач може змінити своє ставлення до компанії на позитивне під 

впливом своєчасних вибачень і конкретних дій виробника щодо 

покращення сервісу. 

Однак невиправдані сподівання (з боку споживача) чи недотримання слова 

(з боку компанії) є згубними для останньої, оскільки незадоволений 

споживач – це найефективніша антиреклама. 

 С. Зв’язок із клієнтом і ринкові відносини 

1. Клієнти оцінюють послугу цілком, не виділяючи в ній окремих 

складників, що насправді входять до сервісного процесу. Однак компанія, яка 
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надає послугу, щоб не  випускати з поля зору жодного складника, має 

представити цей процес як сукупність послідовних кроків.  

2. З метою налагодження зворотного зв’язку із споживачами послуг  на 

сервісних підприємствах створюють відділи клієнтів. 

 Працівники відділу розробляють послідовність взаємодії компанії зі 

споживачем таким чином, щоб споживач мав можливість отримати 

максимально повну інформацію щодо переваг сервісу. 

 Один із найважливіших напрямів покращення якості послуг – виявлення 

незадоволених клієнтів, яке реалізується у такій послідовності: 

 Визначення причини незадоволеності. 

 Вирішення проблем клієнта. 

 Визначення взаємозв’язку між сервісними невдачами та їх     класифікація. 

 Використання інформації для покращення обслуговування в цілому. 

Прогресивні компанії розглядають пропозиції і скарги як джерело ідей 

для покращення своєї діяльності. Наприклад, на основі детального 

аналізу результатів анкетування пасажирів служби аеропорту 

«Бориспіль» суттєво поліпшили інформаційне забезпечення 

аеропорту. 

3.     Маркетингові відносини. 

Процес надання або отримання послуги можна зобразити як ряд послідовних 

контактів між виробником (продавцем) послуги та клієнтом. Кожен контакт має 

певний вплив на узагальнену оцінку покупки клієнтом. Кількість контактів під час 

надання різних видів послуг неоднакова. 

Ці контакти надають можливість впроваджувати мотиваційні програми 

розвитку відносин із клієнтами. У таких програмах, як правило, передбачають 

заходи як економічного, так і морального стимулювання, спрямовані на 

формування й поглиблення лояльності клієнтів до компанії та її продуктів. Інакше 

кажучи, компанія надає споживачеві ряд привілеїв, на що споживач відповідає 

своєю лояльністю 

Серед найважливіших привілеїв, що надаються клієнтам, слід назвати: 

.присвоєння «звання» постійного клієнта; 

 підвищення споживчої цінності послуги, завдяки її зміні на 

замовлення клієнта; 

 зниження рівня ризику та кількості стресових ситуацій завдяки 

повторенню вже випробуваного процесу купівлі; 

 зменшення витратності процесу купівлі послуги як результат 

сукупного впливу перелічених привілеїв. 

Найкращий варіант відносин між компанією та клієнтом (той, що відповідає 

найвищому рівню його очікувань) передбачає відповідальне ставлення працівників 

до збереження інформації приватного характеру і використання її виключно на 

користь клієнту. 
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ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ   

 1. У чому особливості сенсорного, досвідного та довірчого типів процесу 

прийняття рішення про купівлю послуги? 

Відповідь: за сенсорним типом купують товари, в яких переважає матеріальна 

складова, оскільки поведінка споживача перебуває головним чином під впливом 

враження від сприйняття відчутних характеристик товару. 

За досвідним типом купують товари, в яких збалансовані матеріальна та 

нематеріальна складові, оскільки вони можуть бути оцінені лише після придбання. 

За довірчим типом товари, в яких переважає нематеріальна складова, оскільки 

рішення про купівлю визначається рівнем довіри до виконавця. 

 2. Яким чином можна виміряти споживчу оцінку якості послуг? 

Відповідь: на основі порівняння отриманих вражень з передкупівельними 

очікуваннями. Цю інформацію отримують за допомогою анкетного опитування. 

3. Доведіть необхідність і визначте послідовність пошуку незадоволених 

споживачів. 

Відповідь: невиправдані сподівання (з боку споживача) чи недотримання 

слова (з боку компанії) є згубними для останньої, оскільки незадоволений 

споживач – це найефективніша антиреклама. 

Виявлення незадоволених клієнтів реалізується у такій послідовності: 

визначення причини незадоволеності, вирішення проблем клієнта, визначення 

взаємозв’язку між сервісними невдачами та їх класифікація, використання 

інформації для покращення обслуговування в цілому. 

4. Зазначте переваги розвитку маркетингових відносин для споживача та 

компанії. 

Компанія отримує лояльних клієнтів, а клієнти отримують товари підвищеної 

споживчої цінності. 

 

III.  УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПОСЛУГ   

 1.  Програми розвитку маркетингових відносин дають можливість здійснити 

своєрідну ланцюгову реакцію перетворень у сприйнятті споживачів послуги: 

позитивні зміни у процесі закупівлі → індивідуалізація обслуговування відчуття 

постійної (водночас ненав’язливої) турботи з боку компанії, сприйняття послуги як 

унікальної. Такі перетворення вимагають серйозних зусиль з боку компанії, 

спрямованих на відповідну адаптацію процесу управління маркетингом послуг.  

2.     Внутрішній маркетинг базується на усвідомленні керівництвом компанії 

того, що передусім необхідно зосередитися на створенні команди однодумців зі 

своїх співробітників (або внутрішньому ринку). Лише на основі успішного 

внутрішнього маркетингу можуть бути успішними програми, спрямовані на 

споживачів. 

Якісні послуги – це своєрідна гарантія професіоналізму службовців, яку 

компанія надає клієнту: їх розуміння процесу, навичок, кваліфікації та інших 

характеристик, необхідних для задоволення очікувань клієнта і формування його 

лояльності.  

   Для успіху сервісної компанії вирішального значення набувають послідовні 

етапи розвитку працівника: працевлаштування, навчання, зв’язок, тренування, 

управління та лідерство. 
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Під час аналізу особливостей управління маркетингом послуг будемо 

використовувати вже відомий комплекс «4Р». 

 А.   Товар (послуга) 

Поняття «товар» – серцевина маркетингового комплексу будь-якої компанії. 

Однак, через різні співвідношення матеріальної та нематеріальної складових у 

продукті та послузі, розроблення комплексу маркетингу сервісної компанії 

пов’язане з необхідністю вирішення додаткових проблем під час формування 

таких трьох характеристик послуги: унікальність, брендинг і керованість. 

1. Унікальність послуги. 

Характеристика нового виробу, яку позитивно сприймають споживачі, – 

це його перевага, що буде запатентована. Слід нагадати, що патент дає 

виробникові товару виключні права на його виробництво протягом 

тривалого часу (17 років). Водночас, послуга, якій виробник надав 

унікальних характеристик, не може бути запатентована, – і в цьому 

полягає головна відмінність між продуктами і послугами. 

Багато представників різних видів бізнесу сьогодні намагаються 

відрізнити свій основний товар шляхом зміцнення усіх його рівнів 

новими послугами (тобто шляхом диференціації товару) або 

покращення додаткових послуг завдяки залученню службовців ззовні 

(тобто завдяки аутсорсингу). 

Останнім часом в Україні набуває поширення – споживче кредитування      

фізичних осіб. Банки пропонують кредити на придбання: 

• нерухомості на первинному та вторинному ринках; 

• земельної ділянки з подальшою її забудовою; 

• автомобілів нових та тих, що були у користуванні; 

• меблів та побутової техніки тощо. 

2. Брендиг – послуги. 

Важливий аспект у маркетингу товару – це вибір стратегії брендингу. 

Однак послуги невидимі, тому розроблення їх бренда значно 

складніше. 

Бренд сервісної організації істотно впливає на рішення споживача. 

3. Керованість (управління корисністю) послуги. 

Більшістю послуг складно керувати через вплив комплексу «4Не»: 

 корисність послуги втрачена, якщо вона не надається протягом   

відведеного для неї часу; 

      керування послугою (як центральним складником комплексу 

маркетингу) має бути узгоджене із зусиллями, спрямованими 

на регулювання споживчого попиту. 

Сервісні організації мають керувати корисністю пропозиції так, щоб 

узгодити: 1) тривалість циклу попиту (наприклад, один день, 

тиждень, місяць або рік); 2) обсяг активів організації, необхідних для 

обслуговування цього циклу. 

Узгодженість вказаних параметрів дозволить максимізувати повернення  

інвестицій (ROI). Для різних сегментів споживачів пропонують різні 

цінові схеми для підвищення або зниження рівня попиту на послуги. 
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В.   Ціна 

1.  У сфері послуг замість терміна «ціна» часто вживають інші назви. Лікарні 

отримують платежі; консультанти, адвокати, лікарі та бухгалтери – гонорари; 

авіалінії – плату за проїзд; готелі – відсотки. 

2.     Незалежно від того, який термін використовується, ціна відіграє дві 

важливі ролі: у формуванні ставлення споживача до послуги (як основа 

закріплення конкретної позиції послуги у його свідомості) та в управлінні 

маркетингом послуги (зокрема, в регулюванні рівня попиту на послугу). 

3.  Комплекс «4Не» – суттєва перешкода для оцінювання якості послуги 

споживачами, тому за відсутності інших очевидних характеристик послуги 

орієнтиром щодо рівня її якості для споживачів слугує ціна. 

4.  Багато видів комерційних підприємств встановлюють гнучкі (непікові) 

ціни, сутність яких полягає у зміні рівня ціни залежно від часу доби, дня тижня, 

місяця та сезону для зменшення амплітуди коливань попиту. Більш приваблива 

(тобто менша) ціна завжди менш популярна серед споживачів періоду.  

С.   Розподіл (місце) 

1.  Розподіл (чи місце продажу) – це основний чинник у розвитку сервісної 

маркетингової стратегії внаслідок нерозривності процесу надання та отримання 

послуги  (у той час, коли екскурсовод проводить екскурсію, слухачі сприймають 

його розповідь). 

2.  Досі в маркетингу послуг приділялася недостатня увага такому важливому 

складнику маркетингового комплексу, як розподіл, однак зростання конкуренції 

підвищило «вартість» (тобто цінність для споживача) зручного розміщення (або 

доступності) послуги. 

3.  Поява електронного розподілу через Інтернет значно спростила доступність 

міжнародних подорожей для туристів, підвищила можливості споживачів в 

отриманні банківських і страхових товарів, розваг і багатьох інших видів послуг, 

що базуються на інформації. 

 D.    Комунікації  

 1.   Значення маркетингових комунікацій для успішного просування багатьох 

видів послуг полягає в інформуванні споживачів про користь, яку вони отримають 

від купівлі послуги. 

2.    Особливо цінний аргумент інформаційних звернень в умовах постійного 

стресу та напруженого ритму життя – рекламні повідомлення про високу якість 

обслуговування та ввічливість персоналу. 

Споживачі краще запам’ятають інформацію, якщо рекламні звернення 

будуть супроводжуватися графічним зображенням – персоніфікованим 

образом послуги. 

Це може бути персонаж із реального життя. 

У більшості випадків рекламна підтримка послуг відбувається за 

допомогою прийомів, подібних до тих, що застосовуються для 

рекламування матеріальних товарів. 

3.     Інша форма маркетингових комунікацій, пропаганда, відіграє основну 

роль у стратегії просування некомерційних (неприбуткових) послуг і деяких 

професіональних організацій. 
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Внаслідок того, що споживачі більше довіряють пропаганді (ніж рекламі), 

багато служб використовують анонси ( public servicе announcements – 

PSAs). Саме тому, що PSAs – це безкоштовний канал комунікації з 

цільовою аудиторією, некомерційні (неприбуткові) організації базують 

на них свої медіа-плани. 

Проте, як зазначено в розділі 18, використовуючи анонси, організація 

навряд чи зможе контролювати ефективність повідомлень, оскільки 

достеменно невідомо, хто читає ці повідомлення і час та тривалість 

контактів з ними. 

Однак, стрімке зростання кількості різноманітних каналів масової 

інформації та все більша їх спеціалізація і концентрація на вузькому 

сегменті аудиторії, а також  зниження ефективності прямої реклами, 

змушують і комерційні, і некомерційні організації дедалі частіше 

звертатися саме до пропаганди та інформаційних анонсів, розміщених у 

вузькоспеціалізованих виданнях, тобто націлених на обраний 

рекламодавцем сегмент аудиторії. 

 

IV.  ПОСЛУГИ В МАЙБУТНЬОМУ 

Значні зміни в пропозиції послуг відбудуться внаслідок впливу технологічного 

розвитку та еволюції просторової глобальної економіки. 

1. Технологічний прогрес швидко змінює сучасний асортимент послуг. 

  Серед нових видів слід назвати: голосовий Інтернет (телефон), домашні 

відеоконференції, нові форми охорони та ідентифікації (наприклад, нові 

можливості використання відбитка пальця Інтерполом та діагностика 

захворювань по сітківці ока). 

Зростає кількість послуг, що надаються з використанням Інтернету: 

відеорепортажі, фільми і навіть електронні версії підручників, таких як цей. 

с.     Для сучасної пропозиції нових послуг найбільш характерним є використання 

інформаційних технологій. Деякі експерти вважають, що кількість різновидів 

інформаційних послуг незабаром перевищить 100 000. Цьому сприятиме також 

об’єднання Інтернет-порталів з рекламними та інформаційними агенціями, яке 

відбувається на сучасному ринку. 

2.  Глобалізаційні процеси у світовій економіці, безперечно, впливають на 

сферу послуг. 

Протягом останнього десятиріччя ХХ ст. частка послуг у ВВП розвинених 

країн перевищила частку продуктів. 

У майбутньому структура пропозиції послуг буде змінюватися у бік 

переважання частки тих їх видів, що задовольняють культурні 

(духовні) потреби. 

Результати останніх досліджень показують, що споживачі таких країн, як 

Австралія, Китай, Німеччина, Індія та США по-різному сприймають і 

оцінюють якість послуг, що доводить необхідність думати глобально, а 

діяти локально. 

Деякі експерти прогнозують, що головні напрями економічних змін будуть 

визначені сучасними поглядами на структуру продуктів сервісних 
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компаній, які потребують розвитку матеріальних ресурсів для 

створення послуг та удосконалення їх нематеріальних характеристик. 

 

 

                ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1.    Порівняйте попит і пропозицію послуг готелю через призму управління їх 

корисністю. 

Відповідь: у сезон низького попиту зменшити кількість незайнятих кімнат 

дозволить пропозиція пакетних турів за привабливими цінами для груп (зі 

збільшенням групи ціна для кожного учасника зменшується) або інших пакетів 

(наприклад, тижневого чи триденного туру до престижного місця із заниженою 

ціною). У сезон високого попиту перевагу надають індивідуальним гостям, які 

заплатять високу ціну за подорож самостійно. 

2. Як кінотеатри (стадіони) можуть використовувати гнучкі ціни? 

Відповідь: стадіони пропонують знижки на оптову закупівлю квитків, 

кінотеатри встановлюють знижені ціни на денний сеанс. 

3. Які чинники визначатимуть розвиток послуг у майбутньому? 

Відповідь: технологічний розвиток та еволюція просторової глобальної 

економіки.  

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ   

ДОСВІД МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ «БОРИСПІЛЬ» У 

ПОКРАЩЕННІ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ 

Повний комплекс високоякісних послуг з автопрокату надають в Україні 

компанії «Hertz Автопрокат», «ЛюксАвто», «ЛимонHАвтопрокат», BLS Rental 

Agency, «Рентека», ARO cars та інші. Так, наприклад, компанія BLS Rental Agency 

пропонує найнижчі ціни для тих, хто хоче орендувати автомобіль на місяць і 

більше. 

Проте найкращою в номінації «Найкраща автопрокатна компанія» за 

результатами конкурсу «Best of Kyiv 2006», що проводився газетою «Київ Пост» у 

січні 2007 року, була визнана компанія «Hertz Автопрокат». Опитування 

проводилося за 39-ма номінаціями серед великих магазинів, ресторанів, а також 

компаній, що надають різноманітні послуги. 

Рисунок 12-8 ілюструє послідовність взаємодії споживача з орендною компанією 

на прикладі діяльності компанії «Hertz Ukraine». 

Активність клієнтів прокату автомобілів. Клієнт вирішив взяти напрокат 

машину і звертається до прокатної компанії (1). Представник компанії надає 

інформацію щодо можливості отримання автомобіля в бажаному місці (2). Коли 

клієнт прибуває до прокатного відділу (3), знову спрацьовує система замовлень 

(заздалегідь зарезервованих). У цей час клієнт інформує представників компанії 

про свої можливості оплати, місце проживання, наявність прав на водіння 

автомобіля (4). Повернений після використання автомобіль перевіряється на 

наявність пошкоджень (9), після чого клієнт отримує розрахунок (10). Кожен із 

наведених десяти кроків – це точки контакту представників компанії з клієнтом, 

який у такий спосіб отримує можливість оцінити головні аспекти послуг компанії 

«Hertz Ukraine».  
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Кроки, позначені літерами від A до Г, передбачають перевірку стану автомобіля, 

уточнення тарифів для конкретного клієнта (залежно від періодичності його 

звернень), приготування машини для інших клієнтів та корекцію стану машини у 

системі бронювання. Для надання послугам додаткових переваг компанія «Hertz 

Ukraine» має удосконалювати запропонований алгоритм. Наприклад, усунути крок 

4 для своїх постійних клієнтів, яким для отримання ключів від автомобіля 

достатньо пред’явити права водія. 

ІНФОРМАЦІЙНА МОНОПОЛІЯ GOOGLE – ПРЯМА ЗАГРОЗА 

МАНІПУЛЮВАННЯ СВІДОМІСТЮ 

 

 «Ми – це те, що ми їмо» – цей крилатий вислів славетного Гіппократа цілком 

можна застосувати і до «споживання» інформації. Цим пояснюється важливість 

змісту і структури діяльності постачальників інформаційних послуг, на ринку яких 

стрімко зростає частка мережі Інтернет. 

 За результатами дослідження Європейської асоціації інтерактивної реклами, 

європейці віком від 16 до 24 років надають перевагу Інтернету, а не телебаченню. 

82 % опитаних проводять в Інтернеті від п’яти до семи днів на тиждень. З такою 

самою частотою 77 % респондентів переглядають телевізор. При цьому 48 % 

зазначають, що зменшення уваги до телепередач відбулося саме через 

прихильність до Інтернету. У середньому кожен опитаний проводить он-лайн по 

11,9 годин на тиждень. Найбільше часу на Інтернет – 13,6 години на тиждень – 

виділяють молоді люди в Італії. Найрідше відвідує Інтернет молодь Нідерландів – 

9,8 години.  

Понад 80 % респондентів заявили, що використовують як мінімум один вид 

Інтернет-послуг. У ході дослідження було опитано понад 7 тис. осіб із 10 країн 

Європи.  

Раніше подібне опитування проводилося у США. З’ясувалося, що американці 

в середньому проводять у мережі близько 11 годин на тиждень.  

Водночас дослідження вказують на небезпеку інформаційної монополії 

Google, зростання популярності якого спричинило серйозне занепокоєння 

соціологів. Так, за даними австрійського професора університету комп’ютерних 

систем і комп’ютерних медіа Гермена Мауера, поширеність цієї пошукової 

системи у різних куточках світу становить від 57 до 95 %, що вказує на можливість 

створення небезпечної інформаційної монополії, яка допомагатиме керувати 

інформаційними потоками, порушуючи приватний простір користувачів. 

 За його оцінками, щомісячно у світі здійснюється 61 млрд пошукових запитів, 

значну частину яких обслуговує Google.  

Поява сервісів, які можуть поєднати фізичне місце розташування користувача 

з його інтересами та особистими даними, тільки посилить потенційно небезпечну 

інформаційну владу компанії. На думку соціологів, Google на сьогодні – найбільша 

«детективна» агенція, бо має найпотужніші інструменти для збирання даних про 

користувача. Навіть якщо сьогодні ця інформація не використовується, ніхто не 

знає, що може статися через кілька років.  

Крім того, в дослідженні йдеться про економічний вплив цієї компанії, яка 

управляє економічними процесами завдяки рекламі. Професор Герман Мауер 

вважає, що звуження інформаційних джерел до Google і Wikipedia може створити 
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дуже прості інструменти для маніпулювання історичними та іншими даними на 

догоду певним силам. 

Google став головним інтерфейсом сучасної реальності, – резюмують 

дослідники. Це може легко призвести до його домінування над усім світом.  

ПОСЛУГИ АУТСОРСИНГУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

КОМПАНІЙ 

 

Послуги аутсорсингу в Україні стали однією з форм управління бізнесом, 

економічна сутність якої полягає у системі відносин, що виникають під час 

передавання компанією-замовником деяких видів своєї діяльності спеціалізованим 

професійним організаціям на підставі довгострокових договорів.  

Аутсорсинг маркетингових функцій – це вид аутсорсингу, що передбачає 

дослідження ринку товарів, конкурентів, організацію рекламної діяльності, 

проведення рекламних компаній, презентацію нових видів товарної продукції, збут 

продуктів і послуг тощо. 

 Особливості аутсорсингу в Україні полягають у тому, що компанії більше 

націлені на передавання дослідницьких функцій, функцій комунікації (що 

поступово й відбувається), ніж передачу функцій збуту та контролю маркетингової 

діяльності. 

 На аутсорсинг компанії найчастіше передають: маркетингові дослідження та 

аналіз маркетингових можливостей (94,3 %); управління маркетингом (89,5 %); 

маркетингові комунікації (82,1 %).  

У межах аутсорсингу функцій маркетингу компанії, що його здійснюють, 

пропонують своїм клієнтам: супровід аналітичної функції маркетингу організації; 

інформаційний і методичний супровід; деталізовану перевірку; добір і навчання 

працівників відділу маркетингу; експертні консультації.  

Останнім часом зростає попит на консалтингові послуги, що надають як 

індивідуальні консультанти (які працюють у вузьких технічних галузях), так і 

спеціалізовані компанії. При цьому замовники обирають консультантів за такими 

критеріями: високий рівень професіоналізму (87 %); плата за послугу (26 %); 

репутація та досвід діяльності (23 %); рівень якості пропонованих послуг, що 

визначається оперативністю, достовірністю, точністю, повнотою і релевантністю 

отриманої від консультанта інформації (22 %); наявність досвіду роботи з 

компаніями галузі (20 %); гарантія конкретних результатів (18 %); дотримання 

етичних норм (16 %).  

Компанії, що надають послуги з маркетингового консалтингу, можна умовно 

поділити на універсальні та спеціалізовані. Універсальні – це агенції повного 

циклу, що надають увесь спектр послуг; спеціалізовані ж зосереджуються на 

окремому напрямі. Серед відомих агенцій України, що належать до міжнародних 

мереж, можна виокремити такі: Adam Smith Advertising, Saatchi & Saatchi, Bates 

Ukraine, D’Arcy, Euro RSCG New Europe, Leo Burnett, Lowe & Partners Kiev, 

Provid/BBDO. Окремо слід назвати агенції з брендингу – BrandAid, «Следопыт». 

Ще одна група – компанії, які спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, а 

саме TNS, GfK, InMind, AsNielsen Ukraine, Action Data Group, Research and 

Branding Group тощо. 
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