
Маркетинг транспортних послуг 

 

140 

РОЗДІЛ 10 

СИСТЕМА ПРОСУВАННЯ 

ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

 

 

10.1. Поняття про комплекс маркетингових комунікацій 

 

Сучасний маркетинг вимагає набагато більшого, ніж просто 

створити гарний товар (послугу), призначити на нього привабливу 

ціну і забезпечити його доступність для цільових споживачів. Фірми 

повинні ще здійснювати комунікацію зі своїми замовниками. Маркетингові 

комунікації займають особливе місце в системі виробничо-збутової 

діяльності транспортного підприємства, тому що являють собою 

найбільш активну частину всього комплексу маркетингу. Совокупність 

маркетингових рішень, зумовлених комунікативністю, називається 

просуванням товару (послуги). 

Для забезпечення дієвої комунікації фірми наймають рекламні 

агентства для створення ефективних оголошень, фахівців з організації 

громадської думки для формування образу фірми, фахівців зі 

стимулювання збуту для розробки заохочувальних програм, навчають 

свій торговий персонал бути привітним і обізнаним. 

Комплекс маркетингових комунікацій (комплекс стимулювання) 

складається з чотирьох основних засобів впливу: реклами, 

стимулювання збуту, пропаганди та особистого продажу (рис. 10.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10.1. Комплекс маркетингових комунікацій 
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Реклама – будь-яка платна форма поширення інформації від імені 

замовника, розрахована на споживача. Реклама і рекламна діяльність 

транспортних підприємств докладно розглянута в розділі 11 цього 

посібника. 

Стимулювання збуту – короткочасні спонукальні заходи 

заохочення купівлі або продажу товару або послуги. 

Пропаганда – поширення сторонніми особами комерційно 

важливих відомостей про товар (послугу) у друкованих засобах 

інформації або доброзичливого представлення по радіо, телебаченню 

або зі сцени. 

Особистий продаж – усне представлення товару в ході бесіди з 

одним або декількома потенційними покупцями з метою здійснення 

продажу. 

Кожному з названих елементів комплексу комунікацій притаманні 

власні специфічні прийоми комунікації. До них можна віднести 

торгові презентації, експозиції в місцях продажу товару, рекламу за 

допомогою сувенірів, спеціалізовані виставки, ярмарки, демонстрації, 

каталоги, торгово-рекламну літературу, плакати, премії, конкурси, 

купони та ін. 

Для досягнення найбільшого комунікаційного ефекту фірмі 

необхідно ретельно координувати весь свій комплекс маркетингу, а не 

тільки комплекс стимулювання. 

 

10.2. Формування попиту і стимулювання збуту 

 

Маркетинг починається там, де виробництво орієнтується на ринок, 

на попит покупців. 

Покупець купує не товар або послугу, а їх функції. Купують 

здатність задовольняти одну або кілька потреб. Отже, на ринку 

покупець набуває засоби задоволення деяких своїх потреб. А коли так, 

то треба покупцеві мати відомості про споживчі властивості товару 

або послуги. Якщо на ринку такі товари (послуги) пропонуються 

кількома продавцями, то покупець повинен мати інформацію про їх 

переваги та недоліки, щоб зробити вибір. Допомогти в цьому йому 

покликана служба формування попиту і стимулювання збуту – 

ФОПСТИЗ. Функції ФОПСТИЗ, по суті, включають дві підфункції: 

– вплив на публіку з метою змусити людей купити товар. Ця 

підфункція називається «формування попиту» (ФОП); 

– вплив на працівників збуту, на торговий персонал із 

метою змусити їх активно й ініціативно працювати. Ця підфункція 

називається «стимулювання збуту» (СТИЗ). 
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Зазначені підфункції взаємно пов’язані, переплітаються, тому 

їх виділення є певною мірою умовним. 

У діяльності служби формування попиту і стимулювання збуту 

(ФОПСТИЗ) слід розрізняти комунікаційний (інформаційний) і 

комерційний ефекти. Завдяки інформаційному впливу потенційні й 

актуальні покупці легко впізнають товар і характеризують його якість. 

Обізнаність зазвичай виявляють 60-80 % опитаних, однак бажають 

придбати цей товар всього лише 20-25 %; негайно купити його мають 

намір тільки 12-15 % опитаних. Таким є звичайний комерційний ефект 

добре поставленої реклами. 

Свідомий вибір покупцем того чи іншого товару (послуги) 

здійснюється за класичною схемою: усвідомлення, знання, доброзичливе 

ставлення, перевага, переконання, купівля. Для того щоб покупець 

вибрав товар (послугу) фірми, вона і створює спеціальні служби 

комунікацій. 

Сутність заходів ФОП полягає в тому, щоб повідомити потенційного 

покупця про існування товару (послуги); проінформувати його про 

потреби, які цим товаром (послугою) задовольняються; представити 

докази щодо якості задоволення цих потреб; максимально знизити 

недовіру, повідомивши про гарантії захисту інтересів покупця, якщо 

він буде незадоволений товаром (послугою). 

За допомогою заходів ФОП (реклама, виставкова та ярмаркова 

діяльність і т. д.) у свідомості потенційного покупця формується 

«образ товару», який грає головну роль в ухваленні рішення про 

покупку. Основне завдання заходів ФОП полягає у введенні на ринок 

товарів (послуг) ринкової новизни, забезпеченні початкових продажів і 

завоюванні певної частки ринку. 

До переліку робіт із формування попиту належать: 

– привернення уваги людей до товарів (послуг); 

– активізація запитів людини; 

– формування мотивів купувати товари та послуги; 

– формування кращого ставлення до певних товарів (послуг). 

Заходи щодо стимулювання збуту (СТИЗ) звернені до покупця, 

який вже на особистому досвіді ознайомився зі споживчими 

властивостями товару. Тому завдання СТИЗ полягає в спонуканні до 

подальших покупок цього товару, придбання великих партій, 

регулярним комерційним зв’язкам із фірмою-продавцем. Діяльність 

СТИЗ особливо важлива в таких ситуаціях: 

– коли на ринку є багато товарів (послуг), що конкурують між 

собою і які мало відрізняються за своїми споживчими властивостями, а 

СТИЗ обіцяє покупцю відчутну особисту вигоду; 
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– коли продаж товару (послуги) йде через розгалужену 

роздрібну мережу. 

Зазвичай розрізняють заходи СТИЗ, спрямовані на покупців і на 

продавців (посередників, агентів, дилерів). 

СТИЗ стосовно покупців полягає в пропозиції відчутної 

комерційної вигоди тим, хто купує товар (послугу), на зумовлених 

умовах. Таку вигоду, наприклад, дають знижки за регулярність 

покупок певної кількості послуг. До заходів СТИЗ належать також: 

презентації (покази) нових товарів (послуг) спеціально для 

представників потенційних покупців; екскурсії на підприємства-

виробники; пресконференції з нагоди введення на ринок нового товару 

(послуги). Найбільш потужними акціями СТИСЗ вважають різке 

зниження ціни у зв’язку з переходом до випуску нової моделі товару 

(нової послуги), про що широко оповіщається через засоби масової 

комунікації (преса, радіо, телебачення). 

СТИЗ стосовно посередників спонукає їх продавати товар 

(послугу) з максимальною енергією, розширювати коло його 

користувачів. Посередникам поставляють безкоштовно або на 

пільгових умовах спеціальне обладнання для передпродажного та 

післяпродажного обслуговування, пересувні сервісні пункти і 

майстерні, надають знижки з продажної ціни і т. д.  

СТИЗ щодо продавців (персоналу магазинів, демонстраційних 

залів, комерційним агентам і т. п.) зазвичай спрямований на 

досягнення цим персоналом високих показників збуту.  

Заохочення може полягати не тільки в грошовій винагороді, але і в 

додаткових днях відпустки, розважальних поїздках за рахунок фірми, 

цінних подарунках. 

Допомагають формувати попит і стимулювати збут взаємини з 

громадськістю, так звані заходи «паблік рілейшинз», завдання яких 

полягає в подоланні недовіри до товару (послуги) і пропонуючого його 

підприємству. З цією метою формується сприятливий образ 

підприємства (імідж). Він пов’язаний головним чином не зі 

споживчими властивостями товару (послуги), а з цінностями, що 

мають позитивне загальнолюдське значення.  

Приміром, через імідж доводиться до широкої публіки думка, що 

кінцевою метою роботи підприємства є не одержання прибутку 

(оскільки беззбиткова торгівля – явище абсолютно нормальне), а 

задоволення потреб людей і суспільства. 

До головних заходів, за допомогою яких здійснюються взаємовідносини 

з громадськістю, належать: 
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– престижна реклама, що пропагує не товар сам по собі, а 

діяльність підприємства; 

– пресконференція з приводу некомерційних подій у житті 

підприємства; 

– некомерційні статті, теле і радіопередачі; 

– фінансування видання книг, науково-дослідних робіт, 

різноманітні культурні акції «паблік рілейшинз».  

Невипадково деякі західні фірми витрачають на ФОПСТИЗ до 15 % 

свого доходу. 

 

10.3. Пропаганда 

 

Пропаганда – це діяльність з організації громадської думки 

(«паблік рілейшнз»). Її завдання – забезпечення фірмі популярності, 

формування уявлення про фірму, а також протидія негативним чуткам 

і відомостями. Для вирішення цих завдань відділи з організації 

громадської думки використовують: 

– зв’язок з пресою; 

– товарну пропаганду (популяризацію конкретних товарів); 

– загальнофірмову комунікацію (діяльність, спрямовану на 

розуміння громадськістю специфіки фірми); 

– лобізм – роботу із законодавцями й урядовцями; 

– консультування – видачу рекомендацій щодо оцінки 

суспільної значущості фірми, її економічного становища та образу в 

очах покупців. 

Фахівці з пропаганди зазвичай належать до групи з організації 

громадської думки, яка не підпорядковується відділу маркетингу. 

Пропаганда є набагато дешевшою ніж реклама, оскільки витрати на 

пропаганду пов’язані лише з оплатою роботи персоналу та розсилкою 

матеріалів. Під час вирішення питання про використання товарної 

пропаганди керівництву слід сформувати конкретні маркетингові 

завдання, відібрати пропагандистські звернення та засоби поширення, 

простежити за перетворенням плану цієї діяльності в життя і оцінити 

досягнуті результати. 

Перед пропагандою повинні бути поставлені конкретні 

маркетингові завдання: 

– підготовка оглядових статей про товар у провідних 

друкованих виданнях; 

– публікація статей про переваги певного товару в порівнянні з 

аналогічним; 
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– розробка пропагандистської кампанії для конкретного 

сегменту ринку і т. д. 

Багато в чому успіх пропаганди буде залежати не тільки від змісту 

звернення, але і від того, де буде розміщений вихідний матеріал. 

Здійснення пропаганди на практиці вимагає високої кваліфікації і 

досвіду. Ефективність пропаганди важко оцінити, оскільки в більшості 

випадків вона використовується в поєднанні з іншими засобами 

стимулювання збуту продукції. Найпростішим методом визначення 

ефективності пропаганди є встановлення кількості осіб, що 

ознайомилися з матеріалами в ході пропагандистської кампанії. Більш 

повну інформацію дозволяють отримати дослідження обізнаності про 

товар (послугу), відомості про розуміння його сутності і дані про 

ставлення до нього. Зазвичай такі заміри проводять до і після 

пропагандистської кампанії. 

 

10.4. Особистий продаж 

 

Особистий продаж як одна зі складових частин комплексу 

маркетингових комунікацій покликана забезпечити формування 

сприятливих уявлень про товар (послугу) і спонукати потенційних 

покупців до його покупки. Вона передбачає прямий (індивідуальний) 

контакт представника товаровиробника з кінцевим споживачем. 

Фахівців, що займаються особистим продажем, називають по-різному: 

торговельні агенти, торгові консультанти, агенти зі збуту, 

представники на місцях, агенти з надання послуг, маркетингові агенти, 

комівояжери. 

Завдяки наявності особистого контакту з потенційним покупцем, 

досягається стимулювання збуту товару (послуги) з урахуванням його 

індивідуальних особливостей. Запропоновані в [9] характеристики 

способу особистого продажу наведено в табл. 10.1. 

Процес особистого продажу досить складний, тому необхідна 

спеціальна підготовка торгових агентів і планування особистого 

продажу. Перший етап особистого продажу пов’язаний із підбором 

потенційних покупців. Відбір їх може бути випадковим. Головне, що в 

даному випадку продавець може лише в загальних рисах уявляти, хто 

перед ним і чого він хоче. 

Відбір покупців може бути також цілеспрямованим, коли сам 

продавець за певними ознаками відбирає покупців і вже до початку 

переговорів може скласти їхній «портрет». Вирішення цієї проблеми 

значно полегшується, коли фірма має добре розвинену систему 

маркетингової інформації. 
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Таблиця 10.1 

Характеристики способу особистого продажу 
 

Фактор Опис фактора 

Особистісний характер 

забезпечується взаємне спілкування двох 

осіб; 

кожен учасник може ставити питання 

контрагенту і змінювати свою поведінку 

Становлення відносин 

продавець, який прагне встановити з 

клієнтом довготривалі стосунки, зазвичай 

приймає його інтереси близько до серця 

Спонукання до відповідної 

реакції 

особиста бесіда змушує будь-яким чином 

відреагувати на пропозицію продавця, 

навіть якщо у формі ввічливої подяки буде 

оформлена відмова 

Стимулювання збуту 

у ході стимулювання комунікацій 

використовуються купони, лотереї, 

конкурси, премії, різні запрошення і т. п. 

Привабливість і 

інформативність 

залучення уваги і наявність інформації, яка 

може вивести споживача на товар (послугу). 

Запрошення до здійснення 

покупки 

містить чітку пропозицію негайно зробити 

операцію 

 

При підготовці до майбутнього контакту з потенційним покупцем 

найважливішим є ухвалення рішення про стратегію особистого 

продажу. Її вибір в основному залежить від того, наскільки споживач 

інформований про товар (послугу) та його переваг до початку 

особистого продажу і наскільки цілеспрямовано відібрані потенційні 

покупці. Виходячи з цього, обирається одна з двох можливих 

стратегій: стандартний або гнучкий продаж. 

Стандартний продаж – заздалегідь підготовлений і єдиний підхід 

до всіх потенційних покупців. 

Гнучкий продаж – підхід окремо до кожного покупця залежно від 

специфіки його потреб. 

Важливий крок на шляху досягнення цілей особистого продажу – 

це вміння долати можливі заперечення покупця, які можуть носити як 

психологічний, так і логічний характер. 
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Вищою метою особистого продажу виступає висновок угоди. 

Виключне значення при цьому має вміння продавця відчути момент 

готовності покупця до здійснення угоди. Бажано, щоб укладання угоди 

відразу ж супроводжувалося відповідними процедурами. 

Особистий продаж – найдорожчий елемент комплексу 

маркетингових комунікацій. Тому вона активно застосовується в 

торгівлі товарами виробничого призначення, а також дорогими 

товарами підвищеного ризику. 

 

10.5. Стимулювання збуту й етапи життєвого циклу товару 

(послуги) 

 
Однією з найвідоміших і найбільш критикованих маркетингових 

концепцій є «концепція життєвого циклу продукту». Її основна ідея 

полягає в тому, що будь-яка політика стосовно товару на ринку може 

бути модифікована під впливом наявних ринкових умов, і виробник є 

не пасивним спостерігачем цього процесу, а має можливість керувати 

ним. Історія існування продукту простежується від стадії виникнення 

ідеї про майбутній товар, проходить через стадії його зростання, 

зрілості до стадій насичення і зникнення товару з прилавків магазинів. 

Рівень достовірності отриманих результатів залежить від ступеня 

агрегованості аналізованої сукупності. Це може бути клас продуктів 

(наприклад, автомобіль), групи продуктів з певними споживчими 

властивостями (наприклад, легковий автомобіль) або спеціальні 

торгові марки (наприклад, «Ford»). Однак зосередження уваги тільки 

на одній з перерахованих вище груп збіднює аналіз, з’являються і 

зникають фірми та моделі, виникають нові фантазії дизайнерів, що дає 

нове життя товарам і послугам. 

Період існування певного виду товару (послуги) від появи на ринку 

(у продажу) до зникнення з нього і називається життєвим циклом 

товару (послуги). Життєвий цикл будь-якого живого організму – 

народження, ріст, зрілість, старість, смерть – характеризується двома 

необхідними умовами: 

– тривалість кожної стадії має певні точні терміни; 

– послідовність стадії також постійна: одна стадія слідує за 

іншою незмінно і необоротно. 

Графічно життєвий цикл може бути представлений відрізком часу 

Тжц (рис. 10.2). На графіку відображено обсяги V реалізації товару 

(послуги) на ринку в натуральному або вартісному вираженні. 
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Рис. 10.2. Стадії життєвого циклу товару (послуги) 
 

Умовні позначення: 0 – стадія дослідження; 1 – стадія випуску товару 
(послуги) на ринок, впровадження; 2 – стадія росту (розвитку); 3 – стадія 

зрілості; 4 – стадія насичення; 5 – стадія спаду; t1, t2, t3, t4, t5 – відповідно 

тривалість стадій життєвого циклу 

 

Життєві цикли в природі та економіці різні, хоча і йдуть 

паралельно. Тривалість стадій для різних товарів і послуг буде різна. 

На кожній стадії на ринку з’являються нові споживчі сегменти з 

різною ціновою чутливістю, яку необхідно враховувати в 

маркетинговій політиці підприємства. 

На різних етапах життєвого циклу заходи стимулювання збуту 

мають деякі особливості. 

На стадії впровадження нового товару (послуги) на ринок служба 

формування попиту і стимулювання збуту проводить роботу, 

спрямовану на створення іміджу фірмі, знайомить потенційних 

покупців із споживчими властивостями товару (послуги), що вимагає 

значних витрат на ці ланцюги. 

На стадії зростання, як правило, посилюється конкуренція через 

те, що введений товар (послуга) починає тіснити конкурентів. Щоб 

протидіяти конкуренції, розширюється асортимент товару (послуг), 

його модернізація, знижується ціна за рахунок застосування знижок. 

Виникає задача показати покупцеві переваги нового товару (послуги) в 

порівнянні з товаром (послугою) конкурента. Тут приходить на 

допомогу і реклама. 

Стадія зрілості відрізняється тим, що на ринок уведено повний 

асортимент товару (послуг), його вже купили всі охочі. Для залучення 

консервативних покупців потрібна інформація за всіма пільговими 

умовами продажів 

1 2 3 4 

 t1             t2                   t3                     t4              t5 

0 
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При настанні стадії насичення продаж товару (послуги) йде в 

основному внаслідок повторних закупівель. Тому на цій стадії 

рекламуються тільки ті товари (послуги), що користуються найбільшим 

попитом. Для них і створюються заходи щодо стимулювання збуту. 

Стадія спаду характеризується згортанням діяльності служби 

стимулювання збуту певного товару (послуги). 

 

10.6. Розробка комунікаційної стратегії 

 

Процес розробки комунікаційної стратегії в загальному вигляді 

являє собою ряд послідовних етапів: 

– визначення мети і завдань; 

– вибір стратегії; 

– визначення структури комплексу комунікацій; 

– розробка бюджету; 

– аналіз результатів. 

Таблиця 10.2 

Переваги і недоліки окремих елементів комплексу комунікацій 
 

Переваги Недоліки 

Реклама 

– привертає великий, географічно 

розкиданий ринок; 

– доносить до споживача інформацію 

про товар; 

– контролюється підприємством; 

– добре поєднується з іншими елементами 

комунікацій і підвищує їх 

ефективність; 

– може багаторазово повторюватися для 

однієї і тієї ж аудиторії; 

– може видозмінюватися з часом; 

– забезпечує помітне й ефективне 

представлення товару і фірми; 

– низькі рекламні витрати в розрахунку 

на одного потенційного покупця 

– не здатна на діалог з потенційним 

покупцем; 

– стандартизованість рекламних звернень 

не дозволяє знайти підхід до кожного 

потенційного покупця; 

– не може обійтися без непотрібної 

аудиторії, тобто тих, для кого вона не 

призначена; 

– вимагає великих загальних витрат 

Стимулювання збуту 

– призводить до короткочасного зростання 

збуту і доповнює рекламу й особистий 

продаж; 

– містить явне спонукання до здійснення 

покупки; 

– привертає увагу потенційних покупців, 

пропонуючи їм які-небудь пільги; 

– робить чітку пропозицію негайно 

зробити покупку 

– неможливість постійного застосування 

(так, якщо фірма буде використовувати 

знижки тривалий час, то покупці 

можуть зробити висновок або про 

низьку якість товару, або про спочатку 

завищену ціну); 

– може використовуватися лише як 

додатковий елемент просування; 

– високі витрати для фірми 
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Закінчення табл. 10.2 
Пропаганда 

– у більшості випадків дає потенційним 

покупцям достовірну інформацію; 

– сприймається покупцями більш 

об’єктивно, ніж інформація, що 

виходить безпосередньо від фірми 

(ефект «погляду зі сторони»);  

– охоплює широке коло потенційних 

покупців; 

– створює можливості для ефектного 

представлення товарів і (або) фірми 

– висока вартість окремих про-

пагандистських заходів; 

– нерегулярність, разовость публікацій; 

– преса може акцентувати увагу 

потенційних покупців на другорядних, 

несуттєвих характеристиках товарів і 

(або) фірми; 

– відсутність у фірми гарантій 

формування позитивного ставлення до 

неї та пропонованих на ринку товарів 

Особистий продаж 

– забезпечує особистий контакт із 

покупцем і можливість діалогу із ним; 

– викликає відповідну реакцію з боку 

потенційного покупця; 

– може пристосовуватися до вимог 

окремих покупців; 

– значно скорочується даремна 

аудиторія; 

– концентрується на чітко визначених 

сегментах ринку; 

– утримує постійних покупців 

– неефективна для інформування 

покупців, оскільки персонал фірми 

може мати справу з обмеженою їх 

кількістю; 

– високі витрати в розрахунку на одного 

потенційного покупця; 

– не може охопити великий, географічно 

розкиданий ринок; 

– вимагає значного розширення штату 

співробітників фірми, що займаються 

збутом 

 

Таким чином, кожен елемент просування повинен застосовуватися 

строго за призначенням з урахуванням тих обмежень, які він сам на 

себе накладає. Переваги і недоліки елементів комплексу комунікацій 

згідно з [11] наведено в табл. 10.2, а умови їх ефективності – 

у табл. 10.3. Загальна (бюджетна) умова ефективності всіх елементів 

комплексу комунікацій виглядає досить просто: витрати на конкретний 

елемент просування повинні бути менше (або принаймні дорівнюють) 

приросту доходів, одержаних унаслідок їх використання. Так, 

бюджетне обмеження для невеликих фірм відсікає багато видів дорогої 

реклами. Інші умови ефективності залежать від таких факторів, як 

просувний товар і стадія його життєвого циклу, рівень конкуренції на 

ринку, ступінь готовності потенційних споживачів зробити покупку. 

Наступним етапом розробки комунікаційної стратегії є оцінка 

бюджету. Зведений бюджет комплексу комунікацій являє собою суму 

асигнувань, використовуваних на його окремі елементи. У цілому він 

розраховується так само, як і бюджет маркетингу взагалі. Бюджет 

комплексу комунікацій може обчислюватися методами: можливих 

витрат; фіксованого відсотка; максимальних витрат; відповідності 

конкурентам; відповідності цілям та завданням фірми. 
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Таблиця 10.3 

Умови ефективності деяких елементів просування 
 

Реклама Особистий продаж 

Товар 

– коли є можливість диференціювати 

продукцію, тобто виділити рекламований 

товар з іншої маси конкурентної 

продукції; 

– під час реклами товарів споживчого 

призначення; 

– коли вартість одиниці товару відносно 

невелика; 

– коли реалізуються технічно нескладні 

товари, характеристики яких описати 

легко; 

– коли товари стандартизовані; 

– коли не потрібно демонстрації товару в 

дії; 

– коли товар купується часто, тобто вимагає 

постійної заміни (наприклад, продукти 

харчування); 

– коли не існує особливих умов при покупці 

товару 

– продукція, яку важко відрізнити від 

конкурентної; 

– товари промислового призначення 

– коли вартість одиниці товарів висока 

(дорогі товари); 

– коли реалізуються технічно складні 

товари; 

– коли продукція повинна підганятися до 

індивідуальних вимог замовника; 

– коли потрібна демонстрація товару в дії; 

– коли товар купується на тривалий термін; 

– коли товар входить в групу товарів, які 

обмінюються при здачі старих і внесення 

відповідної доплати 

Життєвий цикл товару 

– коли підприємство має справу зі 

зростаючим попитом або має тенденцію 

до пониження; 

– на стадії виведення товару на ринок і на 

стадії росту 

– коли рівень первинного попиту вже 

досить високий; 

– на стадіях росту і зрілості 

Ринок 

– на великому, географічно розкиданому 

цільовому ринку; 

– за гострої, жорсткої конкуренції 

– на невеликому концентрованому 

ринку; 

– при відносно слабкій конкурентній 

боротьбі 

Характеристики фірм 

– якщо у підприємства висока частка 

прибутку, відносно невелика частка 

ринку й існують вільні виробничі площі; 

– якщо підприємство ще недостатньо 

відоме на ринку; 

– для некомерційних організацій (лікарні, 

школи, благодійні організації); 

– на етапі зростання; 

– при зростаючому первинному попиті; 

– при повторюваності (серія відгуків, 

публікацій) 

– якщо у підприємства або висока частка 

ринку, або низька частка прибутку; 

– якщо підприємство добре відоме на 

ринку; 

– для товарів широкого вжитку; 

– на етапах зрілості і спаду 

– коли темп зростання первинного 

попиту сповільнюється і при коротко-

строковому (сезонність), і довго-

строковому (етап спаду) падінні попиту; 

– у короткостроковому плані 
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Закінчення табл. 10.3 
Споживач 

– якщо орієнтується на кінцевих 

споживачів; 

– коли немає необхідності встановлювати 

особисті контакти; 

– коли облік зворотного зв’язку не має 

життєво важливого значення для 

добробуту фірми; 

– коли для споживачів більш важливі 

відкриті внутрішні якості товару 

порівняно із зовнішніми якостями, які 

можуть бути оцінені і побачені; 

– коли у споживачів існують сильні 

емоційні мотиви для здійснення покупки; 

– коли у споживачів немає істотної 

обізнаності та переконаності в 

необхідності зробити покупку 

– якщо орієнтується на організації 

споживачів; 

– коли є необхідність встановлювати 

особисті контакти; 

– коли облік зворотного зв’язку зі 

споживачем життєво важливий для 

добробуту фірми; 

– коли для споживачів більш важливі 

зовнішні якості товару, які можуть бути 

оцінені при демонстрації товару; 

– коли емоційні мотиви споживачів не 

настільки сильні; 

– коли з точки зору готовності покупців 

здійснити покупку основна маса 

споживачів знаходиться на етапі 

переконаності і завершення угоди 

 

Розглянуті в табл. 10.3 умови ефективності, звичайно ж, не 

означають, що в зазначених ситуаціях слід спиратися тільки на даний 

елемент просування. Вони лише підкреслюють, коли необхідно 

зробити акцент на тому чи іншому елементі, який із них буде 

визначати всю комунікаційну стратегію. 

Орієнтуючись на цільовий ринок, підприємство може вибрати один 

із варіантів комунікаційної стратегії: 

– стратегія вимушених – просування адресується кінцевим 

споживачам товару (послуги) з розрахунком на те, що їх попит 

виявиться достатнім для того, щоб змусити посередників зробити 

закупівлі товару (послуги), що просувається; 

– стратегія проштовхування припускає, що просування 

спрямоване на торгового посередника з розрахунком на те, що він сам 

буде просувати товар (послугу) каналами розподілу до кінцевого 

споживача. 

Розроблена підприємством комунікаційна стратегія не досягне 

своїх цілей, якщо не буде створена належна система аналізу її 

результатів. Вона повинна забезпечити оцінку відповідної реакції з 

формування попиту і стимулювання збуту.  

Приймаючи рішень щодо використання того чи іншого інструменту 

стимулювання збуту, відповідно до [11], необхідно враховувати, що 

кожен із них має як свої переваги, так і недоліки (табл. 10.4). 
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Таблиця 10.4 

Переваги та недоліки основних інструментів стимулювання збуту 
 

Переваги Недоліки 

Надання безкоштовних зразків 

– дає можливість покупцям скласти 

найбільш повне уявлення про товар; 

– залучає нових покупців; 

– сприяє більш швидкому сприйняттю 

та впровадженню нового товару 

– значні витрати; 

– не дозволяє скласти точне уявлення 

про перспективи реалізації товару 

Продаж товарів у кредит 

– стимулює збут дорогих товарів; 

– сприяє встановленню тривалих 

(«шлюбних») зв’язків з оптовими 

покупцями 

– ризик несплати позичальником основного 

боргу і відсотків 

Премії 

– сприяють зростанню обсягу продажів;  

– незначні додаткові витрати по збуту; 

– залучення додаткового контингенту 

покупців 

– короткочасність ефективного впливу на 

споживачів внаслідок відповідних дій 

конкурентів; 

– недостатньо сильний стимул для 

постійних споживачів 

Знижки з ціни 

– збільшують обсяг збуту; 

– наочність і зручність у використанні 

– недостатня вибірковість до заздалегідь 

обраних груп споживачів; 

– може негативно вплинути на престиж 

товарної марки 

Купони 

– високий ефект для стимулювання 

споживання нових товарів; 

– досить гарна сприйнятливість споживачів 

– високі витрати; 

– необхідність ретельного планування при 

використанні 

Гарантії повернення грошей 

– підвищення престижу фірми; 

– дозволяє сформувати нові ринки 

– результати проявляються не відразу; 

– помірний вплив на зростання обсягу 

продажів 

 

Надзвичайно важливо також правильно визначити тривалість 

заходів щодо стимулювання збуту, щоб, з одного боку, надати 

цільовим групам споживачів достатньо часу, щоб скористатися 

наданими пільгами, а з іншого – не допустити надмірної розтягнутості 

заходів, що може призвести до втрати ними сили свого впливу. 
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Прискорити і посилити відповідну реакцію ринку можуть такі 

заходи: 

– стимулювання споживачів (розповсюдження зразків, купони, 

пропозиції про повернення грошей, упаковка, товар, який продається 

за пільговою ціною, премії, конкурси, залікові талони, демонстрації); 

– стимулювання сфери торгівлі (заліки за закупівлю, надання 

товарів безкоштовно, заліки дилерам за включення товару в 

номенклатуру, проведення спільної реклами, видача «премій-

штовхачів», проведення торгових конкурсів дилерів); 

– стимулювання власного торгового персоналу фірми (премії, 

конкурси, конференції продавців). 

Стрімкому зростанню стимулювання збуту сприяють такі чинники: 

– визнання заходів зі стимулювання збуту одним з ефективних 

прийомів; 

– підвищення професіоналізму в використанні засобів стиму-

лювання збуту; 

– усе більша конкуренція в діяльності зі стимулювання збуту; 

– тиск посередників на виробників із вимогою зростання збуту; 

– зниження ефективності рекламної діяльності через зростання 

витрат тощо. 

Стимулювання збуту виявляється найбільш ефективним при 

використанні його в сполученні з рекламою. 

Вирішивши вдатися до стимулювання збуту, фірма повинна визначити 

основні завдання, відібрати необхідні засоби стимулювання, розробити 

відповідну програму, організувати її попереднє випробування, втілити 

в життя, організувати контроль за її ходом і оцінити досягнуті 

результати. 

Основними завданнями стимулювання споживачів є: 

– заохочення більш інтенсивного використання товару; 

– заохочення за покупку в більш великій розфасовці; 

– стимулювання інтересу до незнайомого товару; 

– стимулювання інтересу до марки власного товару. 

Можна виділити такі завдання стимулювання сфери торгівлі 

(застосовується до роздрібних торговців): 

– заохочення за включення нового товару (послуги) до свого 

асортименту; 

– заохочення за підтримку високого рівня замовлень товарів і 

супутніх їх виробів; 

– заохочення за успішні дії проти конкурентів; 

– стимулювання за використання нових торгових точок. 
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Існують такі напрями стимулювання власного торгового персоналу 

(продавців): 

– заохочення за підтримку нового товару або нової послуги; 

– преміювання за збільшення кількості відвідувань клієнтів; 

– заохочення за поліпшення позасезонних продажів. 

Під час вибору засобів стимулювання збуту маркетинг повинен 

враховувати тип ринку, завдання, напрями стимулювання збуту, і 

чинну кон’юнктуру, рентабельність кожного з використовуваних 

засобів стимулювання збуту.  

Основними засобами стимулювання споживачів є: 

– поширення купонів (сертифікатів), що дають право споживачеві 

на обумовлену економію при покупці конкретного товару; 

– поширення зразків (пропозиція товарів) споживачам 

безкоштовно або на пробу за принципом «у кожні двері», поштою, а 

також у магазині в вигляді додатку до якого-небудь товару; 

– упаковки за пільговою ціною (їх називають також угодами з 

невеликою знижкою з ціни); 

– премії у вигляді товару за низькою ціною або безкоштовно як 

заохочення за покупку іншого товару; 

– залікові талони (талони, які обмінюються на преміальний 

товар у спеціальних обмінних пунктах); 

– експозиції і демонстрації товару в місцях його покупки або 

продажу; 

– професійні зустрічі і спеціалізовані виставки; 

– конкурси, лотереї та ігри. 

Вибір напрямів і засобів стимулювання збуту визначають: 

– інтенсивність стимулювання; 

– умови участі (перелік вимог до учасників програм зі 

стимулювання збуту); 

– способи поширення інформації про програму стимулювання, а 

також інші методи залучення до неї інтересу; 

– тривалість заходів щодо стимулювання збуту; 

– вибір календарних термінів для проведення заходів щодо 

стимулювання збуту; 

– зведений бюджет, направлений на проведення програм зі 

стимулювання збуту (розробляють двома способами: у вигляді 

відсотка від загального бюджету або методом обрахунку вартості 

конкретних заходів). 

Після розробки програми стимулювання збуту здійснюється 

попереднє її випробування, тобто на кожен захід зі стимулювання 

збуту готується окремий план, що охоплює як підготовчий період, так і 
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період активної комерції. Важливе значення має оцінка результатів 

програми стимулювання збуту. Оцінити програму стимулювання 

допомагають: 

– метод порівняння показників збуту (до, під час і після 

проведення програми стимулювання) за часткою ринку у відсотковому 

вмісті; 

– метод проведення опитувань споживачів; 

– експеримент, у ході якого змінюють ціннісну значущість 

стимулу, тривалість його дії і засоби поширення інформації про нього. 

Розроблена підприємством комунікаційна стратегія не досягне 

своїх цілей, якщо не буде створено належної системи аналізу її 

результатів. Вона повинна забезпечити оцінку відповідної реакції з 

формування попиту і стимулювання збуту. 


