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АНОТАЦІЯ 

Дацькова Д.В. Управління розробкою та комерціалізацією нового товару в 

умовах цифровізації економіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

073 – Менеджмент. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2020.  

Дисертація присвячена узагальненню теоретичних основ управління розробкою 

та комерціалізацією нового товару на ринку споживчих товарів та удосконаленню 

прикладного інструментарію розробки й організаційного забезпечення 

комерціалізації нового товару в міжнародних компаніях в умовах цифровізації 

економіки. У дисертації розкрито сутність та вплив цифровізації економіки на 

інноваційний процес, розвинуто категоріальний апарат у сфері менеджменту 

інновацій, зокрема, уточнено співвідношення понять «новий товар» та «інноваційний 

товар», визначено поняття «цифровізація» на мікро- та макрорівнях. Запропоновано 

систему інтеграції нового товару в управління підприємством у стратегічному 

контексті, що дозволяє заздалегідь визначити вплив нового товару на будь-якому рівні 

«еталонної моделі архітектури індустрії 4.0» (RAMI 4.0).  

У результаті здійснення порівняльного аналізу моделей інноваційного процесу 

визначено тенденції розвитку інноваційного процесу у взаємозв’язку з рівнем 

економічного розвитку в історичній ретроспективі. Встановлено, що разом з 

еволюцією моделей інноваційного процесу змінювалися підходи до розробки нового 

товару із залученням споживачів – від підходу, орієнтованого на компанію, до 

підходу, орієнтованого на споживача. Обґрунтовано доцільність залучення 

споживачів до процесу розробки та комерціалізації нового товару в умовах 

цифровізації економіки. З’ясовано, що розповсюдження цифрових інструментів на 

етапі комерціалізації нового товару, з одного боку, призвело до ускладнення шляху 

споживача, а з іншого – дало змогу більш ефективно впливати на його поведінку на 

кожному етапі шляху. Складність, комплексність та нелінійність шляху споживача до 
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покупки в умовах цифровізації економіки призвели до суттєвих змін моделей 

комерціалізації нового товару, змістивши фокус із дослідження шляху споживача як 

найбільш повного набору етапів до визначення інструментів, якими можна впливати 

на поведінку споживача. 

Виявлено особливості управління розробкою нових товарів у провідних 

міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів в умовах цифровізації 

економіки: застосування інтерактивної моделі управління інноваційним процесом, 

залучення крос-функціональних команд для управління інноваційними проєктами, 

використання сучасних цифрових PLM-систем. Встановлено, що міжнародні компанії 

FMCG-сфери застосовують різні організаційні форми в інноваційній діяльності для 

залучення зовнішніх сторін: формування інноваційних підрозділів, інноваційне 

підприємництво, міжфірмову науково-технічну кооперацію, а також активізацію 

взаємодії із споживачами з використанням краудсорсингу.  

У результаті проведеного анкетування та інтерв’ю із фахівцями з маркетингу, 

які працюють у міжнародних компаніях FMCG-сфери в Україні, визначено потенціал 

залучення споживачів на різних етапах інноваційного процесу компаній 

інструментами краудсорсингу. Запропоновано механізм використання 

краудсорсингу, що на відміну від існуючих обґрунтовує доцільність використання 

краудсорсингу на кожному етапі інноваційного процесу з відображенням ступеня 

залучення споживачів через криву U-форми впродовж усього інноваційного процесу 

в умовах цифровізації економіки. Розроблено матрицю форм залучення споживачів в 

інноваційні процеси організацій, що виокремлює шість основних форм взаємодії зі 

споживачем залежно від тривалості інтеграції та етапу інноваційного процесу. 

Удосконалено прикладний інструментарій вибору форми залучення споживачів у 

процес розробки нового товару, що базується  на впровадженні алгоритму вибору 

форм взаємодії зі споживачами і дає змогу врахувати найпоширеніші обмежувальні 

критерії (час, бюджет, ресурс працівників). 
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Унаслідок критичного переосмислення новітніх моделей комерціалізації нового 

товару автором удосконалено стратегічний інструментарій комерціалізації, зокрема 

розроблено матрицю вибору фокусних циклонів у моделі «циклонічна подорож покупця» 

залежно від значень коефіцієнтів активної купівлі PAR і пропаганди бренду BAR, що 

визначає найбільш проблемні етапи на шляху покупця при запуску нового товару. Розкрито 

можливості вибору стратегічного підходу до комерціалізації (традиційний чи інноваційний) 

та обґрунтовано вибір відповідних маркетингових інструментів залежно від етапу 

«циклонічної подорожі покупця», цілей запуску та бюджетних обмежень. 

За результатами анкетування та інтерв’ю з фахівцями з маркетингу встановлено, 

що використання інноваційного маркетингового інструментарію у практичній 

діяльності FMCG-компаній в Україні не є поширеним, інструментарій забезпечення 

безперервного переходу між онлайн- та офлайн-каналами просування (QR-коди, гео-

таргетинг, wi-fi маркетинг тощо) застосовується рідко або не використовується 

взагалі. Для підвищення ефективності комерціалізації нових товарів у практичній 

діяльності розроблено омніканальну модель комерціалізації нового товару на FMCG-

ринку в умовах цифровізації економіки, що враховує омніканальний підхід до 

просування нового товару та сучасні тренди у поведінці споживача, використовує 

найбільш ефективні традиційні та цифрові маркетингові інструменти для просування 

залежно від віку цільової аудиторії та цілей рекламної кампанії. Ефективність 

використання омніканальної моделі обґрунтовано поступовим розгортанням кампанії 

з підтримки запуску нового товару у три етапи, що забезпечує економію загального 

бюджету зі зменшенням вартості цільового контакту. Запропоновано 

використовувати модель комунікативної взаємодії при запуску нового товару в 

умовах цифровізації економіки, яка на відміну від існуючих трансформує процес 

впливу на споживачів, підвищує статус лідерів думок на цифрових платформах; 

включає очікуваний ефект від комунікативної взаємодії зі споживачами. 

Ключові слова: новий товар, управління розробкою та комерціалізацією, 

цифровізація економіки, споживач, міжнародна компанія, ринок споживчих товарів.  
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ABSTRACT 

Datskova D. V. Management of development and commercialization of a new 

product in the context of digitalization of the economy. – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript.  

The thesis for attaining the Doctor of Philosophy Degree in the specialty 073 – 

Management. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2020.  

The thesis is devoted to generalization of theoretical bases of management process of 

development and commercialization of a new product on consumer goods market, 

improvement of applied tools for development a new product and organizational 

maintenance of commercialization of a new product in the intarnational companies in the 

context of digitalization of the economy. The thesis reveals the essence and impact of 

digitalization of the economy on the innovation process, refines the categorical system in the 

field of innovation management, in particular, clarifies the relationship between «new 

product» and «innovative product», defines the concept of «digitalization» at the micro and 

macro levels. The system of integration of a new product into enterprise management in a 

strategic context was proposed, allowing to determine the impact of a new product at any 

level of «The Reference Architecture Model for Industrie 4.0» (RAMI 4.0) in advance. 

As a result of the comparative analysis of the innovation process models the 

tendencies of the development of the innovation process were determined in relation to the 

level of economic development in the historical retrospect. It is established that approaches 

to the development of a new product with the consumers’ involvement were changed along 

with the evolution of models of the innovation process, changing from a company-oriented 

approach to a consumer-oriented approach. The necessity of involving consumers in the 

process of development and commercialization of a new product in the context of 

digitalization of the economy was substantiated. It was found that proliferation of digital 

tools at the stage of commercialization on the one hand led to the complexity of consumer’s 

path, and on the other hand allowed to influence its behavior more effectively at each stage 
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of the consumer’s path. The complexity, comprehensiveness and nonlinearity of the 

consumer’s path to purchase in the context of digitalization of the economy led to significant 

changes in commercialization models of new products, shifting the focus from the study of 

the consumer’s path as the most complete set of steps to defining tools, suitable for 

influencing consumer behaviour. 

The features of management of a new product development in leading international 

companies on the consumer goods market were revealed in the context of digitalization of 

the economy: application of interactive model of innovation process management, 

involvement of cross-functional teams for innovation project management, use of modern 

digital PLM-systems. It is established that international companies in FMCG-sphere are 

applying various organizational forms in innovative activity for involvement of external 

parties: formation of innovative divisions, innovative business, interfirm scientific and 

technical cooperation, as well as intensifying interaction with consumers using 

crowdsourcing is growing. 

As a result of the questionnaires and interviews with marketing specialists working in 

the international FMCG companies in Ukraine, the potential of involving consumers using 

crowdsourcing was determined at different stages of the company’s innovation process. The 

mechanism of using crowdsourcing was proposed, which, in contrast to the existing ones, 

substantiates the necessity of using crowdsourcing at each stage of the innovation process, 

reflecting the level of consumer involvement through the U-shape curve during the 

innovation process in the context of digitalization of the economy. The matrix of forms of 

consumer involvement in the innovation processes of the organization was developed, which 

identifies six main forms of interaction with the consumer depending on the duration of 

integration and the stage of the innovation process. The applied tool for choosing the form 

of consumer involvement in the process of developing a new product was improved based 

on the implementation of the algorithm for choosing forms of interaction with consumers, 

which takes into account the most common restrictive criteria (time, budget, personnel 

resources). 
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Based on critical rethinking of the latest models of commercialization of a new 

product, the author improved the strategic tools of commercialization, in particular, 

developed a matrix of choosing focus cyclones in the model «Cyclonic Buyer Journey» 

depending on the values of purchase action ratio PAR and brand advocacy ratio BAR. 

Possibilities of choosing a strategic approach to commercialization (traditional or 

innovative) were revealed and the choice of appropriate marketing tools depending on the 

stage of «Cyclonic Buyer Journey», launch goals and budget constraints were substantiated. 

According to the results of questionnaires and interviews with marketing specialists, 

it was established that the use of innovative marketing tools in practice of FMCG companies 

in Ukraine is not common, tools for ensuring continuous transition between online and 

offline promotion channels (QR codes, geo-targeting, wi-fi marketing, etc.) are rarely used 

or not used at all. To increase the efficiency of commercialization of new products in 

practice, the omnichannel model of commercialization of new products in the FMCG market 

in the context of digitalization of the economy was developed, which takes into account the 

omnichannel approach to promoting new products and current trends in consumer behaviour, 

uses the most effective traditional and digital promotional marketing tools depending on the 

age of the target audience and the goals of the advertising campaign. The effectiveness of 

the omnichannel model was justified by the gradual deployment of the launch campaign of 

the new product in three stages, which saves the overall budget and reduce the cost of 

targeted contact. It was proposed to use the model of communicative interaction for launch 

a new product in the context of digitalization of the economy, which, unlike the existing 

ones, transforms the process of influencing consumers, increases the status of opinion 

leaders on digital platforms; includes the expected effect of communicative interaction with 

consumers. 

Key words: new product, management of development and commercialization, 

digitalization of economy, consumer, international company, consumer goods market. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Для забезпечення конкурентоспроможності компанія 

повинна здійснювати цілісний і безперервний процес вдосконалення товарного 

асортименту відповідно до тенденцій розвитку ринку. Запуск нових товарів є 

особливо актуальним для ринку споживчих товарів, який характеризується 

збільшенням обсягів споживання, швидкою зміною трендів, підвищеним рівнем 

конкуренції, що визначає його динамічний розвиток у світі загалом та в Україні 

зокрема. Величезна місткість ринку споживчих товарів закладена у його суті, що 

визначається економічним та соціальним призначенням споживчих товарів, які 

покликані задовольняти потреби кожного споживача: від новонароджених малят до 

столітніх ювілярів. Світовий ринок споживчих товарів за прогнозами досягне 15361,8 

мільярдів доларів США до 2025 року, зростаючи в середньому на 5,4%. Він охоплює 

найпоширеніші категорії, зокрема продукти харчування та напої, засоби особистої 

гігієни, косметичні засоби, побутові та миючі засоби, тютюн та корми для домашніх 

тварин.  Серед виробників споживчих товарів домінують міжнародні компанії, які за 

рахунок стандартизації та ефекту масштабу просувають споживчі товари на нові 

ринки збуту, завойовуючи домінуючі частки національних ринків із використанням 

гнучкого ціноутворення та високих затрат на маркетинг. 

 Всеохопний  розвиток цифрових технологій зумовлює зміну підходів до 

управління бізнес-процесами в компаніях, насамперед у частині розробки та 

комерціалізації нових товарів. З одного боку, розвиток цифрових інструментів, 

підвищення доступу до нових технологій, критичний фактор часу зумовлюють зміни 

в процесах розробки та впровадження нових товарів. Першопрохідцями у 

впровадженні цифрових інструментів є міжнародні компанії, які мають фінансові 

резерви та підвищену необхідність у налагодженні ефективної діяльності у 

горизонтальному та вертикальному напрямах. З іншого боку, відбувається зміна ролі 
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споживача, який завдяки розвитку цифрових технологій отримав можливість 

більшого впливу на організацію загалом та успішність нових товарів зокрема.  

За таких умов актуальності набуває проблема залучення споживачів до процесу 

розробки та комерціалізації нових товарів. Особливого значення проблема взаємодії 

зі споживачами набуває на ринку споживчих товарів, де частота та швидкість 

впровадження нових товарів найвища, а успіх запуску визначається в перші кілька 

місяців після старту продажів. Тому налагодження постійного та безперервного 

зв’язку зі споживачами за рахунок цифрових технологій у процесі розробки та 

впровадження на ринок призведе до підвищення ймовірності успіху новинок. 

Теоретичні аспекти управління процесом розробки і комерціалізації нового товару 

розкриваються у працях зарубіжних дослідників Л. Аарікка-Стенроос, Ч. Беарда, 

А.Ґріффіна, К. Еасінґвоода, Дж. Енґела, Ф.Котлера, Р. Купера, М. Лібермана, 

А.Младенова, Дж. Мура, Е. Роджерса, Б. Сандберґ, Дж. Фуллера, Г. Чесбро та інших. 

Вагомий внесок у дослідження цієї проблематики здійснили українські дослідники 

Ю.Васютинська, О. Виноградова, С. Гаркавенко, Н. Гончарова, Ю. Даниленко, 

О.Жилінська, О. Зозульов, Н. Ілляшенко, С. Ілляшенко, О. Каніщенко, Н. Мовчан, 

А.Могилова, П. Перерва, Т. Романченко, А. Старостіна,  І. Токмакова, С. Філиппова, 

С.Фірсова, Н. Чухрай, Т. Яськова та інші. Особливості управління процесом розробки та 

комерціалізації в умовах цифровізації економіки розкрили О. Борзенко, Д. Брабхем, 

В.Вишневський, О. Воронянська, В. Залізко, Т. Затонацька, А. Касич, В. Ляшенко, 

Л.Маматова, В. Мейтус, Ю. Нікітіна, М. Руденко, В. Скіцько, Дж. Хауї. 

Результати наукових і прикладних досліджень вітчизняних та іноземних 

дослідників збагатили сучасну теорію і практику управління розробкою та 

комерціалізацією нового товару. Разом з тим, потребує подальшого розвитку 

вивчення особливостей процесу управління розробкою та комерціалізацією нових 

товарів на ринку споживчих товарів, виявлення можливостей для застосування 

цифрових технологій задля покращення взаємодії зі споживачами та впровадження 

нових товарів, які найбільш повно відповідають потребам споживачів. 
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Означене зумовило вибір об’єкта і теми дисертаційної роботи, визначення її 

мети, предмета і завдань наукового дослідження. 

Об’єктом дослідження є процеси управління розробкою та комерціалізацією 

нових товарів у міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів в Україні.  

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних засад і 

прикладного інструментарію управління розробкою та комерціалізацією нового 

товару на вітчизняному ринку споживчих товарів в умовах цифровізації економіки. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення 

теоретичних підходів і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення 

процесів управління розробкою та комерціалізацією нових товарів в умовах 

цифровізації економіки для підвищення успішності запуску нових споживчих товарів. 

Для досягнення поставленої мети у роботі визначено такі наукові завдання: 

― розкрити вплив цифровізації економіки на процеси управління розробкою 

та комерціалізацією нового товару у стратегічному контексті; 

― виявити зміни у підходах до розробки нового товару в умовах 

цифровізації економіки через дослідження еволюції моделей інноваційного процесу; 

― здійснити аналіз розвитку моделей комерціалізації нового товару в 

умовах цифровізації економіки; 

― дослідити особливості процесів управління розробкою нових товарів у 

міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів; 

― розглянути сучасні форми залучення споживача у процеси розробки 

нового товару у міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів; 

― удосконалити механізм залучення споживача до розробки нового товару  

з використанням краудсорсингових технологій; 

― сформулювати пропозиції щодо побудови стратегії комерціалізації 

нового товару на ринку споживчих товарів із використанням прикладного 

інноваційного інструментарію; 
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― виявити тенденції використання прикладного інструментарію 

комерціалізації нового товару у практиці діяльності міжнародних компаній на 

вітчизняному ринку споживчих товарів; 

― запропонувати модель комерціалізації нового товару на ринку споживчих 

товарів та обґрунтувати ефективність її використання. 

Методи дослідження. Для досягнення поставлених у роботі завдань 

використано загальнонаукові методи, а саме: наукового абстрагування – при 

уточненні категоріального апарату та розкритті сутнісних характеристик нового 

товару; історичного і логічного – для всебічного дослідження та виявлення 

закономірностей розвитку моделей розробки та комерціалізації нового товару; 

логічного узагальнення – для ідентифікації тенденцій в управлінні процесами розробки 

та комерціалізації нового товару; порівняння – для виявлення спільних та відмінних 

рис в управлінні процесами розробки нового товару у міжнародних компаніях – 

лідерах на вітчизняному ринку споживчих товарів; індукції – для виявлення 

особливостей управління розробкою нового продукту на прикладі міжнародних 

компаній; аналізу та синтезу – для здійснення аналізу теоретичних моделей 

комерціалізації нового товару; для побудови цілісної омніканальної моделі 

комерціалізації нового товару на українському ринку споживчих товарів; методи 

багатокритеріального аналізу – для рейтингування маркетингових інструментів для 

комерціалізації нового товару на ринку споживчих товарів в Україні.  

Серед спеціальних методів досліджень, за результатами використання яких 

сформовано висновки до другого та третього розділів дисертації, були застосовані: 

глибинні інтерв’ю – для ідентифікації можливостей використання краудсорсингу на 

кожному етапі процесу розробки та комерціалізації нового товару для залучення 

споживачів; експертне оцінювання – для оцінювання релевантності використання 

форм взаємодії зі споживачем на різних етапах розробки та комерціалізації нового 

товару; анкетування – для збору первинних даних щодо існуючої практики 

використання маркетингових інструментів для розробки та комерціалізації нового 
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товару фахівцями з маркетингу в міжнародних компаніях – лідерах українського  

ринку споживчих товарів; гіпотетичний метод – для перевірки гіпотез з метою 

удосконалення моделі комерціалізації нового товару на вітчизняному ринку 

споживчих товарів. 

Інформаційною основою для проведення дослідження постають законодавчі та 

нормативно-правові акти, програмні документи державних органів влади України, 

статистичні дані Державної служби статистики України та міжнародних організацій, 

звітність міжнародних компаній, наукові праці українських і зарубіжних дослідників 

проблем управління розробкою та комерціалізацією нового товару, матеріали вітчизняних 

та міжнародних науково-практичних конференцій, результати анкетування та опитування 

фахівців із маркетингу міжнародних компаній – лідерів українського споживчого ринку, а 

також результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

вперше: 

― запропоновано систему інтеграції нового товару в управління 

підприємством у стратегічному контексті, що уможливлює оцінювання впливу нового 

товару на будь-якому рівні «еталонної моделі архітектури індустрії 4.0» (RAMI 4.0) 

та розробку оптимальної стратегії інтеграції нового товару у систему управління 

підприємством загалом; 

― розроблено омніканальну модель комерціалізації нового товару на 

FMCG-ринку в умовах цифровізації економіки, яка, на відміну від існуючих моделей 

комерціалізації нового товару, враховує омніканальний підхід до просування нового 

товару (взаємозв’язок різних інструментів комунікації) та сучасні тренди у поведінці 

споживача (прямий та обернений ROPO-ефекти), використовує найбільш ефективні 

традиційні та цифрові маркетингові інструменти для просування залежно від віку 

цільової аудиторії та цілей рекламної кампанії; ефективність використання 

омніканальної моделі обґрунтовано триетапним розрортанням кампанії з підтримки 
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запуску нового товару, що забезпечує економію загального бюджету зі зменшенням 

вартості цільового контакту; 

удосконалено: 

― підхід до управління розробкою нового товару із залученням споживачів, 

що базується на впровадженні удосконаленої матриці форм залучення споживачів у 

інноваційний процес організації, яка на відміну від існуючих враховує етап 

інноваційного процесу, виходячи з передумови, що залучення споживачів в умовах 

цифровізації економіки є лише активним;  

― прикладний інструментарій вибору форм залучення споживачів у процес 

розробки нового товару у частині впровадження алгоритму вибору запропонованих 

форм взаємодії зі споживачами впродовж інноваційного процесу, що враховує 

найпоширеніші обмежувальні критерії та спрощує вибір форми залучення споживачів 

для покращення взаємодії з ними на різних етапах інноваційного процесу; 

набули подальшого розвитку: 

― категоріальний апарат у сфері менеджменту інновацій, що дало змогу 

уточнити співвідношення понять «новий товар» та «інноваційний товар» за 

критеріями унікальності, потенціалу ринку та встановлення структури витрат у 

собівартості товару; визначити поняття «цифровізація» на мікрорівні як постійний та 

неперервний процес вдосконалення бізнес-процесів через підвищення рівня 

застосування та якості використання цифрових технологій задля покращення 

ефективності функціонування суб’єкта господарювання, на макрорівні – як процес 

інтеграції цифрових технологій у повсякденне життя громадян та організацій для 

забезпечення економічного зростання та добробуту; 

― механізм використання краудсорсингових технологій для залучення 

споживачів у процес розробки нового товару, що на відміну від існуючих обґрунтовує 

доцільність використання краудсорсингу на кожному етапі інноваційного процесу із 

відображенням ступеня залучення споживачів через криву U-форми впродовж  усього 

інноваційного процесу за умов цифровізації економіки, відображаючи прояв головної 
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закономірності епохи взаємопов’язаності в інноваційній сфері – максимальний 

ступінь залучення споживачів на початковому та кінцевому етапах інноваційного 

процесу; 

― стратегічний інструментарій комерціалізації нового товару через 

побудову матриці вибору фокусних циклонів у моделі «циклонічна подорож покупця» 

М. Лібермана залежно від значень коефіцієнтів активної купівлі PAR та пропаганди 

бренду BAR, що дає можливість визначити найбільш релевантні підходи до 

комерціалізації нового товару залежно від рівня оцінки «здоров’я» бренду; 

― модель комунікативної взаємодії при запуску нового товару в умовах 

цифровізації економіки, яка на відміну від існуючих трансформує процес впливу на 

споживачів, перетворюючи його на взаємний процес обміну інформацією між 

споживачами, ЗМІ та лідерами думок; підвищує статус лідерів думок до рівня ЗМІ на 

цифрових платформах; включає очікуваний ефект від комунікативної взаємодії зі 

споживачами (економічний, соціальний, психологічний). 

Практичне значення одержаних результатів. Основні положення дисертації, 

висновки та рекомендації з актуальних проблем управління розробкою та 

комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки були апробовані та 

впроваджені у навчальний процес Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а саме: у навчальній програмі, лекційних і семінарських матеріалах 

навчальної дисципліни “Маркетинг нововведень”, що є складовою підготовки 

фахівців із вищою освітою за освітнім рівнем “магістр” спеціальності 073 

“Менеджмент” освітньо-наукової програми “Менеджмент організацій і 

адміністрування” (довідка № 056/1088 від 11.09.2020).  

Рекомендації, подані в дисертаційній роботі, були враховані в межах реалізації 

Комплексної наукової програми “Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації” у межах держбюджетної науково-дослідної 

роботи по темі: “Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної 

діяльності в Україні” на І етапі досліджень “Розробка теоретико-методологічних 
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положень активізації розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному 

суспільстві у контексті генерування мережевих ефектів та комплементарності на 

інституційній основі дослідницьких університетів”, виконаного в період з 01.01.2019 

р. до 31.12.2019 р. (довідка №013/413-1 від 14.09.2020). 

У практиці міжнародних компаній, які працюють на споживчому ринку в 

Україні, були апробовані та знайшли застосування такі наукові результати: за 

результатами проведеного автором емпіричного дослідження запропоновану 

омніканальну модель комерціалізації нового товару було впроваджено ТОВ 

«Байєрсдорф Україна», що забезпечило успішну комерціалізацію нової лінійки 

«Naturally Good» від ТМ «Nivea» з використанням інструментарію цифрового 

маркетингу (довідка №038-08/20 від 03.08.2020); розроблену систему інтеграції 

нового товару в управління підприємством у стратегічному контексті на основі 

«еталонної моделі архітектури індустрії 4.0» враховано у діяльності ТОВ «Юнілівер 

Україна», що дозволило покращити інтеграцію нового товару у бізнес-процеси 

компанії (довідка №948/1 від 21.09.2020); запропоновану матрицю вибору фокусних 

циклонів моделі «циклонічна подорож покупця» залежно від значень коефіцієнтів 

активної купівлі PAR та пропаганди бренду BAR впроваджено ТОВ «Нестле 

Україна», що дозволило підвищити ефективність комерціалізації нових товарів за 

рахунок вибору релевантних підходів до комерціалізації (довідка №1031 від 

22.09.2020); удосконалену матрицю форм залучення споживачів та алгоритм вибору 

запропонованих форм взаємодії зі споживачами залежно від обмежувальних критеріїв 

впроваджено ТОВ «Лореаль Україна», що дозволило покращити взаємодію зі 

споживачами протягом інноваційного процесу (довідка №11 від 23.09.2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особисто виконаним 

науковим дослідженням. Викладені у дисертації наукові положення, висновки та 

пропозиції, практичні результати отримані автором особисто. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї та 

положення, які є результатом особистих досліджень автора. 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

прикладні результати дослідження обговорювалися та отримали позитивну оцінку на 

засіданнях кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, під час участі автора в 

одинадцяти міжнародних і всеукраїнських конференціях, а саме: І та ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференціях «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні 

виклики» (Полтава, 11-12.05.2017, 19.04.2018); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціально-економічний потенціал сталого розвитку країни: сучасний 

стан, тенденції та проблеми відтворення» (Львів, 28-29.04.2017); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми менеджменту в умовах 

інноваційного розвитку економіки» (Тернопіль, 25.04.2018); Науково-практичній 

Internet-конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Механізми 

та стратегії розвитку господарюючих суб’єктів в умовах інтеграційних процесів» 

(Харків-Пшеворськ, 19.02.2019); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Цифрова трансформація та інновації в економіці, праві, державному управлінні, 

науці та освітніх процесах» (Буковель-Київ, 18-21.03.2019); Міжнародному форумі 

EFBM’2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики 

та можливості у цифрову епоху» (Київ, 21-24.05.2019); ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Від Балтики до Причорномор’я: формування сучасного економічного 

простору» (Рига, 23.08.2019); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах 

глобалізації» (Полтава, 5.12.2019); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон’юнктури» 

(Київ, 27.12.2019); ХVIIІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2020: сучасні виклики 

економіки» (Київ, 25.03.2020).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць загальним 

обсягом 6,52 д. а. (з них 5,78 д. а. належать особисто автору), а саме: сім наукових 
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статей у вітчизняних та іноземних наукових фахових виданнях (4,73 д. а., з них 3,99 

д. а. належать автору), у тому числі одну – у науковому фаховому виданні, що входить 

до МНБД «Web of Science»; десять публікацій за матеріалами доповідей на наукових 

і науково-практичних конференціях. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 208 сторінок, десять додатків вміщено на 32 

сторінках. У тексті дисертації подано 39 таблиць і 26 рисунків. Список використаних 

джерел налічує 201 найменування.   
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ НОВОГО ТОВАРУ 

 

1.1. Цифровізація економіки як передумова вдосконалення процесу 

розробки та комерціалізації нового товару 

 

Завдяки цифровій революції світ переходить від третьої промислової революції, 

яку ознаменували автоматизація та комп’ютеризація виробництва, до четвертої 

промислової революції, що передбачає перехід до орієнтованого на споживача 

виробництва на основі кіберфізичних систем [10]. Якісні зміни у використанні 

цифрових технологій протягом останніх десятиліть дозволяють виділити чотири 

етапи цифрової революції [39]: 

• І етап (1990-2000 рр.): формування необхідної інфраструктури для 

забезпечення доступу до інформації через Інтернет, сайти призначалися здебільшого 

для отримання інформації (Web 1.0); 

• ІІ етап (2000-2010 рр.): користувачі стали активними учасниками 

створення та накопичення даних, отримали можливість взаємодіяти, а не лише 

отримувати інформацію (Web 2.0); 

• ІІІ етап (2010-2020 рр.): розвиток соціальних мереж і месенджерів – 

додатків для обміну миттєвим повідомленнями (Web 3.0); 

• IV етап (розпочинається з 2020 рр.): побудова Нейронету – мережі, де 

комунікації між людьми, тваринами та речами будуть здійснюватися на принципах 

нейрокомунікації, а також використання штучного інтелекту (Web 4.0). 

Таким чином, цифрові технології вже протягом кількох десятиліть постали  

рушійною силою розвитку суспільства, спричинивши кардинальні зміни в економіці 

унаслідок її цифровізації. У загальному трактуванні Європейською Комісією, 

цифрова економіка – це економіка, що базується на широкому використанні цифрових 
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технологій [112]. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» цифрова економіка 

означає діяльність, в якій основними засобами виробництва є цифрові дані, що 

забезпечують електронно-комунікаційну взаємодію завдяки функціонуванню 

електронно-цифрових пристроїв, засобів та систем [53]. 

Наразі суспільство знаходиться на шляху переходу до цифрової економіки, 

причому переплетення між цифровою та традиційною економікою зумовлює 

розмиття границь між ними [112]. Становлення цифрової економіки передбачає 

взаємодію фізичних та віртуальних систем, що забезпечує повну адаптацію товарів до 

нових потреб і створення нових операційних моделей [34]. Процес впровадження 

цифрових технологій в усі сфери життя від взаємодії між людьми до промислових 

виробництв, перехід біологічних та фізичних систем у кібербіологічні та кіберфізичні 

(об’єднання фізичних та обчислювальних компонентів), перехід діяльності з 

реального світу у світ віртуальний (онлайн) є ознаками цифровізації в економіці [64]. 

Дослідники Т. Юдіна та І. Тушканов визначають цифровізацію у вузькому та 

широкому значеннях: у вузькому значенні – створення інформаційно-цифрових 

платформ та операторів на різних рівнях економіки для вирішення оперативних і 

стратегічних задач; у широкому значенні – зміна природи виробничих чи економічних 

відносин, їх суб’єктно-об’єктної орієнтованості, зокрема виникнення відносин типу 

машина-машина, де людина вже не виступає суб’єктом  [70].  

Для аналізу розвитку процесів та явищ у контексті цифровізації економіки 

необхідне уточнення поняття «цифровізація». Стрімкий розвиток цифрових 

технологій призводить до змін в усіх сферах діяльності, тому вирізняють різні підходи 

до поняття цифровізації економіки з точки зори науки, практики, держави та 

суспільства [7]. Проте аналіз визначень різних авторів дозволяє зробити висновок, що 

кожен із них трактує поняття «цифровізації», виходячи з рівня економіки, на якому 

відбувається процес цифровізації, а не стільки з наукової чи практичної точки зору. 
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 На думку автора, більш доцільно проводити систематизацію трактувань 

залежно від рівня економіки – мікро- та макрорівня, на якому відбувається 

цифровізація, з таких позицій у таблиці 1.1 систематизовано трактування поняття 

«цифровізація» науковцями та практиками. 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття «цифровізація» 

Рівень 

економіки 

Трактування терміну Джерело 

Мікро-

рівень 

Використання цифрових технологій для модифікації бізнес-моделі.  Scuotto V. [172] 

Процес, за допомогою якого компанії реорганізують свої 

методи роботи та стратегії для отримання більшої вигоди 

завдяки впровадженню нових технологій. 

Botella-Carrubi D., 

Tudela-Torras M. 

[79] 

Платформа (механізм) економічного зростання, що дає змогу  через 

використання цифрових технологій збільшити продуктивність та 

ефективність будь-якої господарської діяльності. 

Піжук О. [48] 

Проникнення цифрових технологій з метою оптимізації та 

автоматизації операційних процесів, збільшення продуктивності. 

Борзенко О., 

Глазова А. [4] 

Використання цифрових технологій для зміни бізнес-моделі та 

забезпечення отримання нових доходів та можливостей для 

створення вартості; це процес переходу до цифрового бізнесу. 

Консалтингове 

агентство [102] 

Підвищення ефективності процесів і покращення прозорості 

даних; нове та розумне використання існуючих технологій, а не 

тільки нових. 

Консалтингове 

агентство [180] 

Макро-

рівень 

Насичення фізичного світу електронно-цифровими 

пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-

комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює 

інтегральну взаємодію віртуального та фізичного 

(кіберфізичний простір). 

Постанова 

Кабінету 

Міністрів 

України [53] 

Інтеграція цифрових технологій у повсякденне життя 

суспільства шляхом оцифровки всього, що можна оцифрувати. 

Цифровізація означає комп’ютеризацію систем і робочих місць 

для більшої легкості та доступності. 

Енциклопедія 

інформатики та 

технологій [135] 

Інтеграція цифрових технологій у повсякденне життя шляхом 

оцифрування всього, що можна оцифрувати. 

Ochs T., Riemann 

U.А. [156] 

Зміна парадигми спілкування і взаємодії один з одним та з соціумом. Марей А. [41] 

Комплекс процесів в економіці й суспільстві, який полягає у 

масовому розповсюдженні технологій, заснованих на 

використанні бінарного коду, який тягне за собою очевидні 

якісні зміни в організації технологічного і суспільного укладу. 

Січкаренко К. [58] 

Процес впровадження цифрових технологій генерації, обробки, 

передачі, зберігання та візуалізації даних в різні сфери людської 

діяльності. 

Плотніков В. [49] 

Джерело: складено автором. 



 

27 
 

Таким чином, аналіз існуючих трактувань показав, що цифровізацію на 

мікрорівні визначають як процес, платформу, механізм, використання та адаптацію 

цифрових технологій, а головною метою її використання є модифікація бізнес-моделі, 

отримання більшої вигоди, збільшення продуктивності та ефективності, покращення 

прозорості даних. Цифровізація на макрорівні розглядається дослідниками як 

насичення світу електронно-цифровими пристроями, інтеграція цифрових технологій 

у повсякденне життя, масове розповсюдження технологій, а також у більш 

концептуальному плані як зміна парадигми спілкування та взаємодії. У нашому 

дослідженні погоджуємось із думкою М. Руденко, що процес цифровізації не є 

самоціллю підприємства, регіону чи держави, а виступає лише інструментом 

досягнення мети сталого розвитку [56], саме тому незалежно від рівня економіки 

доцільно розглядати цифровізацію як постійний і неперервний процес без чітко 

встановленої кінцевої точки, що забезпечує перехід на наступний рівень розвитку 

економіки. У більшості розглянутих трактувань зосереджена увага на ефективності 

функціонування економічної системи чи суб’єкта господарювання як об’єктивному 

показнику цифровізації. 

Виходячи з цього, автором запропоноване власне визначення поняття 

цифровізації: 

• на мікрорівні – це постійний та неперервний процес вдосконалення 

бізнес-процесів через підвищення рівня застосування та якості використання 

цифрових технологій задля покращення ефективності функціонування суб’єкта 

господарювання; 

• на макрорівні – процес інтеграції цифрових технологій у повсякденне 

життя громадян та організацій для забезпечення економічного зростання та 

добробуту. 

Звідси слідує, що мета цифровізації полягає у покращенні, модернізації, 

збільшенні ефективності діяльності через впровадження цифрових технологій, 

генеруючи реальний позитивний ефект, який можна виміряти на рівні окремої 
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людини, організації чи держави. Окрім того, в епоху цифрової економіки потреби 

людини можуть задовольнятися значно краще та якісніше, ніж в економіці 

індустріального типу [28]. У таблиці 1.2. автором систематизовано основні позитивні 

ефекти від здійснення процесу цифровізації економіки для різних суб’єктів.  

Таблиця 1.2 

Позитивні ефекти від здійснення цифровізації для різних суб’єктів 

 Ефекти цифровізації 

Л
ю

д
и

н
а

 

- покращення доступу до бази знань; 

- швидкість обміну інформацією, покращення можливостей спілкування незалежно від 

просторово-часових обмежень; 

- розвиток Інтернету речей (Іnternet of Тhings); 

- зростання якості життя через полегшений доступ до будь-яких товарів та послуг; 

- зростання індивідуальних доходів завдяки забезпеченню зростання економіки. 

О
р

г
а

н
із

а
ц

ія
 - підвищення ефективності управління та прийняття рішень завдяки забезпеченню 

аналізу big data (масивів даних); 

- зростання продуктивності праці через автоматизацію процесів; 

- покращення доступу до відкритих інноваційних платформ, пришвидшення 

інноваційного процесу; 

- простота та оперативність взаємодії з іншими учасниками ринку, споживачами, 

державними органами і т.п. 

Д
ер

ж
а

в
а

 

- зростання ВВП через створення нових галузей чи підвищення ефективності існуючих 

галузей, зниження рівня тіньової економіки; 

- підвищена інформаційна ефективність при взаємодії з організаціями та населенням; 

- покращення прозорості та відкритості, зміцнення довіри до органів державного 

управління; 

- впровадження цифрових робочих місць без прив’язки до фізичних об’єктів; 

Джерело: складено автором на основі [53, 56, 64]. 

Цифровізація є невідворотним процесом, який вже розпочався на глобальному 

рівні разом із розвитком цифрових технологій. Поряд з перевагами та позитивними 

ефектами цифровізації розглядаються її небезпеки та ризики, зокрема наростання 

залежності від компаній-виробників технологій, зростання кібер-загроз та витоку 

конфіденційних даних [47], втрата робочих місць через автоматизацію та зникнення 

масових професій, швидке старіння техніки та проблеми її утилізації [60] тощо. Проте 

будь-який процес має позитивні та негативні сторони, тому завданням держави є 

забезпечення нормативно-регулюючого поля задля підвищення безпеки при 
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здійсненні цифровізації, тоді як організації та населення мають право самостійно 

оцінювати ризики та переваги при впровадженні відповідних цифрових інструментів 

у свою діяльність. 

Всебічну цифровізацію промислового виробництва внаслідок четвертої 

індустріальної революції описує концепція «Індустрія 4.0», яку вперше оприлюднено 

у квітні 2011 року на Ганноверській промисловій виставці. Це новий рівень організації 

та контролю за усім ланцюжком створення вартості протягом життєвого циклу 

продуктів, який розроблений із врахуванням все більш індивідуалізованих потреб 

клієнтів і охоплює всі етапи від ідеї продукту до переробки відпрацьованого продукту, 

включаючи пов’язані послуги. У центрі концепції – Інтернет речей на промисловому 

рівні, завдяки якому будь-який фізичний об’єкт (продукт, устаткування) підключений 

до єдиної мережі та здатний обмінюватися інформацією в режимі реального часу [69]. 

Основу Індустрії 4.0 складають такі технологічні розробки та рішення [59, 107]: 

• автономні роботи, здатні взаємодіяти між собою без втручання людей; 

• моделювання з використанням даних у режимі реального часу, 

відображення фізичного світу у віртуальній моделі задля економії часу й ресурсів при 

прийнятті будь-яких рішень; 

• горизонтальна та вертикальна інтеграція систем (підрозділів, компаній) в 

єдиному інформаційному просторі; 

• індустріальний (промисловий) Інтернет речей, що пов’язує різні 

компоненти виробництва (пристрої) у єдину мережу, завдяки чому вони можуть 

взаємодіяти між собою та реагувати в реальному часі; 

• кібербезпека, що пов’язана з впровадженням технологічних та 

організаційних рішень для захисту мережевих систем та даних від кіберзагроз; 

• хмарні технології, продуктивність яких зростатиме задля забезпечення 

швидкісного доступу будь-яких пристроїв, обробки та збереження масивів даних; 
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• адитивне (додаткове) виробництво, основою якого є такі технології як 3D-

друк, що використовуються для створення прототипів чи виготовлення невеликих 

партій продукції; 

• доповнена (розширена) реальність, на основі якої створюватимуться нові 

системи для роботи в кіберфізичному просторі у режимі реального часу. 

• масиви даних (big data) та аналітика – збір та всебічна оцінка даних із 

багатьох різних джерел для підтримки прийняття рішень у режимі реального часу. 

Підприємства у рамках концепції Індустрії 4.0 розглядаються як кіберфізичні 

системи, які включають апаратні, програмні і фізичні компоненти, інтегровані між 

собою у багаточисельних просторових та часових масштабах, а також пов’язані 

мережею, яка об’єднує обчислювальні та фізичні компоненти, щоб відображати 

змінний стан реального світу [42]. Децентралізоване управління та сумісність всіх 

компонентів системи, а також обмін інформацією в реальному часі дозволяє 

забезпечити гнучкість управлінських та виробничих процесів за умов високої 

динаміки факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. Основу функціонування 

кіберфізичних систем забезпечує горизонтальна та вертикальна інтеграція. 

Горизонтальна інтеграція передбачає взаємодію протягом всього ланцюжка створення 

вартості у рамках одного рівня управління, а вертикальна інтеграція передбачає 

взаємодію на різних рівнях ієрархічної структури управління, причому взаємодія 

відбувається між усіма компонентами в режимі реального часу [30]. 

Зростаючий вплив цифрових технологій на рівні організацій та компаній 

призвів до появи нових концепцій, пов’язаних із впровадженням SMART-парадигми 

у їх діяльність: «розумна організація», «розумна компанія», «розумна фабрика» [46], 

«смарт-підприємство» [10]. Ці поняття розглядають формування кіберфізичних 

систем як «розумних об’єктів», що завдяки цифровим технологіям взаємодіють із 

людьми, середовищем чи іншими об’єктами в організації, компанії або на 

виробництві. 
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У контексті нашого дослідження доцільно надати тлумачення поняття «розумна 

компанія» – це розумна група мобільних людей, яка має розумні робочі місця та 

мобільні бізнес-інструменти, діяльність яких свідомо координується для одержання 

прибутку за будь-яких змін зовнішнього середовища, використовуючи колективний 

досвід і вміння розвивати необхідну компетентність для створення нових знань та 

впровадження розумних інновацій із застосуванням розумного менеджменту та 

цифрових технологій, які об’єднуються в трьох вимірах: мережа знань, IT мережа та 

організаційна мережа [46]. Термін «розумна компанія» передбачає здатність компаній 

до постійної адаптації в умовах цифровізації, пошук та використання нових 

можливостей, пов’язаних з розвитком технологій, для створення інновацій, успішне 

партнерство на фізичному та віртуальному рівнях з метою отримання прибутку. 

Термін «розумне виробництво» або «смарт-підприємство» є вужчим поняттям, що 

передбачає інтеграцію виробничих систем задля задоволення змінних вимог у режимі 

реального часу, вдосконалення виробничих процесів та кінцевого продукту [10, 46]. 

Цифровізація в компанії передбачає фундаментальні зміни в підходах до 

управління та корпоративної культури поряд з автоматизацією бізнес-процесів та 

удосконалення технологій. В силу високого рівня автоматизації, наявності і 

доступності цифрових технологій і систем, змінюються не лише бізнес-процеси, а й 

основні продукти [62], що впливає безпосередньо на продуктову стратегію компанії в 

умовах цифровізації. Вплив цифрофізації на рівні компанії проявляється у поступовому 

переході від розрізнених систем управління: системи управління ресурсами підприємства 

(ERP), системи управління ланцюгом поставок (SCM), системи управління виробництвом 

(MES), система управління життєвим циклом продукту (PLM) до єдиної системи управління 

всіма процесам в компанії, де буде доступна повна інформація про всі процеси в компанії в 

режимі реального часу.  

В Україні лідером руху за впровадження концепції «Індустрія 4.0» виступає 

Асоціація підприємств промислової автоматизації України, що бере участь у 

створенні національної стратегії 4.0 та співпрацює з Кабінетом Міністрів України 
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щодо розвитку промислових хайтек ринків [2]. Однак використання концепції 

«Індустрія 4.0» в Україні ще не стало тенденцією на галузевому чи державному рівні 

[134], тож впровадження цифрових технологій та рішень відбувається лише в межах 

окремих організацій залежно від поставлених цілей щодо цифрової трансформації.  У 

Німеччині за впровадження концепції «Індустрія 4.0» в країні відповідає організація 

«Plattform Industriе 4.0», яка розробила найбільш повну «еталонну модель архітектури 

індустрії 4.0» (The Reference architecture model for Industrie 4.0 – RAMI 4.0), що дає уяву про 

місце, роль та взаємодію усіх компонентів на виробництві на кожному етапі їх життєвого 

циклу [68]. Саме ця модель дає змогу зрозуміти, яким чином можна впровадити 

концепцію «Індустрія 4.0» у практиці будь-яких підприємств. 

  

Рис. 1.1 Еталонна модель архітектури індустрії 4.0 (RAMI 4.0) 

Джерело: [171] 

Тривимірна модель (рис. 1.1) описує систему управління майбутнім 

підприємством за допомогою трьох основних напрямків, компоненти яких об’єднані 

в єдину мережу через Інтернет. Модель RAMI 4.0 дозволяє розділити комплексний 

процес на складові завдяки трьом напрямкам (осі моделі): ієрархічний рівень від 

продукту (product) до взаємопов’язаного світу (connected world), тобто наступного 
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рівня за межами окремого підприємства; рівень життєвого циклу продукту чи 

системи, що дає можливість відслідкувати стан будь-якого компоненту ієрархічного 

рівня в режимі реального часу за рахунок постійного збору даних; архітектурний 

рівень, що дозволяє структурувати модель з точки зору IT-технологій. Слід 

відзначити, що ієрархічний рівень не означає створення ієрархічних систем, де кожен 

попередній компонент підпорядковується наступному, а передбачає окреслення 

певного функціоналу для кожного компоненту системи, в якій вони взаємопов’язані 

через мережу та взаємодіють один з одним незалежно від їх рівня. 

Архітектурні рівні у моделі відображають комплекс властивостей, що 

розподілені між різними ієрархічними рівнями у межах кіберфізичної системи, та 

визначають, яким чином компоненти системи взаємодіють у мережі. В таблиці 1.3 

визначено шість можливих архітектурних рівнів, починаючи від рівня фізичних 

компонентів – активів компанії до організації бізнес-процесів, та деталізовано 

характеристики кожного архітектурного рівня. 

Введення до моделі осі життєвого циклу дає змогу розглядати продукт чи 

компонент системи на будь-якому етапі його життєвого циклу за рахунок масиву 

даних, доступних у мережі. В основі опису осі життєвого циклу лежить стандарт ІЕС 

62890, що розмежовує стан продукту під час його життєвого циклу від «типу» (type) 

до «екземпляру» (instance). Продукт існує як «тип» від моменту створення ідеї 

впродовж процесу від розробки до затвердження виготовленого прототипу, тобто 

система накопичує інформацію про певний компонент протягом цього проміжку часу. 

Затверджений прототип отримує статус «екземпляра», який передається на 

виробництво до реалізації чи експлуатації, а система накопичує дані про продукт від 

цього моменту до його утилізації чи зняття з виробництва. Дані про продукт 

збираються на всіх ієрархічних рівнях, зокрема, й на рівні «взаємопов’язаного світу», 

включаючи всі зовнішні сторони за межами підприємства. Відтак модель RAMI 4.0 

окреслює комплексну кіберфізичну систему компанії та забезпечує горизонтальну 
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інтеграцію підприємства з третіми сторонами та вертикальну інтеграцію активів 

всередині підприємства [78].  

Таблиця 1.3 

Функціональні характеристики архітектурних рівнів моделі RAMI 4.0 

Архітектурний 

рівень 

Змістовне наповнення функціональних характеристик 

Бізнес 

(business) 

Забезпечення цілісності функцій. Відображення бізнес-моделі та результатів 

загального процесу. Створення зв’язку між різними бізнес-процесами. Рівень 

містить нормативні умови, що дозволяє моделювати правила, яких повинна 

дотримуватися система.  

Функціонал 

(functional) 

Забезпечення формального опису функцій, правил та логіки прийняття рішень. 

Створення платформи для горизонтальної інтеграції різних функцій. 

Моделювання бізнес-процесів та середовища виконання програм і технічних 

функцій. 

Інформація 

(information) 

Забезпечення обробки даних та автоматичної реалізації рішень на основі 

формального опису; гарантування цілісності даних; послідовна інтеграція 

різних даних; отримання нових та якісніших даних; надання структурованих 

даних за допомогою сервісних інтерфейсів. 

Комунікація 

(communication) 

Стандартизація зв’язку за допомогою єдиного формату даних. Контроль 

реалізації інтеграційного рівня. 

Інтеграція 

(integration) 

Надання інформації про активи у формі, доступній для комп'ютерної обробки. 

Комп’ютеризований контроль технологічних процесів, зчитування даних з 

активів через ІТ-елементи (радіочастотна ідентифікація, сенсорні датчики 

тощо). Інтеграція людей є частиною функцій інтеграційного рівня, що 

реалізується через людино-машинний інтерфейс. 

Актив (asset) Реальні компоненти системи, наприклад, фізичні компоненти (ідеї, архіви, 

документи, схеми тощо), а також люди. Всі компоненти пов’язані з віртуальним 

світом через рівень Інтеграції. Пасивне підключення активів до рівня інтеграції 

здійснюється через ІТ-елементи, наприклад, за допомогою QR-кодів. 

Джерело: складено автором на основі [152, 200]. 

Важливим здобутком моделі є те, що вона забезпечує чітке супроводження 

будь-якого активу протягом всього життєвого циклу. Звідси слідує, що модель RAMI 

4.0 дозволяє налагодити процес створення нового продукту в умовах цифровізації 

економіки, забезпечуючи організацію процесу розробки та комерціалізації в 

кіберфізичній системі від ідеї до кінця життєвого циклу нового продукту. Тому 

розглянемо застосування моделі RAMI 4.0 в управлінні процесом розробки та 

комерціалізації нового продукту. 
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Рис. 1.2. Система інтеграції нового товару в управління підприємством у 

стратегічному контексті (на основі моделі RAMI 4.0). 

Джерело: розроблено автором. 

Архітектурний рівень 

Актив 

Яким чином інтегрувати 

новий продукт в існуючу 

систему? Чи наявний 

персонал для розробки 

продукту? 

Інтеграція 

Як інформація про 

продукт передається у 

віртуальну систему? Як 

відображаються зміни у 

віртуальній моделі? 

Комунікація 

Яким чином компоненти 

системи, що задіяні в 

розробці  продукту, 

отримають доступ до 

необхідної інформації? 

Інформація 

Які дані потрібні для 

розробки? Які 

компоненти існують у 

віртуальній системі для 

перенесення на продукт? 

Функціонал 

Які функції матиме 

новий продукт? Вони 

відрізняються від 

аналогічних продуктів в 

компанії? 

Бізнес 

Чи вплине розробка 

нового продукту на 

існуючі бізнес-процеси? 

Чи потрібна зміна бізнес-

моделі? 

Ієрархічний  рівень 

Продукт 

Яким чином новий 

продукт вплине на 

існуючий продуктовий 

портфель? Є ризик 

каннібалізації? 

Польовий пристрій 

Чи підходить наявне 

устаткування для  

виробництва нового 

продукту? Чи потрібні 

інвестиції в нове? 

Пристрій керування 

Як новий продукт буде 

пов’язано з іншими 

компонентами? Яку 

інформацію потрібно 

збирати та зберігати? 

Станція 

Що потрібно для 

технологічного 

обслуговування нового 

продукту? Чи наявні такі 

технології?  

Робочі центри 

Чи можна виготовляти 

продукт на існуючій 

виробничій лінії? Що 

потрібно змінити в її 

налаштуванні? 

Підприємство 

Які цілі досягне компанія 

із запуском нового 

продукту? Чи можна 

масштабувати ефект від 

запуску продукту? 

 
Взаємопов’язаний світ 

Як відбувається взаємодія з зовнішніми організаціями в процесі розробки нового 

товару (трансфер технологій, спільна розробка і т.п.)? Яким чином залучається 

споживач до розробки нового продукту?  

Рівень життєвого циклу продукту 

Тип 

Як організований процес розробки? Чи 

відповідає прототип потребам 

споживача? Потрібне вдосконалення чи 

виправлення помилок в прототипі?  

Екземпляр 

Як організований процес 

комерціалізації? Чи задовольняє 

продукт потреби споживача? Потрібне 

вдосконалення чи модифікація?  
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Ініціювання процесу створення нового продукту спричиняє зміни у 

кіберфізичній системі підприємства на всіх його рівнях, оскільки процес розробки 

передбачає залучення частини ресурсів, у тому числі людських, технологій, 

виробничого устаткування і т.п. З огляду на це відбувається внесення змін у 

віртуальну модель підприємства: визначається місце нового продукту в системі, всі 

можливі взаємозв’язки з іншими активами компаніями, налагоджується комунікація 

між ними. У результаті цього новий продукт інтегрується в систему на ієрархічному 

та архітектурному рівнях, а інформація про стан розробки нового продукту збирається 

та зберігається на рівні життєвого циклу продукту. Перед початком розробки нового 

продукту потрібно проаналізувати його майбутній вплив на кожну із складових 

моделі та визначити всі точки дотику нового продукту в кіберфізичній системі, що 

деталізовано представлено на авторському рисунку 1.2. 

У сучасних умовах, коли швидкість впровадження інновацій має більше 

значення, ніж ефективність [13], а споживач тяжіє до персоніфікації товарів і 

двосторонніх відносин із виробником [11], управління процесом розробки нових 

товарів стає пріоритетом номер один в управлінні компанією, а впровадження 

концепції Індустрії 4.0 та використання моделі RAMI 4.0 створює нові можливості для 

управління процесом розробки та комерціалізації. Застосування технологій Індустрії 

4.0 дає змогу оптимізувати процес розробки, збільшити гнучкість і швидкість 

реагування на нові потреби споживачів та скоротити цикл розробки (табл. 1.4), що, в 

свою чергу, дозволить забезпечити зміцнення позицій компанії на ринку.  

Таким чином, впровадження концепції Індустрії 4.0 в управління компанією 

дозволить налагодити процес розробки нового продукту з більшою орієнтацією на 

споживача, пришвидшити інноваційні процеси та покращити взаємодію з іншими 

учасниками ринку – постачальниками, партнерами, споживачами, державними 

органами. Тоді як удосконалення бізнес-моделі компанії на основі цифрових 

технологій сприятиме більш ефективному використанню власних досліджень і 

розробок, залученню й впровадженню інноваційних ідей та технологій від зовнішніх 
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сторін завдяки створеній мережі з налагодженою взаємодією між усіма учасниками 

процесу. 

Таблиця 1.4. 

Вигоди від впровадження технологій Індустрії 4.0 в процес розробки нового 

товару на підприємстві 

Технології Індустрії 4.0 Вигоди від впровадження 

Автономні роботи Автоматизація бізнес-процесів призведе до зниження 

експлуатаційних витрат, підвищення складності розроблювальних 

продуктів, самооптимізації процесу на основі отриманих даних, 

підвищення гнучкості розробки. 

Віртуальні моделі Створення віртуальних прототипів нових продуктів дозволяє 

пришвидшити внесення змін у продукт, вдосконалити процес 

тестування зі споживачами, збільшити швидкість прийняття рішень 

про будь-які модифікації зі скороченням витрат. 

Горизонтальна та 

вертикальна інтеграція, 

впровадження Інтернету 

речей 

Покращення обміну інформації між усіма учасниками процесу 

розробки – людьми та фізичними пристроями, пришвидшення 

прийняття та реалізації рішень, налагодження взаємодії у режимі 

реального часу. 

Хмарні технології Збереження всієї інформації про процес розробки нового продукту, 

забезпечення доступу до неї для будь-якого пристрою, використання 

історичних даних для створення нових продуктів. 

Адитивне виробництво Використання технології 3D-друку дозволяє швидко та якісно 

перетворювати віртуальні прототипи у реальні продукти, 

забезпечуючи швидкість реалізації, оперативність внесення змін, 

скорочення витрат і відходів при розробці. 

Доповнена реальність Отримання інформації в режимі реального часу дозволить 

пришвидшити процес розробки, врахувати сумісність компонентів 

продукту, швидко визначити властивості нового продукту при 

комбінації кількох компонентів. 

Аналітика масивів даних Зростання точності прийнятих рішень, врахування досвіду розробки 

схожих продуктів, високий рівень технологічності розробки. 

Джерело: розроблено автором. 

Отже, впровадження концепції Індустрії 4.0 та інструментарію моделі  RAMI 

4.0 забезпечить підвищення ефективності управління через прийняття обґрунтованих 

рішень у процесі розробки й комерціалізації нових продуктів, що уможливлює 

генерування валідної управлінської інформації про динамічні зміни зовнішнього і 

внутрішнього  середовища, та уможливить зростання конкурентоспроможності 

компанії у довгостроковій перспективі.   
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1.2. Ґенеза моделей управління розробкою нового товару  

 

Для підтримки конкурентоспроможності будь-яка компанія повинна 

здійснювати безперервне управління процесом розробки та впровадження нових 

товарів на ринок відповідно до внутрішніх змін та швидкоплинних тенденцій ринку. 

Довгостроковий успіх компанії неможливий без комплексної програми по 

впровадженню нових товарів, що викликано багатьма чинниками, зокрема: життєвим 

циклом товару, зміною потреб споживачів, діяльністю конкурентів та впливом інших 

факторів. 

Зазначимо, що немає єдиного трактування «новий товар», у світовій практиці 

відомо більше 50 визначень цього поняття [44]. Така різноманітність трактування 

зумовлена багатьма причинами, серед яких неоднозначність тлумачення слова 

«новий», суб’єктивність сприйняття поняття, адресат, відносно якого визначається 

новизна. Для подолання деяких з цих обмежень виокремлюють кілька підходів до 

трактування поняття «новий товар» [7, 66]: 

• підприємницький – сприйняття новизни з точки зору компанії, тобто 

товар є новим в асортименті конкретного виробника незалежно від ступеню його 

ринкової новизни; 

• товарний – сприйняття новизни залежно від функцій й властивостей 

товару, його здатності задовольняти потреби покупця чи створювати нові за рахунок 

своїх властивостей; 

• ринковий – визначення новизни відносно ринку, на який впроваджується 

товар, тобто відсутність його аналогів на ринку; 

• споживчий – визначення новизни через призму сприйняття споживачем, 

що не обов’язково базується на товарних характеристиках, властивостях товару чи 

його унікальності. 

Існування різних підходів доводить складність визначення поняття нового 

товару на практиці: для підтвердження новизни в рамках ринкового підходу потрібно 
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проводити маркетингове дослідження ринку, що є тривалим та затратним процесом; 

визначення новизни в рамках споживчого підходу є суб’єктивним сприйняттям 

конкретного споживача, що не має безпосереднього відношення до новизни товарних 

характеристик та не може слугувати підставою для визнання товару новим. 

Поширеним є визначення нового товару як нового продукту, що надійшов на ринок і 

відрізняється від існуючих аналогів зміною споживчих та/або технічних властивостей 

[43, 65], тобто визначення в рамках товарного підходу. Цей підхід дає чітке уявлення 

про сутність новизни, проте не дає інструментів для її підтвердження, адже довести 

відмінність від аналогів можна саме з проведенням маркетингового дослідження.  

Відтак найбільш практичним та однозначним є підхід з точки зору 

підприємства, коли новий товар є новим в асортименті підприємства. Тому 

запропоновано вдосконалене авторське визначення поняття «новий товар» – це товар, 

що є новим у портфелі підприємства та може відрізнятися від схожих товарів за 

рахунок зміни споживчих властивостей, технологічного процесу виробництва або 

використовуваних у процесі виробництва ресурсів [19]. 

Зауважимо, що у науковому обігу використовуються два поняття – «новий 

товар» та «новий продукт», співвідношення між якими чітко не встановлене. Деякі 

вітчизняні автори застосовують поняття «новий продукт» у значенні «новий товар» як 

кальку з іноземних джерел, тобто дослівний переклад словосполучення «new product» 

[54, 71]. Проте більшість українських дослідників розмежовують поняття «продукт» 

та «товар»: продукт є результатом фізичної чи інтелектуальної праці, що 

перетворюється на товар при набутті таких характеристик, як вартість, споживча 

вартість (задоволення потреб) та здатність до продажу [3, 9]. У іноземній літературі 

також можна зустріти розмежування цих понять: новий товар (new goods) означає 

продукт, що випущений на ринок задля кращого задоволення потреб споживачів, 

включаючи як інновації, так і модифікації існуючих товарів [83], а новий продукт (new 

product) з’являється в рамках інноваційного процесу від ідеї до запуску на ринок [185]. 

З огляду на це в межах даного дослідження використовуються обидва поняття, 
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оскільки кінцевою метою розробки та комерціалізації є впровадження на ринок, де 

новий продукт набуде товарної форми. Для уникнення неоднозначності поняття 

«новий продукт» буде використовуватися частіше при його розробці, а «новий товар» 

– при комерціалізації. 

Випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів та послуг є важливим 

результатом інноваційної діяльності в компанії, причому це може призвести до появи 

як інноваційного продукту, так і нового продукту. У вітчизняній літературі можна 

зустріти ототожнення понять «новий продукт» та «інноваційний продукт» 

(інноваційна продукція), зокрема, ці поняття навіть об’єднують, наприклад «нова 

продуктова інновація» [161]. За Законом України «Про інноваційну діяльність» 

інноваційною продукцією вважається нова продукція в результаті виконання 

інноваційного проєкту, яка затверджена центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, за результатами 

експертизи [52]. В сучасних реаліях багато компаній, особливо міжнародних, не 

подають свої товари на інноваційну експертизу в Україні через складність та 

бюрократичність процесу, проте продовжують використовувати поняття 

«інноваційний продукт» у своїй діяльності. Відтак існує чітка необхідність у виділенні 

критеріїв розмежування інноваційного продукту та нового продукту, що можуть 

виникнути в результаті інноваційної діяльності (табл. 1.5). 

З огляду на це, інноваційний продукт є новим, проте новий продукт не 

обов’язково передбачає наявність інновацій у споживчих характеристиках, ресурсах 

чи технології виробництва. Для інноваційних продуктів на перше місце виходить 

власне розробка, починаючи від створення унікальної концепції та завершуючи 

комерціалізацією, що вимагає значних інвестицій на етапі досліджень та розробок. На 

відміну від інноваційних продуктів, при запуску нового продукту фокус зміщується з 

процесу розробки на його комерціалізацію, оскільки лише 10% нових товарів є 

«світовими новинками», тоді як інші є модифікаціями й покращеннями існуючих 

продуктів чи процесів їх виробництва [6]. 
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Таблиця 1.5 

Розмежування понять «інноваційний продукт» та «новий продукт»  

Критерій Інноваційний продукт Новий продукт 

Унікальність Обов’язкова характеристика: продукт 

повинен відрізнятися від існуючих 

аналогів на ринку.  

Не обов’язкова характеристика: новий 

продукт може бути аналогом або 

модифікацією існуючого продукту.  

Потенціал 

ринку 

Інноваційний продукт зазвичай 

створює/актуалізує потребу, 

формуючи власний сегмент ринку. При 

розробці важливо врахувати величину 

цього сегменту та можливість окупити 

інвестиції. 

Новий продукт створюється на 

існуючому, але потенційному сегменті 

ринку, що дозволяє зменшити витрати на 

розробку, проте отримати прибуток 

завдяки перетягуванню споживачів 

аналогічних товарів. 

Структура 

витрат у 

собівартості 

В структурі вартості левова частка 

припадає на дослідження і розробки. 

Тестування дослідних зразків є 

обов’язковою умовою для визначення 

того, чи варто продовжувати інвестиції 

в подальшу розробку цього продукту. 

В структурі вартості значну частку 

займають маркетингові витрати на 

просування продукту. Тестування 

продукту необов’язкове, фокус на 

тестування маркетингової комунікації, 

яка дозволить сформувати унікальну 

торгову пропозицію на схожий до 

аналогів за властивостями товар. 

Джерело: розроблено автором. 

Розробка ефективної стратегії інноваційного розвитку підприємства – 

передумова високих темпів росту економіки країни [133]. З розвитком цифрових 

технологій та пришвидшенням доступу до будь-якої інформації з формуванням 

кіберфізичних систем відбувається скорочення часу на проходження інноваційного 

процесу. Необхідність вдосконалення інноваційного процесу вимагає вивчення 

моделей організації інноваційного процесу в історичній перспективі, що допоможе 

сформувати сучасну інноваційну модель для розробки та впровадження нових товарів 

в умовах цифровізації економіки. Моделі організації інноваційного процесу тісно 

пов’язані з рівнем економічного розвитку [25], що обумовило появу різних моделей, 

які можна систематизувати в еволюційному порядку, починаючи з ХХ століття до 

наших днів (табл. 1.6). 
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Таблиця 1.6 

Еволюція моделей інноваційного процесу 

Модель Ключові особливості моделі 

Модель 

«технологічний 

поштовх» (technology 

push), 1950-1960 рр. 

Лінійний та послідовний процес, що бере початок із стадії досліджень та 

розробок. Базується на технологічних можливостях компанії, ринок 

виступає лише споживачем інновацій, попит на які потрібно 

сформувати. 

Модель «ринок – 

рушійна сила» (market 

pull), 1960-1970 рр. 

Аналогічно першій моделі, процес лінійний та послідовний, але з 

фокусом на потреби ринку та їх якісне задоволення. Стадія маркетингу є 

вихідною та задає напрям для досліджень та розробок. 

Інтерактивна «модель 

об’єднання» (coupling 

model), 1970-1980 рр. 

Комбінація попередніх моделей, в якій стадії досліджень й розробок та 

маркетингу рівні та взаємопов’язані. Зберігається лінійність процесу, 

проте послідовність здійснення стадій інноваційного процесу 

поєднується з паралельністю процесів дослідження ринку та розробки 

нових технологій.  

Інтегрована модель 

(integrative model), 

1980-1990 рр. 

Вперше інноваційний процес розглядається як паралельний з 

одночасним проходженням кількох стадій задля скорочення його 

тривалості: розглядається інтеграція досліджень й розробок з 

виробництвом, управління взаємодією крос-функціональних команд, 

створення спільних підприємств та альянсів. 

Мережева модель 

(network model), 1990-

2000 рр. 

Розвиток процесу як паралельного та інтегрованого, проте зі зміною 

технології взаємодії на «сітковий процес». Додається стратегічна 

складова інтеграції, зростає вплив інформаційних технологій, фокус на 

акумуляцію, збереження й обмін знаннями. 

Модель відкритих 

інновацій (open 

innovation model), 

2003-до сьогодні 

В основі моделі покладена концепція відкритих інновацій, що 

передбачає безперервну взаємодію з зовнішнім середовищем організації 

протягом інноваційного процесу. Налагодження горизонтальної та 

вертикальної інтеграції з учасниками інноваційного процесу. 

Модель розширених 

інноваційних мереж 

(extended innovation 

network), формується 

сьогодні 

Модель, що поєднує відкриті та мережеві інноваційні моделі для 

формування інтегрованої інноваційної мережі, в основі якої інтегровані 

мережі знань для підтримки ланцюжка постачання інноваційних знань. 

Фокусування на новаторів, пошук нових шляхів співпраці між 

організацією й зовнішніми учасниками. 

Джерело: складено автором на основі [13, 25, 106]. 

Відстеження розвитку інноваційного процесу через призму моделей 

інноваційного процесу дозволяє зробити висновок про складність та комплексність 

самого процесу, необхідність налагодження взаємозв’язку між усіма його стадіями та 

складовими всередині організації, а також зростання ролі зовнішнього середовища, 

необхідності горизонтальної та вертикальної інтеграції з усіма учасниками процесу. 

В рамках концептуальних моделей інноваційного процесу виникли практично-
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орієнтовані моделі та підходи, що містили вказівки й рекомендації для налагодження 

інноваційного процесу в рамках конкретної організації (табл. 1.7). 

Однією з найбільш популярних моделей інноваційного процесу, що 

еволюціонувала від інтерактивної до моделі відкритих інновацій, є запатентована 

система Р. Купера «стадія – прохід», яка визнана дослідниками «як спосіб наведення 

порядку в іноді хаотичному процесі створення товару» [123]. 

Таблиця 1.7 

Взаємозв’язок концептуальних та практично-орієнтованих моделей 

інноваційного процесу 

Концептуальна 

модель 

Практичні  моделі 

Інтерактивна 

«модель 

об’єднання» 

1. Процес «стадія – прохід» Р. Купера (Stage-Gate process) структурує лінійний 

процес, кожна стадія якого завершується оцінкою та прийняттям рішення про 

доцільність переходу на наступну стадію. 

2. Процес спільних інновацій науково-дослідного центру об’єднаних 

технологій (Collaborative Innovation (СІ) Process by UTRC) детально описує 

стадію концептуальної розробки продукту, проте не розглядає подальшу 

розробку та впровадження інновацій. 

Інтегрована 

модель  

Програма інноваційних досліджень Міннесоти (Minnesota Innovation Research 

Program (MIRP) model) відображає процес втілення інноваційної ідеї в 

реальність, проте не розглядає процес впровадження на ринок. Кожен цикл 

включає три послідовні періоди: період ініціації, розвитку та реалізації, на яких 

відбувається взаємодія між командами. 

Мережева 

модель  

Інноваційна модель систем креативної фабрики (Creative Factory Systems 

Innovation Model) К. Галанакіса, в центрі якої компанія, як генератор і 

промоутер інновацій, а інноваційний процес включає три основні процеси: 

створення знань; розробка нового продукту (трансформація знань у продукт); 

успіх продукту на ринку. Інноваційний процес піддається впливу внутрішніх 

та зовнішніх чинників.  

Модель 

відкритих 

інновацій 

1. Модель відкритих інновацій Г. Чесбро (open innovation model), що 

побудована на наявності надлишкових знань, які можуть бути використані 

іншими суб’єктами для створення додаткової вартості. Відтак організації 

можуть виступати в якості активного покупця чи продавця інноваційних ідей 

(технологій), в результаті чого виникає синергетичний ефект між суб’єктами 

інноваційної діяльності. 

2. Модель «стадія – прохід» для відкритих інновацій (open Stage-Gate model), 

що дозволяє організувати інноваційний процес, враховуючи залучення 

зовнішніх ресурсів на будь-якій його стадії. 

Джерело: складено автором на основі [88, 92, 93, 119, 193, 199]. 
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Cистема Купера застосовується багатьма корпораціями в практичній діяльності: 

Е. Гріффін у межах свого дослідження найкращих практик розробки нового продукту 

довів, що близько 60% функцій, пов’язаних з розробкою, застосовували систему Р. 

Купера у певному вигляді [122]. Модель «стадія – прохід» виникла в 90-х роках ХХ 

століття у результаті дослідження інноваційних процесів в успішних компаніях та 

характеризує процес управління розробкою нового продукту для підвищення його 

ефективності [92]. 

Перша версія моделі описувала інноваційний процес як лінійний з чітко  

визначеними етапами, на кожному з яких виконується набір визначених, можливо 

паралельних дій. Кожен етап закінчується перевіркою з проходженням «воріт» (з англ. 

– gate), які виконують роль пропускного пункту на наступний етап, під час яких 

оцінюються результати поточного етапу і приймається рішення про продовження чи 

зупинку процесу розробки нового товару. Відповідальність за прийняття цього 

рішення лежить на крос-функціональній команді топ-менеджерів, які оцінюють 

проєкт на основі якості виконання, відповідності цілям бізнесу та правильності 

наступного плану дій. Типовий приклад моделі «стадія – прохід»,  що включає п’ять 

основних етапів, наведено на рис. 1.3.  

 

Рис. 1.3. Модель «стадія – прохід» (Stage-Gate) у 90-х роках. 

Джерело: побудовано на основі [92]. 

Практичне застосування моделі Р. Купера в якості інтерактивної моделі 
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• надмірна формалізація процесу запуску: підходить для розширення 

продуктової лінійки чи модернізації товару, але заважає при створенні дійсно нового 

продукту, зміщуючи фокус на виконання стандартних дій, що дають змогу пройти 

етап успішно (наприклад, бюрократичне заповнення форм); 

• фокус на безпосередньому процесі та дотриманні всіх правил щодо 

проходження кожного етапу, а не акцент на результаті. Успіх інноваційного процесу 

напряму залежить не стільки від власне ідеї та продукту, а від вмінь, навичок та 

зацікавленості менеджера проєкту, оскільки успіх проходження кожного етапу 

оцінюється на основі формальних результатів, підготовлених менеджером та іншими 

учасниками проєкту на фінальну зустріч; 

• використання моделі переважно засноване на результатах досліджень і 

розробок всередині організації, а функція маркетингу включається на останньому 

етапі, коли продукт уже створений і готовий до запуску. Це призводить до того, що 

продукт, пройшовши всі тестування щодо підтвердження його якості та конкурентної 

переваги, може бути неприйнятим ринком, адже доцільність запуску визначалась 

виходячи з можливостей організації, а не потреби ринку. 

Необхідність виправлення недоліків моделі призвело до її перегляду та 

доопрацювання [93]. По-перше, чітко зазначено, що маркетингова функція, як і будь-

яка інша (дослідження і розробки,  виробництво) повинна бути залучена на кожному 

етапі інноваційного процесу, проте не виступати як лідируюча. По-друге, визначено 

необхідні елементи для успішного проходження кожного етапу: «deliverables» - 

формалізовані результати етапу, наприклад, бізнес-план чи заповнена форма 

тестування прототипу; «criteria» – обов’язкові та рекомендовані критерії, згідно з 

якими оцінюються результати, та «outputs» – результат оцінювання, тобто прийняття 

фінального рішення про перехід до наступного етапу та погодження плану щодо 

наступних кроків та термінів їх виконання. По-третє, збільшується гнучкість системи 

з акцентом на необхідності її адаптації до умов організації та цілей кожного проєкту 
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– це означає, що деякі етапи можна пропустити чи модифікувати, результати етапу 

можна визначити залежно від цілей кожної організації тощо.  

Удосконалена система «стадія – прохід» стала більш комплексною, гнучкою й 

адаптивною, передбачаючи можливість варіацій в моделі залежно від цілей компанії, 

рівня ризику проєктів, часу на реалізацію. Попри це, вона й надалі забезпечувала 

структурованість процесу розробки нового товару та застосовувалася більшістю 

компаній, що проводять індустріальну розробку [123]. Однак з появою концепції 

відкритих інновацій та зростанням взаємозв’язків між організацією та зовнішніми 

учасниками модель була вдруге доопрацьована. Зміни в моделі базувалися на основі 

реалізованих кейсів найактивніших корпорацій в сфері інновацій, що призвело до її 

трансформації у модель «стадія – прохід» для відкритих інновацій [93]. Сутність 

оновленої моделі для  відкритих інновацій зводиться до того, що в процесі розробки 

нового товару організація може користуватися не тільки внутрішніми ресурсами, а й 

залучати зовнішні на будь-якому етапі інноваційного процесу, тоді як раніше 

привнесення ззовні розглядалося лише на першому етапі. Схематично процес «стадія 

– прохід» для відкритих інновацій зображено на рис. 1.4. 

 

Рис. 1.4. Модель «стадія – прохід» для відкритих інновацій. 

Джерело: побудовано на основі [93]. 
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Трансформована модель «стадія – прохід» для відкритих інновацій базується на 

тому, що компанія повинна оцінити доцільність проведення власних досліджень та 

розробок або розглянути придбання необхідних ідей чи технологій на ринку. 

Зазвичай, такі рішення оцінюються та приймаються на більш ранніх етапах процесу 

[63]. Для пізніх етапів інноваційного процесу характерним є розповсюдження 

інновацій (наприклад, ліцензування технології), коли в процесі розробки нового 

товару вже створено значні ноу-хау та технології, які можна комерціалізувати ззовні 

[142]. Таким чином, на кожному етапі інноваційного процесу компанія може 

розглядати можливості як для залучення зовнішніх ресурсів, так і для 

розповсюдження власних здобутків, які могли виявитися побічним продуктом 

розробки у певному проєкті [21].  

Таблиця 1.8 

Узагальнення відмінностей класичної моделі «стадія – прохід» та адаптованої 

модель «стадія – прохід» для відкритих інновацій 

Критерій 

порівняння 

Класична модель  

«Stage-Gate» 

Модель «Stage-Gate» для 

відкритих інновацій 

Спосіб залучення 

ідей/технологій  

Компанія фокусується на власних 

ресурсах, зовнішні ідеї й технології 

спорадично розглядаються в якості 

альтернативи. 

Зовнішні ідеї та технології 

систематично розглядаються та 

оцінюються в процесі розробки 

нового товару. 

Розповсюдження 

ідей/технологій 

Розглядаються дослідження та 

розробки існуючих ідей та 

технологій всередині організації. 

Ідеї та технології можуть 

реалізовуватися як самою 

організацією, так і 

розповсюджуватися на зовнішній 

ринок. 

Можливості 

компанії 

Обов’язково розглядається 

відповідність проєкту розробки 

нового товару на відповідність 

власним ресурсам компанії. 

Постійна оцінка можливостей 

компанії з оцінкою залучення 

ресурсів ззовні. 

Вплив на бізнес-

модель 

Відповідність проєкту розробки 

нового товару поточній бізнес-

моделі. 

Постійна оцінка й перегляд бізнес-

моделі компанії. 

Джерело: розроблено автором на основі [175]. 

Завдяки адаптації моделі «стадія – прохід» для відкритих інновацій компанія 

може легко припинити інвестиції у проєкт, який навіть на пізніх етапах перестав 
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задовольняти критерії та не підходить для подальшої розробки, проте отримати 

прибуток завдяки продажу ідей, технологій чи незавершеного продукту для 

подальшої розробки й комерціалізації іншим компаній. З метою узагальнення 

основних відмінностей, яких набула модель «стадія – прохід» в процесі свого 

розвитку, у табл. 1.8 наведене порівняння класичної та адаптованої для відкритих 

інновацій моделей. Основними критеріями виступили спосіб залучення та 

розповсюдження ідей/технологій, можливості компанії щодо управління процесом 

розробки, а також вплив процесу розробки на бізнес-модель.  

Таблиця 1.9 

Зміна підходів до розробки нового товару із залученням споживачів в умовах 

цифровізації економіки 

Критерій Підхід, орієнтований на компанію Підхід, орієнтований на споживача 

Роль 

споживача 

Пасивна: потреби споживача та 

інсайти щодо його поведінки 

виступають вхідним чинником для 

створення новинки. 

Активна: споживач стає учасником 

інноваційного процесу на будь-якому 

етапі. 

Ціль взаємодії Створення економічної цінності. 

Спільне створення цінності  для 

споживача поряд зі створенням 

економічної цінності. 

Тип взаємодії 
Пряма взаємодія з існуючими 

споживачами. 

Пряма та непряма взаємодія з 

існуючими та потенційними 

споживачами. 

Особливості 

взаємодії 

Одностороння взаємодія від компанії 

до споживачів, запити на постійній 

основі, фокус на індивідуальному 

знанні. 

Діалог зі споживачем, запити на 

постійній основі, фокус на 

соціальному та експериментальному 

знанні. 

Фокус 

взаємодії 

Якість внутрішніх процесів та 

пропозиції для споживача. 

Якість взаємодії зі споживачем та 

спільного створення цінності. 

Спосіб 

взаємодії 

Маркетингові дослідження, 

переважно через посередницькі 

агентства. 

Поєднання прямої взаємодії зі 

споживачами через використання 

цифрових інструментів та 

маркетингових досліджень. 

Джерело: створено автором на основі [150]. 

Покращення взаємодії з іншими компаніями на будь-якому етапі інноваційного 

процесу відбулося завдяки цифровізації економіки, яка також призвела до збільшення 

можливостей залучення споживача у процес розробки нового товару. Раніше 

споживач виступав радше джерелом інформації під час маркетингових досліджень, 
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тоді як розповсюдження цифрових інструментів в повсякденному житті дозволило 

змінити роль споживача з пасивної на активну. З огляду на це можна відслідкувати 

зміну підходів до залучення споживача в розробку нового товару: перехід від підходу, 

орієнтованого на компанію до підходу, орієнтованого на споживача (табл. 1.9). 

Зміна підходу у напрямку активного залучення споживачів в процес розробки 

нового товару дає змогу створити більш якісний та потрібний цільовій аудиторії 

кінцевий продукт, який є результатом синергетичної взаємодії та відповідає цілям 

компанії та споживача. Залежно від етапу розробки нового товару споживачі можуть 

виконувати різні ролі, що наведені на рис. 1.5.  

 

Рис. 1.5. Ролі споживачів при залученні до розробки нового товару. 

Джерело: складено автором на основі [150]. 

Цифровізація економіки з переходом до Web 2.0 призвела до якісної 

трансформації способу взаємодії між людьми та організаціями, що призвело до появи 

концепції краудсорсингу (від crowd – натовп, sourcing – підбір ресурсів). Це поняття 

в теорії ввів науковець Дж. Хауї у 2006 р., який на основі прикладів у своїй статті 

намагався пояснити суть нової форми взаємодії. Після виходу статті у журналі 

«Wired» нове поняття набуло широкого розголосу у значенні будь-якої спільної 

діяльності великих груп індивідів [128]. Згодом термін було уточнено та визначено як 

модель вирішення проблем онлайн, що використовує колективний інтелект онлайн-

спільноти у мережі для вирішення конкретних задач [82]. 

Популярність нового поняття призвела до виникнення багатьох, інколи 

некоректних його трактувань, тому дослідники І. Естеллс-Аролас та Ф. Гонзалес-

Ладрон-де-Гевара провели глибокий аналіз та усесторонній розгляд множини 
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існуючих визначень в науковій літературі, сформувавши найбільш повне визначення 

нової концепції краудсорсингу, як такого типу онлайн-діяльності, в якій індивід, 

установа, некомерційна організація чи компанія пропонують групі осіб з різними 

знаннями, характеристиками особистості та кількістю добровільно виконати завдання 

шляхом гнучкої відкритої пропозиції. Виконання завдання різної складності і 

модульності, в якому натовп (з англ. crowd) приймає участь, застосовуючи свої 

вміння, гроші, знання та/або досвід, завжди має на меті взаємну вигоду. Користувач 

отримає задоволення певної потреби, як-от: економічна вигода, соціальне визнання, 

підвищення самооцінки або розвиток індивідуальних навичок, тоді як краудсорсер 

отримує і використовує на свою користь те, що натовп приніс до організації, причому 

форма цього внеску буде залежати від типу діяльності [111]. 

Краудсорсинг побудований на принципах кооперації, командної взаємодії, 

здатності дійти до консенсусу та безмежної креативності через залучення 

невизначеної кількості індивідів у мережі, що бажають приєднатися до вирішення 

задач організації. Особливість цього феномену в тому, що організація створює лише 

лише певні умови чи обмеження, проте не може передбачити результат такої 

взаємодії: групи звичайних користувачів мережі можуть запропонувати рішення 

краще за поради експертів чи власних співробітників, непрофесіонали в даній сфері 

можуть знайти інсайти для вирішення задачі, а можливість взаємодії без географічних 

горизонтів дозволяє створити справді унікальний продукт. Розвиток концепції 

краудсорсингу вплинув на процес розробки та комерціалізації нового товару, де 

відносини «організація – споживач» набули нового значення: у організації з’явилася 

унікальна можливість залучати необмежене коло індивідів – як реальних, так і 

потенційних споживачів – для розробки нового товару, який краще задовольнятиме їх 

потреби, а у споживачів з’явилася можливість проявити себе та відчути емоційну 

прив’язаність та приналежність до цієї компанії чи товару, яка після його запуску 

більш ймовірно переросте в лояльність. 
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Еволюційна зміна моделей організації інноваційного процесу, зростання 

активного залучення споживачів до процесу розробки й комерціалізації, 

розповсюдження цифрових технологій та становлення цифрових систем управління 

процесами в організації – ці та інші фактори спричинили появу та розвиток концепції 

управління життєвим циклом продукту (product lifecycle management, PLM), яка дає 

змогу управляти продуктами компанії протягом всього їх життєвого циклу найбільш 

ефективним чином, починаючи від створення ідеї до використання чи утилізації 

кінцевого продукту [176]. Управління життєвим циклом продукту дозволяє 

покращити результативність інноваційного процесу через поєднання процесу, його 

організації, методології та технології [198]. Незалежна міжнародна консалтингова 

компанія «CIMdata» визначає PLM як стратегічний підхід до бізнесу, при якому 

застосовується набір інтелектуальних інструментальних засобів, що підтримують 

спільне створення, управління, зміну і використання даних про продукт в рамках 

розширеної моделі підприємства, а обмін даними здійснюється в рамках єдиного 

інформаційного простору [67]. Це свідчить про те, що PLM використовує цифрові 

технології, проте не обов’язково певну технологію чи певний програмний продукт, 

оскільки це стратегічний підхід, реалізація якого передбачає використання однієї чи 

кількох цифрових систем відповідно до цілей та завдань організації. 

Становлення концепції PLM нерозривно пов’язане з удосконаленням 

інформаційних технологій та комп’ютерно-орієнтованих рішень на їх основі. Ще в 

1970-1980-х роках з’явилися програми для автоматизації управління на певному етапі 

інноваційного процесу: CAD (Computer-Aided Design) для автоматизованого 

створення дизайну, CAM (Computer-Aided Manufacturing) для автоматизованого 

управління виробництвом, CAE (Computer-Aided Engineering) для автоматизованого 

вирішення інженерних задач. З розвитком технологій в 1980-1990-х рр. з’явилися 

PDM-системи (Product Data Management), що дозволяли поєднати інформацію про 

продукт з кількох окремих систем в єдину базу даних: спочатку це було поєднання 

інструментів  управління дизайном чи виробництвом, згодом функціональні 
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можливості були розширені з включенням управління змінами, управління 

документами, управління робочим процесом, управління проєктами [73]. Поряд з 

розвитком PDM-систем з’явилися системи ERP (Enterprise Resource Planning) для 

планування ресурсів підприємства, CRM (Customer Relationship Management) для 

управління відносинами з клієнтами, SCM (Supply Chain Management) для управління 

ланцюгами поставок. PLM як стратегічний підхід передбачає використання PDM, 

ERP, CRM, CSM та інших систем в управлінні життєвим циклом продукту [84].  

У контексті нашого дослідження зазначимо, що в сучасних умовах не існує 

єдиного підходу до реалізації концепції PLM в організації. Найчастіше зустрічаються 

відмінності у взаємодії систем ERP та PLM: самостійна PLM-система може 

використовуватися замість ERP-системи; PLM є складовим модулем системи ERP 

[37]; ERP та PLM мають рівні відносини, забезпечуючи спільне використання 

інформації про продукт в межах фізичного (ERP) та віртуального (PLM) середовищ 

[149]. Також зустрічаються трактування співіснування двох систем через їх 

використання на різних етапах інноваційного процесу: PLM як управління від їдеї до 

тестування продукту, ERP протягом виробництва та впровадження продукту [79].  

На думку автора, різниця у підходах до реалізації PLM-системи пов’язана з 

існуванням багатьох технічних рішень, які покликані забезпечити практичну 

реалізацію управління життєвим циклом в організації. Співвідношення між 

технічними системами (модулями) для управління різними процесами в організації 

залежить від багатьох факторів: виробника чи постачальника програмного 

забезпечення, галузі виробництва, стратегічного бачення менеджменту в організації, 

рівня цифровізації компанії тощо. За даними аналітичного звіту компанії «Mordor 

Intelligence», ринок програмного забезпечення PLM-систем високо конкурентний та 

фрагментований через велику кількість глобальних та регіональних гравців, де  

найбільшими виробниками є Siemens PLM Software Inc., Dassault Systemes Deutschland 

GmbH, Autodesk Inc., PTC Inc. і SAP SE [151]. Тому практичне впровадження 
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концепції PLM відрізняється в різних компаніях, внаслідок чого кожна з них має 

відмінності в організації процесу управління життєвим циклом.  

Перегляд існуючих уявлень про практичну реалізацію PLM-систем відбувся із 

появою моделі RAMI 4.0, яка передбачає взаємодію усіх компонентів на виробництві 

на кожному етапі їх життєвого циклу, що призвело до розробки нових поколінь PLM-

рішень в організації. Як і раніше, PLM-система покликана забезпечити взаємодію всіх 

функцій, що задіяні в процес створення та розвитку товару, проте задачі, які постають 

перед нею, змінюються. В табл. 1.10 наведено сучасні технічні можливості PLM-

систем в умовах цифровізації економіки, які покликані вирішити ці задачі. 

Таблиця 1.10 

Основні можливості PLM-систем в умовах впровадження сучасних систем 

управління організацією 

Організаційний відділ Можливості PLM-систем 

Маркетинг/Продажі Каталог продукції онлайн, еволюція підходів до створення 

продукту: налаштування продукту → «взаємопов’язаний» 

продукт з можливістю персоналізації → фокус на сервіс зі 

швидким зворотнім зв’язком щодо можливостей реалізації → 

взаємопов’язана еко-система. 

Відділ досліджень та 

розробок 

Високотехнологічні інженерні системи з можливістю співпраці з 

іншими поза межами організації. 

Виробництво Планування та реалізація змін в режимі реального часу, 

налагоджений взаємозв’язок з відділом досліджень та розробок. 

Управління поставками Інтеграція постачальників та партнерів в єдину систему для 

забезпечення швидкої та якісної взаємодії. 

Післяпродажне 

обслуговування 

Доповнена реальність для швидкого виявлення причин 

несправностей, налагоджений взаємозв’язок з відділом 

досліджень та розробок. 

Джерело: розроблено автором на основі [79]. 

Таким чином, зростання складності нових продуктів та їх кількості через 

безперервну трансформацію потреб споживачів призводить як до постійної взаємодії 

між усіма учасниками всередині організації, так і з зовнішніми сторонами в процесі 

розробки. Необхідність управління внутрішньою та зовнішньою взаємодією є 

першочерговим завданням PLM-систем, проте експоненційне зростання кількості 

зовнішніх зв’язків викликає складнощі в її реалізації. Це пов’язано з безпекою та 
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конфіденційністю інформації, відмінностями у рівнях цифрового забезпечення 

учасників процесу та іншими факторами, які стримують революційні зміни PLM-

систем. Однак зростаюча інтеграція між різними функціями всередині організації, 

оптимізація процесів та використання ресурсів, пришвидшення часу розробки та 

виходу на ринок, активне залучення споживачів до процесу розробки є 

беззаперечними здобутками цифровізації в управлінні процесом розробки й 

комерціалізації нових товарів.  
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1.3. Трансформація моделей комерціалізації нового товару в умовах 

цифровізації економіки 

 

Ймовірність успішного запуску нового товару зростає при врахуванні потреб та 

бажань споживачів на кожному з етапів інноваційного процесу до запуску нового 

товару на ринок. Однак не менш важливим є забезпечення правильного сприйняття 

товару споживачами після офіційного запуску новинки на ринок, що потребує 

використання широкого спектру маркетингових інструментів. З огляду на це виникає 

необхідність дослідження моделей комерціалізації нового товару та вивчення їх 

особливостей застосування на практиці.  

Протягом більш ніж ста років вчені намагаються створити універсальну 

теоретичну модель, яка формалізує маркетингові інструменти та важелі впливу на 

поведінку споживача, характеризує етапи, які проходить споживач в процесі 

прийняття рішення про покупку. Ранні моделі прийняття рішень про покупку нового 

товару споживачем мали в своїй основі лінійний принцип, що визначає етапи процесу 

в чіткій ієрархічній послідовності та дозволяє вивчати вплив певних факторів на 

кожному етапі. Однією з перших моделей, яка набула широкої популярності та 

застосовується навіть в сучасних умовах, є модель AIDA, створена в 1898 році вченим 

Е. Льюісом для опису споживчої поведінки [141]. Модель AIDA була створена на 

основі вивчення споживачів на ринку страхування життя в США, тому в її основі 

закладений механізм особистого продажу товару. Процес прийняття рішень про 

покупку нового товару заснований на зовнішніх стимулах та охоплює основні етапи, 

які проходить споживач до моменту покупки: А (англ. awareness) – обізнаність про 

існування товару чи послуги для забезпечення потреб; І (англ. interest) – інтерес, 

зацікавлення, звернення уваги на товар, його переваги та споживчі властивості; D 

(англ. desire) – бажання володіти товаром, що вимагає певних дій; А (англ. action) – 

дія, що виникає в результаті чітко сформованого бажання та веде до прийняття 

рішення про покупку товару та власне його покупки. 
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Модель AIDA передбачає послідовне проходження кожного етапу та не 

враховує зміни психічного стану споживачів в процесі прийняття рішень, що є 

головним її обмеженням в умовах цифрової економіки. Проте її структурованість 

дозволяє встановити кількісні коефіцієнти переходу споживачів на кожен новий етап, 

що допомагає у прогнозуванні продажів, зумовлюючи використання моделі у 

сучасних умовах попри зростаючі сумніви в її ефективності. Зважаючи на цю 

перевагу, модель Е. Льюіса послугувала базою для розробки нових моделей, зокрема, 

лежить в основі вимірювання ефекту від реклами [141].   

Простота та зрозумілість моделі, легкість її застосування на практиці призвела 

до виникнення багатьох її модифікацій протягом останніх 100 років, які зводилися до 

зміни трактування одного з елементів моделі чи додавання до неї додаткового п’ятого 

елемента. Перелік трактувань моделі AIDA та можливих її модифікацій навеедні в 

Додатку А. Серед науковців та практиків досі відбуваються дискусії щодо доцільності 

використання моделі AIDA чи її модифікацій в умовах цифровізації економіки. Деякі 

дослідники доводять результативність використання моделі дотепер [45], проте інші 

застерігають, що моделювання поведінки споживача при прийнятті рішення про 

покупку є суб’єктивним відображенням практичного досвіду автора моделі, тому не 

пояснює істинну природу явища з точки зору наукової психології [36]. Однак 

зауважимо, що цінність моделі AIDA на сьогодні полягає в базовій формалізації 

шляху споживача, окресленні можливого впливу на його поведінку через 

використання маркетингових інструментів та вивченні реакцій споживача на 

маркетингові стимули, які покликані призвести до покупки товару. 

Поряд з найпопулярнішою моделлю AIDA були розроблені вченими інші моделі 

опису шляху споживача для покупки нового товару, зокрема моделі DIBABA Г. 

Гольдмана (1953 р.) та DAGMAR Р. Коллі (1961 р.) [1]. Модель DIBABA є 

абревіатурою німецьких термінів, яка розшифровується через етапи проходження 

покупця до покупки: D – виявити потреби і бажання цільової аудиторії; I – співставити 

потреби споживача та пропозицію в рекламі; B – підштовхнути покупця до певних 



 

57 
 

висновків, які пов’язані із задоволенням його потреби; A – спрогнозувати реакцію 

споживача; В – викликати бажання купити товар; А – створити зручні умови для 

покупки. Модель DIBABA описує повноцінний процес покупки з акцентом на 

першому продажі товару та не розглядаючи повторну покупку чи післяпродажне 

обслуговування для збереження споживача й підвищення його лояльності. Новизною 

цієї моделі було введення останнього етапу, пов’язаного зі зручністю покупки та 

задоволеності атмосферою при покупці, що може виступати фактором для повторної 

покупки споживачем товару та формування лояльності й є актуальним дотепер. 

Модель DAGMAR також є абревіатурою від англійських термінів: «defining 

advertising goals – measuring advertising results», що в перекладі означає «визначення 

рекламних цілей – вимірювання рекламних результатів». Згідно з Р. Коллі споживач 

проходить через 4 основних етапи: знання і впізнаваність торгової марки чи бренду; 

дослідження якості товару (асиміляція); психологічний намір здійснити покупку 

(переконання, прийняття рішення про покупку); здійснення покупки товару (дія). 

Модель DAGMAR більш широко розглядає шлях споживача та враховує всі ключові 

елементи комплексу маркетингу (4Р: продукт, ціна, місце та просування), тоді як 

попередні моделі фокусувалися лише на вивченні маркетингових інструментів та 

реакції споживачів на них. Згідно з цією моделлю вивчається вплив маркетингового 

повідомлення протягом всього шляху споживача починаючи з моменту знайомства з 

товаром. Для кожного етапу проводиться кількісне вимірювання ефекту від реклами 

як відсоток приросту споживачів, що є беззаперечною перевагою моделі DAGMAR. 

Паралельно з появою моделі DAGMAR дослідники Р. Левідж та Г. Штайнер у 

1961 році запропонували модель, що дозволила ширше оцінити вплив маркетингових 

комунікацій на споживача з позицій психології споживача, а не маркетингового 

інструментарію, який може використовувати компанія при просуванні свого товару. 

Запропонований шлях споживача був схожим до попередніх моделей: обізнаність про 

товар, знання товарних властивостей, надання переваги певному продукту, 

впевненість у виборі, покупка та повторна покупка. Модель передбачає, що за рахунок 
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маркетингових інструментів створюється обізнаність про товар, яка при умові 

позитивної реакції у потенційного споживача викликає позитивне відношення до 

товару, що в свою чергу стимулює здійснити покупку. Якщо внаслідок використання 

товару споживач задовольнив свої очікування, він може здійснити повторну покупку 

[139]. Обмеженість моделі полягає у лінійності взаємозв’язку та невідворотності 

переходу на кожен наступний етап, проте саме в моделі Левіджа-Штайнера  було 

враховано зовнішній фактор впливу на споживача в процесу його шляху до покупки. 

Дослідниками було введене поняття зовнішній «шум», тобто наявність великої 

кількості рекламних повідомлень, які на своєму шляху отримує споживач від різних 

компаній та які послаблюють ефект від масових комунікацій нового товару на 

кожному етапі до здійснення покупки.  

У 1967 р. професор Ф. Котлер вперше запропонував модель поведінки 

споживача, яка визначала комплекс зовнішніх та внутрішніх факторів, якими 

керується споживач при прийнятті рішення про покупку. Модель також була лінійною 

та включала такі етапи, як: усвідомлення потреби, пошук та оцінка інформації, 

прийняття рішення про покупку, оцінка правильності вибору, проте визначала 

споживача, як активного індивіда, що встановлює власну потребу, шукає та оцінює 

інформацію для її задоволення, а не лише приймає рішення на основі маркетингових 

стимулів [27]. Залежно від рівня обізнаності споживачів про товар завдання компанії 

полягає у застосуванні коректних маркетингових інструментів для формування 

обізнаності та привернення уваги споживача, для виникнення інтересу, для 

обґрунтування переваг товару поряд з аналогами, для стимулювання покупки. 

Ключовою відмінністю моделі від попередніх є введення поняття «чорного 

ящика» свідомості споживача, який включає набір внутрішніх і зовнішніх стимулів, 

під впливом яких відбувається прийняття рішення про покупку. Процес прийняття 

рішення розглядається як індивідуальній та непередбачуваний, на вході якого фактори 

маркетингу, які спонукають до прийняття рішення, проте вони аналізуються в 

«чорному ящику» свідомості споживача з урахуванням власних стимулів, в кінцевому 
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підсумку перетворюючись на відповідну реакцію споживача щодо покупки товару 

(рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Модель «чорного ящика» Ф. Котлера. 

Джерело: побудовано автором на основі [27]. 

Проривом моделі Ф. Котлера для свого часу було те, що він намагався 

визначити, яким чином маркетингові стимули впливають на «чорний ящик» 

свідомості споживача для отримання у відповідь бажаної реакції, що дозволить 

досягнути певного результату для компанії. На практиці «чорний ящик» споживача є 

настільки індивідуальним, що спрогнозувати реакцію важко й до сьогодні, 

незважаючи на появу цифрових інструментів маркетингу. Однак модель Ф. Котлера 

створила теоретичну основу для простого  пояснення складного процесу прийняття 

рішення споживачем про покупку товару. 

Поряд з моделлю Ф. Котлера, яка здобула широкої популярності, вченими були 

запропоновані інші моделі, що розглядали шлях споживача до його покупки. Зокрема, 

у 1968 році Д. Енджел запропонував модель, включивши до неї п’ять етапів: 

усвідомлення потреби, пошук інформації, оцінка альтернатив, покупка та результат, 

додавши згодом ще два етапи – споживання продукту та його утилізація. Її заслугою 

було виокремлення більш широкого переліку факторів, що впливають на процес 

прийняття рішень, та їх групування в індивідуальні, соціальні, культурні та ситуаційні 

групи факторів [109]. Згодом, у 1990 році Д. Енджел спільно з Р. Блекуеллом та П. 
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Мініардом запропонували модифікацію моделі, що зберігала принцип лінійності, 

проте була ускладнена включенням факторів інформаційного середовища та 

особливостей когнітивної і поведінкової реакцій споживачів, що характеризувало 

процес прийняття рішення споживачем як надзвичайно складний та комплексний 

процес, який внаслідок нагромадження факторів став менш керованим та 

прогнозованим [108]. Дж. Ховард у 1969 р. запропонував модель, яка включає п’ять 

етапів прийняття рішень: залучення уваги, сприйняття товару споживачем, 

формування ставлення споживача до товару, виникнення бажання придбати товар, 

здійснення покупки споживачем, причому він також визначив широкий спектр 

факторів, що впливають на прийняття рішення під час проходження цього процесу, 

об’єднавши їх в три групи: соціальні, психологічні та маркетингові [127].  

Таким чином, у 70-х-90-х роках відбулася кардинальна зміна у вивченні шляху 

споживача до покупки нового товару: вчені змістили фокус від дослідження та 

формалізації шляху споживача, як сукупності певного набору етапів, до вивчення 

факторів, які можуть вплинути на споживача в процесі його шляху. Відтак акцент 

змістися з дослідження того, яким чином споживач приймає рішення, до того, як 

можна за допомогою маркетингових інструментів вплинути на споживача, щоб 

отримати бажане рішення. Вчені фокусувалися на розвитку та доопрацюванні 

початкових моделей, які пояснювали процес прийняття рішення споживачем та 

розширювали список факторів, які в кінцевому рахунку можуть вплинути на фінальне 

рішення про покупку товару. Внаслідок цього створена велика кількість теоретичних 

лінійних моделей, які могли глибше та якісніше пояснити механізм поведінки 

споживача при здійсненні покупки, проте не завжди надавали практичний 

інструментарій для побудови якісної взаємодії зі споживачем.  

Черговий прорив у дослідженнях можливостей впливу компанії на поведінку 

споживача на етапі впровадження нового товару відбувся у 1997 році, коли 

дослідники Р. Хібінг та С. Купер запропонували модель «4A». Ця модель на перший 

погляд могла здатися модифікацією моделі Левіджа-Штейнера, оскільки вона 
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описувала поведінку споживача при прийнятті рішення про покупку нового товару 

через проходження чотирьох етапів: awareness (обізнаність), attitude (позитивне 

відношення), action (дія, покупка), action again (повторна дія / повторна купівля) [125]. 

Проте її важливою заслугою та відмінністю від попередніх моделей був зсув у сторону 

нелінійності процесу, тобто шлях споживача перестав розглядатися як обов’язковий 

послідовний лінійний набір. Вперше в моделі «4А» кожен етап розглядався як 

окремий та незалежний, оскільки в один і той самий час різні споживачі перебувають 

на різних етапах прийняття рішення, тоді як компанії потрібно використовувати 

маркетингові інструменти для усіх споживачів. З огляду на це фокус в моделі 

змістився на дослідження того, яка частка (відсоток) цільової аудиторії перебуває на 

кожному етапі прийняття рішення, що дозволило визначити, на якому етапі є 

проблеми та якими маркетинговими інструментами можна пришвидшити конверсію 

споживачів, усунувши виявлені бар’єри.  

Таким чином, вчені перейшли від розгляду шляху споживача для окремого 

індивіда до оцінки загального шляху споживачів, що дозволило компаніям в 

подальшому більш ефективно вибудовувати маркетингову комунікацію та підвищити 

ймовірність успіху запуску нових товарів. Модель Хібінга-Купера «4А» пропонує 

раціональний підхід до просування нового товару на ринок: дозволяє визначити 

цільовий ринок товару, переорієнтувавши бюджет з масових каналів на канали 

комунікації, найбільш ефективні для цільової аудиторії; спрогнозувати й прорахувати 

перші та повторні продажі товару, знаючи відсоток переходу аудиторії між етапами в 

результаті проведення маркетингового дослідження. Модель Хібінга-Купера на 

практиці є найпростішим видом «воронки продажів», яка дозволяє перетворити 

процес запуску в реальні вимірювані показники, які можна покращити через вплив 

маркетингових інструментів на кожному етапі.  

Поява цифрових інструментів, збільшення кількості споживчих товарів та 

зростання їх доступності призвели до того, що в 1990-2000-х роках лінійні моделі 

перестали відповідати реальній поведінці споживачів. Наприклад, з’ясувалося, що 
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споживач може пропускати деякі етапи прийняття рішень, повертатися на попередні 

етапи зі зміною потреби чи знаходити нові варіанти її задоволення. В цілому 

поведінка споживача стала менш передбачуваною, не лінійною та неоднозначною, а 

процес прийняття рішення міг розтягуватися або скорочуватися у часі навіть на схожі 

види товарів [99]. Основними факторами, що вплинули на поведінку споживача при 

покупці товару в умовах цифровізації економіки, можна вважати такі [23]: 

• більша інформованість споживача через збільшення кількості джерел 

отримання інформації; 

• багатоканальність та інтерактивність комунікації, її персоніфікація; 

• практична відсутність територіальних та часових кордонів завдяки 

доступу в Інтернет; 

• поява нових учасників інтернет-ринку, що активно впливають на процес 

прийняття рішень: соціальні мережі, сайти порівнянь товарів і рекомендацій, сайти 

спільних покупок; 

• високе конкурентне середовище, швидка зміна учасників ринку. 

В таких умовах виникли динамічні моделі шляху споживача до покупки нового 

товару, які більше відповідають сучасним умовам цифровізації економіки та 

базуються на основі практичних досліджень науковців, тому включають конкретні 

рекомендації, яким чином можна покращити шлях споживача до покупки. 

Однією із перших найпростіших динамічних моделей, які враховують 

особливості цифрового середовища є модель AISAS®, що була запатентована 

японською рекламною компанією «Dentsu» у 2006 році [179], та є абревіатурою від 

англійських термінів: attention – увага; interest – інтерес; search – пошук; action –  дія; 

share – обмін думками про продукт. На перший погляд модель є модифікацією моделі 

AIDA, оскільки включає базові етапи привернення увагу до товару та виникнення 

інтересу до нього. Проте вже на третьому етапі прослідковуються зміни, продиктовані 

впливом цифровізації економіки - пошук інформації про товар. Також вирізняється 
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останній етап, що з’явився з впливом цифрових технологій – обмін думками про 

продукт, оскільки обговорення нового продукту може привести інших споживачів до 

його розгляду та покупки на етапі пошуку. Для компаній важливо, щоб споживачу не 

просто сподобався товар, а йому хотілося поділитися враженнями з оточуючими та 

порекомендувати товар усно (word-of-mouth) або письмово в соціальних мережах, на 

форумах чи сайтах, створюючи інформаційне поле навколо нового товару й 

підвищуючи ймовірність його успіху. 

Модель AISAS® була однією з перших моделей, яка описала поведінку 

споживачів в умовах цифровізації економіки. Вона не є послідовною лінійною, 

оскільки враховує можливість зворотного зв’язку від споживачів у двох напрямах: 

споживачі, що поділилися думкою на останньому етапі, збільшують кількість 

потенційних споживачів на етапі пошуку та залучають увагу нових споживачів на 

етапі привернення уваги. Крім того, споживач не обов’язково проходить всі етапи, 

деякі можуть бути пропущені чи повторюватися. Наприклад, споживач може 

побачити рекламу та одразу замовити товар в мережі Інтернет: увага → інтерес → дія; 

або отримати задоволення від маркетингової комунікації та поділитися рекламним 

роликом в соціальній мережі: увага → інтерес → обмін [5].  

У 2009 р. компанія «McKinsey» запропонувала свою динамічну модель шляху 

прийняття рішення про покупку, створену на основі дослідження майже 20 тисяч 

споживачів у п’яти галузях та на трьох континентах [94]. Основою моделі слугувала 

модель «воронки», де споживачі систематично звужували набір початкових товарів через 

оцінку альтернатив та прийняття рішення, формуючи лояльність до обраних товарів. 

Однак результати дослідження «McKinsey» показали, що шлях покупців в процесі 

прийняття рішень більш схожий на кругову поїздку, яка має чотири основні фази, що 

представляють потенційні «поля бою», де маркетологи можуть впливати на прийняття 

рішення споживачем: початковий розгляд; активна оцінка або процес дослідження 

потенційних варіантів; момент покупки та післяпродажна оцінка (рис. 1.7).  
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Рис. 1.7. Динамічна модель прийняття рішення про покупку «McKinsey» 

Джерело: побудовано автором на основі [94]. 

Модель «McKinsey» враховує зміни на шляху споживача, викликані 

цифровізацією в усіх сферах: 

• збільшення кількості джерел інформації, схожих споживчих товарів та їх 

маркетингових комунікацій, що провокує відчуття розгубленості серед споживачів, 

змушуючи їх формувати обмежене коло товарів, які вони готові розглядати. Тому 

товари, які потрапляють в початковий відбір, більш ймовірні будуть придбані; 

• зміна ефективного маркетингового інструментарію від аутбаунд 

(outbound) до інбаунд (inbound) інструментів, оскільки споживачі бажають 

контролювати процес прийняття рішення та активно шукати необхідну їм інформацію 

через огляди в мережі, рекомендації знайомих тощо; 

• зростання важливості післяпродажного досвіду та зміна лояльності. Серед 

лояльних споживачів можна виділити дві їх групи: активні лояльні споживачі, що 

повторно купують товар та готові його рекомендувати, та пасивні лояльні споживачі, 
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розгляд 
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2. Активний розгляд та відбір 
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про покупку 

Активне дослідження 
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які через лінощі повторного вибору чи розгубленість внаслідок величезної пропозиції 

повторно купують товар, будучи відкритими для повідомлень конкурентів. 

Таким чином, модель «McKinsey» є значно більш наближеною до реальних умов 

цифровізації в суспільстві, описуючи різні сценарії шляху споживача в умовах 

динамічного процесу прийняття рішення. Беззаперечною заслугою моделі є фокус на 

зростаючій активності споживача, який прагне самостійно приймати рішення, та 

важливість споживчого досвіду, який може стати джерелом інформації для інших 

споживачів при його поширенні в мережі. В межах цієї моделі компанії отримали 

практичний інструментарій для запуску нового товару, який дозволяє впливати на 

сучасного споживача на будь-якому етапі його шляху. 

Ф. Котлер протягом своїх багаторічних досліджень теж врахував зміни, що 

відбулися у суспільстві в умовах цифровізації економіки, тому актуалізував та 

переглянув прямий воронкоподібний процес «4А», поклавши в основу нової моделі 

такі передумови [136]: 

• посилення соціального впливу: навіть якщо споживач вважає, що приймає 

рішення самостійно, фактично воно є суспільним, оскільки завдяки Інтернету на 

початкове враження від товару впливає середовище навколо клієнта, що й визначає 

його остаточне ставлення; 

• зміна трактування поняття «лояльності»: перехід від розуміння 

лояльності як збереження клієнта та здійснення ним повторної покупки до його 

бажання здійснювати пропаганду товару, тобто рекомендувати його іншим, навіть 

якщо він з певних причин ним більше не користується; 

• поява цифрової субкультури «громадян Інтернету», тобто активних 

користувачів форумів та соціальних мереж, які з появою у потенційних споживачів 

бажання проаналізувати товар спілкуються з ними, діляться інформацією й досвідом 

використання, тому такий зв’язок між споживачами посилює або послаблює 

початкову привабливість товару. 



 

66 
 

Відтак модель поведінки споживача при покупці товару була модифікована 

Ф.Котлером у «5А»: «aware» – знання, «appeal» – вплив, «ask» – запитання, «act» – дія 

та «advocate» – пропаганда. Вона є динамічною моделлю на відміну від послідовної 

«воронки продажів», оскільки проходження етапів на шляху споживача не 

обов’язково відбувається послідовно: траєкторія зміни може бути спіралеподібною, 

коли споживач повертається до попередніх етапів для уточнення чи зворотного 

зв’язку; деякі етапи можуть бути пропущені, наприклад, у разі імпульсної покупки 

пропущений  етап запитання, а у разі покупки за рекомендацією знайомих може бути 

пропущений етап впливу.  Основні особливості поведінки споживача в моделі «5А» 

наведено в табл. 1.11. 

Таблиця 1.11 

Особливості поведінки споживача в моделі «5А» Ф. Котлера 

 
Знання 

(А1) 

Вплив  

(А2) 

Запитання 

(А3) 

Дія 

 (А4) 

Пропаганда 

(А5) 

Враження 

споживача 
«Я знаю» 

«Мені 

подобається» 

«Я 

впевнений» 
«Я купую» 

«Я 

рекомендую» 

Особливості 

поведінки 

Пасивне 

отримання 

інформації з 

різних джерел 

стосовно 

широкого 

спектру 

товарів в 

категорії. 

Аналіз 

інформації, 

що 

отримується, 

скорочення 

списку товарів 

до тих, які 

подобаються. 

Активний 

пошук 

інформації у 

різних 

джерелах 

(знайомі, ЗМІ, 

власники 

товарів, 

продавці). 

Покупка 

товару у разі 

задоволення 

ним в процесі 

активного 

пошуку, його 

використання 

та оцінка. 

Повторна 

покупка чи 

рекомендація 

товару у разі 

його 

позитивної 

оцінки 

Джерело: складено автором на основі [136]. 

Значимим проривом Ф. Котлера в рамках моделі «5А» є створення галузевих 

архетипів, оскільки шлях споживача відрізняється залежно від галузі. Було 

виокремлено чотири основні галузеві архетипи, що відображають відмінності у 

прийнятті рішення споживачем: моделі «дверної ручки», «золотої рибки», «труби» та 

«воронки». Найбільш поширеною моделлю є модель «дверної ручки», що характерна 

для галузі товарів масового попиту (FMCG), де внаслідок відносно невисоких цін 

спостерігається висока готовність до покупки, проте низький рівень цікавості й 
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лояльності до товарів, низький рівень пропаганди. Модель традиційної «воронки» 

характерна для товарів тривалого вжитку та сфери послуг, де споживач послідовно 

проходить кожен етап запланованої покупки, довіряючи реальному досвіду, а не 

маркетинговим комунікаціям. Для середовища «бізнес для бізнесу» характерна 

модель «золотої рибки», що виділяється дуже активним та розтягнутим в часі етапом 

запитань, оскільки покупці тривало і ретельно оцінюють товар перед покупкою. Для 

ексклюзивних товарів характерна модель «труби», що характеризується високим 

іміджем бренду та високим рівнем довіри до нього навіть серед тих споживачів, хто 

не купує товар, проте готовий його рекомендувати на основі впевненості в його якості.  

На основі сильних сторін кожної з моделей Ф. Котлер пропонує ідеальну модель 

шляху покупця у формі симетричного метелика: всі, хто знають бренд, готові його 

рекомендувати, тобто знання дорівнює пропаганді, а вплив бренду настільки сильний, 

що кожного, кого він приваблює, готовий його купити, а отже вплив дорівнює дії. 

Особливості кожної з чотирьох галузевих моделей шляху покупця та напрямки 

покращення кожної з них з урахуванням ідеальної моделі «метелика» деталізовані та 

систематизовані в таблиці 1.12.  

Модель «5А» з її галузевими архетипами пояснює шлях споживача від етапу 

знання до етапу пропаганди в сучасних умовах, надаючи можливість компаніям 

скористатися трьома напрямками впливу на цьому шляху: власний вплив споживача 

(own influence), вплив інших людей (others’ influence) і зовнішній вплив (outer 

influence). Зовнішній вплив включає перш за все маркетингові комунікації компаній, 

вплив інших теж є зовнішнім впливом, але джерелом впливу є знайомі чи користувачі 

цифрових мереж, які діляться інформацією та відгуками про товар, на що компанія 

може впливати через маркетинг у спільноті. Власний вплив формується у результаті 

досвіду користування товаром, на який компанія має обмежений вплив. 

Таким чином, модель «5А» дає змогу компаніям обрати стратегію просування 

нового товару залежно від галузі та визначити необхідну комбінацію впливу на 

споживача для забезпечення ефективної взаємодії з ним на будь-якому етапі. 
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Таблиця 1.12 

Галузеві моделі шляху споживача згідно з «5А» та напрямки їх покращення 

Модель 

 

 

Характе-

ристики  

моделі 

«Дверна ручка» «Золота рибка» «Труба» «Воронка» 

    

Типова галузь 

Товари масового 

попиту (FMСG) 

Середовище 

«бізнес для 

бізнесу» (B2B) 

Ексклюзивні / 

люкс товари, 

пов’язані зі 

стилем життя 

Товари тривалого 

користування 

(LMCG) та 

послуги 

Поведінка 

споживачів до 

етапу дії 

(покупки) 

Короткий час на 

пошук та оцінку 

варіантів, швидке 

проходження 

етапу запитань 

Довгий процес 

купівлі, високий 

рівень 

зацікавленості 

(велика кількість 

запитань) 

Споживачі, які 

знають бренд, 

можуть 

рекомендувати 

його навіть не 

купуючи через 

високий рівень 

довіри 

Спланована 

купівля, 

поступове 

проходження всіх 

етапів, 

можливість 

відмови від 

покупки на 

кожному етапі 

Поведінка 

споживачів 

після етапу дії 

(покупки) 

Низька 

прихильність до 

бренду, не 

бажання його 

пропагувати через 

часте 

переключення 

між брендами 

Рівень 

прихильності 

залежить від 

задоволення 

обраного товару, 

якщо сподобався 

– споживач може 

його 

рекомендувати 

Велика кількість 

обговорень, 

можливе 

об’єднання в 

спільноти 

Споживачі, що 

купили продукт, 

готові 

здійснювати 

пропаганду. 

Значно рідше 

змінюють бренд, 

якщо якість 

обслуговування їх 

влаштовує 

Напрямки 

покращення  

Збільшити 

прихильність 

споживачів після 

покупки, 

наприклад, через 

створення 

програм 

лояльності  

Оптимізувати 

зацікавленість в 

товарі, збільшити 

готовність до 

покупки та 

прихильність 

після покупки 

Збільшити 

готовність  до 

покупки через 

вищу доступність 

продукту й 

відкритість 

каналу 

Збільшити 

готовність та 

прихильність до 

бренду шляхом 

покращення 

післяпродажного 

обслуговування 

Покращена 

модель для 

компанії 

  
  

Джерело: систематизовано автором на основі [136]. 

А5 А1 А1 А5 А5 А1 А5 А1 

А5 А1 А1 А5 А5 А1 А5 А1 
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Однією з найновіших динамічних моделей є «циклонічна подорож покупця» 

(Cyclonic Buyer Journey™), розроблена засновником діджитал-агентства «Square2» 

М. Ліберманом [144], що схематично зображена на рис. 1.8.  

 

Рис. 1.8. «Циклонічна подорож покупця» М. Лібермана. 

Джерело: побудовано автором на основі [144]. 

Модель М. Лібермана відображає синергетичну взаємодію маркетингу, 

продажів та сервісного обслуговування на шляху покупця. Основна передумова 

моделі в тому, що шлях споживача нелінійний та непередбачуваний «шторм» 

внаслідок його взаємодії з великою кількістю інформації, що змушує споживача 

рухатися циклічно, входити та виходити з процесу прийняття рішення на будь-якому 

етапі, знаходитися на певному з них протягом короткого чи тривалого часу. У цій 

моделі споживачі можуть проходити через вісім різних «циклонів» на шляху до 

прийняття рішення про покупку, причому вони можуть рухатися як назад, так і вперед 

на своєму шляху. Особливості кожного «циклону» наведені в таблиці 1.13. 

Циклонічна подорож покупця є унікальною та ефективною моделлю, оскільки 

не тільки значно детальніше описує шлях покупця в сучасних умовах цифровізації 

Перед-

усвідом- 

лення 

Навчання 

Розгляд 

Оцінка 

Раціона-

лізація 

Рішення 

Постійна 

поставка 

Усвідом-

лення 
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економіки, а й надає маркетинговий інструментарій для здійснення впливу на 

споживача на  будь-якому «циклоні», в результаті чого компанія може розробити 

чітку та детальну маркетингову стратегію для просування нового товару, а також 

відстежувати та вимірювати результати свого впливу на кожному з циклонів. 

Таблиця 1.13 

Характеристики «циклонів» у «циклонічній подорожі покупця» 

«Циклон» Характеристика 

Перед-

усвідомлення 

Виявлення потенційних покупців, які ще не усвідомили потребу у товарі 

компанії або не знають, що може існувати товар для задоволення їх потреби. 

Завдання етапу: зовнішньо стимулювати усвідомлення потреби через емоційне 

повідомлення, що резонуває з неусвідомленою потребою, щоб компанія стала 

першою в списку брендів, які в майбутньому розглядатиме споживач.  

Усвідомлення 

Перший активний крок споживача, що починає шукати рішення для задоволення 

своєї потреби. Він має багато запитань та шукає відповіді у знайомих та в мережі 

(пошукові мережі, соціальні мережі, форуми тощо). Компанія повинна 

розміщувати інформацію про товар у різних каналах комунікації.  

Навчання 

Споживач проводить дослідження інформації про товар, проте в умовах 

цифровізації величезна кількість інформації, експертів в Інтернеті, малих і 

великих компаній змушують його продовжувати пошуки протягом тривалого 

часу, внаслідок чого у нього виникає ще більше запитань. Циклон може бути 

затягнутий в часі, проте коли споживач знаходить ресурс, з яким встановлюється 

емоційний зв’язок та довіра, він може перейти до іншого циклону. 

Розгляд 

Процес звуження знайдених варіантів до кількох найбільш релевантних. На 

даному етапі головне завдання компанії чітко донести споживачу переваги свого 

товару та допомогти йому зорієнтуватися в інформаційному «штормі» завдяки 

кооперації маркетингу та продажів. 

Оцінка 

Споживач готовий здійснити покупку, але продовжує аналізувати її умови (ціну, 

переваги покупця і т.п.), тому продавцеві потрібно виділятися та надати 

достатню інформацію для прийняття споживачем «правильного» рішення. 

Раціоналізація 

(обдумування) 

Споживач на інтуїтивному рівні вже прийняв рішення про покупку, тому тепер 

намагається знайти йому логічне обґрунтування та уточнити останні деталі щодо 

доставки, умов оплати тощо. Завдання продавця – відповісти на всі питання та 

переконати за допомогою фактів, а не емоційних висловлювань. 

Рішення 

Офіційне прийняття рішення, що більше прослідковується як самостійний етап 

в середовищі «бізнес для бізнесу». Покупець все ще обговорює деталі, допоки не 

отримає товар чи не підпише документи. Завдання продавця – продовжувати 

діалог з покупцем та відповідати на його запитання, тому що навіть на цьому 

етапі споживач може повернутися до розгляду товару конкурента. 

Постійна 

поставка 

Покупка чи заключення договору не є фінальним етапом, кінцева ціль – 

задовольнити покупця, внаслідок чого він захоче ділитися враженнями про товар 

з іншими та здійснювати повторні покупки. Фактично це є нескінченним 

циклоном, якщо компанія зможе задовольнити зростаючі потреби покупця. 

Джерело: систематизовано автором на основі [143]. 
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Перелік маркетингових інструментів, які можна використовувати протягом 

всього шляху споживача, також значно розширився та збагатився в умовах 

цифровізації економіки. Сукупність сучасних методів можна згрупувати в 4 основні 

категорії відповідно до моделі PESO: paid, earned, shared та owned media [101]. Paid 

media (з англ. «платні медіа») – це всі інструменти реклами, які закуповуються 

компанією на комерційній основі, наприклад, ТБ-реклама, друкована преса, цифрова 

відео-реклама. Earned media (з англ. «зароблені медіа») – це сукупність інструментів, 

спрямованих на розповсюдження інформації через ЗМІ чи споживачів на безоплатній 

основі, зокрема через прес-релізи, інтерв’ю, поширення інформації в соціальних 

мережах тощо. Shared media (з англ. «спільні медіа») – група інструментів для 

просування в соціальних мережах, наприклад, «Facebook» та «Instagram». Owned 

media (з англ. «власні медіа») – це сукупність інструментів, які є власністю компанії 

та контролюються нею, зокрема корпоративна преса, веб-сайти, блоки, офіційні 

сторінки в соціальних мережах.  

Зауважимо, що розроблена модель PESO відображає пріоритетність 

маркетингових інструментів, розпочинаючи зі стратегічно важливих комерційних 

інструментів paid media та закінчуючи власними інструментами owned media. Але в 

умовах цифровізації економіки відбуваються трансформація підходів до вибору 

інструментів просування, де на перший план виходять інструменти просування в 

соціальних мережах (shared media), а важливість інструментів комерційного 

просування (paid media) зменшується порівняно з іншими категоріями інструментів. 

Тому в контексті зміни важливості інструментів можна говорити про трансформацію  

моделі PESO в модель SOEP, де важливість інструментів просування ранжується в 

такому порядку: shared, owned, earned та paid media [146]. Систематизація 

інструментів цифрового маркетингу з групуванням за моделлю PESO (SOEP) дозволяє 

обрати доцільні методи просування для нового товару на різних етапах шляху 

споживача (табл. 1.14). 
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Таблиця 1.14 

Класифікація інструментів цифрового маркетингу за моделлю PESO (SEOP) 

Категорія 

методів 

Інструменти цифрового 

маркетингу 

Переваги Недоліки 

Paid media 

(платні 

інструменти) 

Онлайн відео реклама; банерна 

реклама; брендинг сайтів; 

контекстна реклама; e-mail 

маркетинг; спонсорство; 

контентні проєкти, лонгріди на 

партнерських сайтах,  

Високе охоплення; 

масштабність; 

підконтрольність. 

Проблеми з  чітким 

таргетингом; слабка 

достовірність. 

Earned media 

(споживач 

чи їх група є 

каналом) 

Маркетинг пліток (WOM); buzz-

маркетинг; вірусний маркетинг; 

ratings & reviews («рейтинги та 

огляди»); PR-статті; інтерв’ю. 

Висока довіра; 

відчутність впливу;  

прозорість дії. 

Відсутність контролю; 

непередбачуваність 

повідомлень 

(можливість негативу) 

Shared media 

(просування 

в соціальних 

мережах) 

Створення та регулярне 

наповлення сторінок бренду в 

соціальних мережах 

(«Facebook», «Instagram», «Tik 

Tok»); SMM та SMO-маркетинг. 

Багатосторонній і 

постійний зв’язок зі 

споживачами; 

персоналізація 

повідомлення. 

Відсутність гарантій; 

потребує багато 

ресурсів на створення 

контенту. 

Owned media 

(власні 

ресурси 

компанії) 

Контентне наповнення сайту та 

SEO&SEM оптимізація; 

наповнення блогу; CRM (робота 

з базою покупців, створення 

програми лояльності). 

Високий ступінь 

контролю; 

довготривалість 

відносин. 

Можлива недовіра до 

компанії; потребує 

багато ресурсів на 

створення контенту. 

Джерело: систематизовано автором на основі [32, 15]. 

Наведений перелік інструментів цифрового маркетингу не є вичерпним, в 

умовах цифровізації економіки з’являються новітні інструменти разом з поширенням 

певних технологій, розвитком соціальних мереж. Крім того, набір інструментів може 

змінюватися залежно від специфіки товару, етапу його життєвого циклу, 

особливостей цільової аудиторії та інших факторів. Перелік інструментів для 

просування товару протягом всього шляху споживача достатньо широкий, тому серед 

них важливо обрати ефективні інструменти, які дозволять компанії досягти 

поставлених цілей з урахуванням бюджетних обмежень. 

Таким чином, протягом більш ніж ста років шлях споживача до покупки нового 

товару зазнав революційних змін під впливом цифровізації економіки, збільшення 

пропозиції схожих товарів, зростання кількості рекламних комунікацій та багатьох 

інших факторів. Тому моделі, що описують шлях споживача, були неодноразово 
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трансформовані, пройшовши шлях від простих послідовних лінійних моделей, що 

описували шлях споживача, крізь складні лінійні моделі, які враховували широкий 

спектр факторів впливу на споживача, до динамічних моделей, які описують шлях 

споживача та можливості впливу на нього в сучасних умовах. 

У контексті нашого дослідження розгляд моделей з погляду історичної 

ретроспективи дозволив глибше зрозуміти шлях споживача як сукупність етапів, на 

яких може перебувати споживач у процесі прийняття рішення про покупку, оцінити 

його нелінійність та комплексність, визначити особливості поведінки споживача на 

кожному з етапів, а також окреслити можливі напрями впливу на споживача зі 

сторони компанії задля стимулювання прийняття ним рішення про покупку. Вплив 

цифровізації економіки на поведінку споживача є неоднозначним: з одного боку, 

цифрові технології ускладнили процес прийняття рішень про покупку споживачем, 

зробивши процес більш динамічним та менш передбачуваним; з іншого боку, 

збільшення кількості цифрових інструментів створили ширші можливості для 

дослідження шляху кожного окремого споживача й застосування персоніфікованих 

маркетингових інструментів, заснованих на глибокій аналітиці та автоматизації 

процесів. Систематизація інструментів цифрового маркетингу дозволить компанії 

обрати найбільш ефективні залежно від поставлених цілей. 
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Висновки до розділу 1 

 

У результаті дослідження теоретичних основ управління розробкою та 

комерціалізацією нового товару зроблені наступні висновки: 

1. Уточнено категорійний апарат у сфері управління розробкою та 

комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки. Зокрема, 

запропоновано вдосконалене авторське визначення терміну «новий товар» як товар, 

що є новим у портфелі підприємства та може відрізнятися від схожих товарів за 

рахунок зміни споживчих властивостей, технологічного процесу виробництва або 

використовуваних у процесі виробництва ресурсів. Окрім цього, встановлено 

співвідношення поняття «новий товар» та «інноваційний товар» згідно з 

встановленим набором критеріїв: унікальністю, потенціал ринку, встановлення витрат 

у структурі собівартості товару. Також автором визначено та впроваджено 

застосування поняття цифровізації на мікро- та макрорівнях: на мікрорівні як 

постійний та неперервний процес вдосконалення бізнес-процесів через підвищення 

рівня застосування та якості використання цифрових технологій задля покращення 

ефективності функціонування суб’єкта господарювання; на макрорівні як процес 

інтеграції цифрових технологій у повсякденне життя громадян та організацій для 

забезпечення економічного зростання та добробуту. 

2. Розроблено систему інтеграції нового товару в управління підприємством у 

стратегічному контексті для визначення майбутнього впливу нового товару на будь-

якому рівні «еталонної моделі архітектури індустрії 4.0» (RAMI 4.0). Це уможливлює 

розробку оптимальної стратегії інтеграції нового товару у кіберфізичну систему 

управління підприємством на всіх його рівнях, встановлення всіх можливих 

взаємозв’язків з іншими активами компанії та налагодження комунікації між ними. У 

результаті новий продукт інтегрується в кіберфізичну систему на ієрархічному та 

архітектурному рівнях, а інформація про стан нового продукту збирається та 
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зберігається протягом його життєвого циклу, що покращить координацію всіх бізнес-

процесів в організації, збільшить гнучкість та швидкість реагування. 

3. Проведено порівняльний аналіз концептуальних моделей інноваційного 

процесу та встановлено їх взаємозв’язок з практично-орієнтованими моделями, що 

дозволило прослідкувати тенденції розвитку інноваційного процесу в історичній 

перспективі у взаємозв’язку з рівнем економічного розвитку. Охарактеризовано 

модель Р. Купера «стадія – прохід» у її розвитку від класичної до адаптованої для 

відкритих інновацій, оскільки саме вона найчастіше використовувалася організаціями 

в практичній діяльності, та виокремлено її слабкі сторони. Досліджено управлінський 

інструментарій в інноваційному процесі через призму розвитку концепції управління 

життєвим циклом продукту (PLM) задля визначення основних переваг від її 

впровадження в умовах цифровізації економіки. 

4. Обґрунтовано доцільність залучення споживачів до процесу розробки та 

комерціалізації нового товару в умовах цифровізації економіки, досліджено їх роль на 

різних етапах інноваційного процесу та визначено найпопулярніший інструмент для 

їх залучення – краудсорсинг. Встановлено, що поряд з еволюцією моделей 

інноваційного процесу змінювалися підходи до розробки нового товару із залученням 

споживачів: відбувся перехід від підходу, орієнтованого на компанію (пасивна форма 

залучення споживача), до підходу, орієнтованого на споживача (активна форма 

залучення споживача). 

4. Здійснено ретроспективний аналіз моделей комерціалізації нового товару 

задля вивчення шляху споживача до покупки з метою виявлення основних факторів, 

які впливають на його поведінку, та стимулів, якими можна змінювати поведінку 

споживача. Виявлено, що розповсюдження цифрових інструментів з одного боку 

призвело до ускладнення шляху споживача, а з іншого, дозволило більш точно та 

ефективно впливати на його поведінку на кожному етапі шляху до покупки. 

 

Ключові результати розділу опубліковані в наукових працях автора [19, 21, 99].  
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РОЗДІЛ 2.  

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ НОВОГО ТОВАРУ В 

УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

2.1. Практичні аспекти управління розробкою нового товару у 

міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів 

 

Ринок споживчих товарів (FMCG-ринок) характеризується високим рівнем 

конкуренції, адже товари користуються високим ринковим попитом через короткий 

життєвий цикл та їх необхідність у повсякденному житті. Основними сегментами є 

продукти харчування та напої, засоби особистої гігієни, косметичні засоби, побутові 

та миючі засоби, тютюн та корми для домашніх тварин [177]. За прогнозами 

аналітиків, світовий ринок FMCG досягне 15361,8 мільярдів доларів США до 2025 

року, при середньому темпі зростання CAGR на рівні 5,4% з 2018 до 2025 року [168]. 

Сегмент продуктів харчування є провідним сегментом та займає найбільшу частку 

ринку, аналітиками очікується збереження цієї тенденції до 2025 року. Другим за 

величиною сегментом споживчих товарів є сегмент косметичних засобів, що включає 

різні категорії догляду за собою: догляд за шкірою, догляд за волоссям, макіяж тощо.  

На FMCG-ринку домінують міжнародні компанії [174], тому в контексті 

дослідження було розглянуто топові світові FMCG-компанії, які працюють в Україні. 

В Додатку Б наведена коротка характеристика цих компаній та особливості їх 

інноваційної діяльності. Аналіз успішності компаній за такими параметрами як дохід, 

ринкова капіталізація та кількість глобальних брендів (рис. 2.1, діаметр круга 

відповідає кількості світових брендів) засвідчив, що велика кількість брендів не є 

гарантією успішності компанії. З одного боку, компанія «Nestle», що має 2000 брендів 

у портфелі, демонструє ефективне управління ними, досягнувши найбільшого рівня 

доходу на ринку серед топ-гравців. З іншого боку, компанія «Johnson & Johnson» 

попри малу кількість брендів має найвищу ринкову капіталізацію та найвищий рівень  
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доходів серед топових компаній завдяки значному фокусі на вибраних категоріях. 

Можемо припустити, що ефективне управління інноваційним процесом є одним із 

факторів досягнення лідерства у висококонкурентних галузях завдяки пропозиції 

споживачам кращих товарів.  

 

Рис. 2.1. Аналіз топових світових FMCG компаній, представлених в Україні. 

Джерело: складено автором на основі [184]. 

У світовому масштабі спостерігається постійна тенденція до збільшення інвестицій 

у ДіР: інвестиції в ДіР зросли на 8,3% в 2017 році і досягли 736,4 млрд  дол., за 

результатами дослідження 2500 найбільших компаній. Позитивною тенденцією є 

зростання витрат на ДіР у відповідності до зростання продажів: у світовому масштабі чисті 

продажі топ-2500 компаній зросли на 9,8%, тоді як ДіР збільшилися на 8,3% [181]. В 

розрізі сегментів ринку ключове зростання інвестицій у ДіР спостерігається в 

інформаційно-комунікаційних технологіях, автомобільному й медичному секторах [182].  

Галузі, в яких представлені FMCG-компанії, не є драйверами росту інвестицій у 

ДіР: на глобальному рівні частка їх внеску відносно невелика. Однак аналітики «PwC» 

відзначають, що немає кореляції між обсягами інвестицій в інновації та загальними 

фінансовими показниками компанії в довгостроковій перспективі, а важливим є те, як 

компанії використовують інвестиції та інші ресурси, як організовують процеси, 

приймають рішення для створення продуктів і послуг для своїх споживачів [183]. 
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Тому в рамках дослідження було проаналізовано інтенсивність власних досліджень та 

розробок (ДіР) топових споживчих компаній. На рис. 2.2 структуровано дані про 

витрати ДіР розглянутих вище компаній за виключенням компанії «Coca-Cola», яка 

не розкриває такі дані.  

 

Рис. 2.2. Витрати на дослідження і розробки та їх інтенсивність для 

міжнародних компаній – лідерів споживчого ринку 

Джерело: складено автором на основі [181]. 

Найбільш інноваційно активною є компанія «Johnson & Johnson», інтенсивність 

ДіР якої в 2018 році становила 13,8%, тобто 13,8% від продажів компанії було 

інвестовано в ДіР. Крім того, інвестиції компанії в ДіР зросли на 16% в порівнянні з 

2017 роком, що свідчить про фокус компанії на дослідженнях і розробках при 

створенні нових товарів. Варто зауважити, що велика різниця в інвестиціях у ДіР 

пов’язана зі сферою діяльності компанії, адже, окрім косметичних товарів масового 

попиту, «Johnson & Johnson» займається виробництвом фармацевтичних товарів та 

медичних приладів, а ця галузь потребує значно більших інвестицій порівняно з 

іншими. За інтенсивністю досліджень і розробок наступною є компанія «L’Oréal», яка 

витрачає на дослідження та розробки 3,4% від своїх продажів та нарощує витрати в 

ДіР: зростання на 10% у 2018 році порівняно з попереднім роком.  
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Ще дві компанії, сфокусовані на інноваціях, – це «Nestle» та «P&G». Компанія 

«P&G» інвестує в ДіР на рівні 2,9% від своїх продажів, а «Nestle» – 1,9%, причому 

інвестиції обох компаній стабільні протягом останніх років. Це є свідченням того, що 

компанії сформували власну модель розробки нових продуктів, а різниця в 

інтенсивності ДіР може бути результатом різниці між сегментами – «Nestle» 

представлена в категоріях продуктів харчування та напоїв, тоді як «P&G» – в категорії 

побутових та косметичних товарів [18]. Цікавим прикладом є компанія «Unilever», яка 

входить в трійку за рівнем доходу у світі, тоді як інтенсивність її досліджень та 

розробок знаходиться на середньому рівні – 1,7% порівняно з іншими провідними 

компаніями. Це може свідчити про більш ефективне налагодження інноваційного 

процесу, що дозволяє забезпечити лідерство в категорії при менших витратах.  

Управління процесом розробки нового продукту – це складний і комплексний 

процес, де результат залежить від налагодження самого процесу розробки. 

Дослідження показали, що лише 30% ідей створені завдяки запланованим заходам 

щодо генерації ідей; тільки 60-65% генерованих ідей є формально зареєстровані в 

будь-якому вигляді та менше 50% ідей знаходяться в спільному доступі для інших 

учасників процесу, що брали участь у їх обговоренні [76]. Це є свідченням можливих 

недоліків процесу розробки на першому етапі, проте помилки та недосконалості 

можуть бути протягом всього процесу. Саме тому для подальшого дослідження 

особливостей управління процесом розробки нового продукту було обрано компанії 

«Nestle» та «Unilever», які працюють у різних категоріях, мають різну модель ведення 

бізнесу, досягають високих фінансових показників, зберігаючи при цьому середню 

інтенсивність ДіР. Детальне дослідження їх процесу розробки дозволить виявити 

спільні риси, що забезпечують успіх інноваційної діяльності споживчих компаній 

незалежно від галузі та можуть бути використані іншими компаніями для 

налагодження інноваційного процесу.  

Стратегія «Nestle» щодо розробки нових продуктів і їх впровадження має назву 

«Nestle Product Development and Introduction» (NPDI) та є загальним процесом 
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інноваційного менеджменту компанії, що заснований на моделі «Stage-Gate». У цьому 

процесі активну участь приймають всі зацікавлені сторони з метою досягнення 

стратегічних цілей компанії, тому для ефективної взаємодії процес базується на 

кількох фокусних блоках, що наведено на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Особливості процесу розробки нового продукту в компанії «Nestle». 

Джерело: складено автором на основі [110]. 

Особливості організації процесу розробки нового товару у компанії «Nestle», які 

гарантують надійність та ефективність інноваційного процесу: 

― система управління життєвим циклом продукту «SAP PLM», є 

обов’язковою для використання в процесі управління для всіх інноваційних проєктів. 

Інформація в системі використовується для управління проєктами та прийняття 

рішень на кожному етапі, тому дані у системі постійно оновлюються, є актуальними 

та достовірними. У випадку неактуальності даних про проєкт в системі такий проєкт 

може бути відхиленим з причиною «недостатньо інформації для прийняття рішення»; 
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― ефективне управління командою проєкту: чіткий розподіл ролей та 

обов’язків всіх учасників, що беруть участь в проєкті, згуртованість та командний дух 

під час реалізації проєкту, фокус на кваліфікації співробітників; 

― структурованість та формалізація інформації на кожному етапі проєкту 

для прийняття зваженого рішення, що проявляється у заповненні інформації у 

системі, здійсненні необхідних розрахунків тощо. 

Процес розробки нового товару в компанії «Nestle» може включати 9 етапів 

залежно від типу інноваційного проєкту, загальна схема процесу зображена на рис. 

2.4. Процес є послідовним, кожен новий етап розпочинається лише після проходження 

попереднього, тому в процесі виділяється 6 контрольних пунктів – «воріт», відмічених 

на рисунку трикутниками, що мають на меті прийняття рішення про продовження чи 

зупинку проєкту на кожному з визначених етапів.  

 

Рис. 2.4. Модель інноваційного процесу в компанії «Nestle». 

Джерело: складено автором. 

Особливе значення в компанії «Nestle» приділяється формалізації інноваційного 

процесу із заповненням всієї необхідної інформації в системі управління життєвим 

циклом для забезпечення прийняття рішення про перехід на наступний етап проєкту. 

Рішення приймаються спільно на спеціальних зустрічах під назвою «Gate meetings», 
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які проходять планово раз в 1-2 місяці, проте можуть бути організовані на вимогу при 

необхідності. Співробітники, відповідальні за затвердження етапу проєкту, надають 

короткий звіт про результати етапу проєкту, орієнтуючись на дані, що вводять всі 

учасники в системі. В результаті зустрічі менеджмент приймає рішення про 

продовження чи зупинку проєкту, а у випадку неможливості прийняти чітке рішення 

проєкти відправляються на доопрацювання до наступної зустрічі. На зустрічі не 

прийнято обговорювати проблеми та шляхи їх вирішення, тому у випадку будь-яких 

сумнівів проєкти повинні бути доопрацьовані, а учасники проєкту можуть узгодити 

всі можливі шляхи вирішення і запропонувати конкретні шляхи для продовження 

самого проєкту в рамках робочих обговорень. 

Аналіз моделі інноваційного процесу в компанії «Nestle» показав, що вона є 

розширеною та модифікованою версією моделі «стадія – прохід» Р. Купера. Перші два 

етапи є додатково введеними у класичну модель та пов’язані з дотриманням 

інноваційної стратегії: визначення можливостей та аналіз їх відповідності стратегії. 

Вони полягають у вивченні тенденцій, споживчих та технологічних можливостей для 

реалізації постійного зростання компанії через інноваційні проєкти, тобто у 

визначенні можливостей для досягнення короткострокових і довгострокових цілей на 

основі конкурентних переваг компанії. Результатом першого етапу є визначені 

можливості для розвитку, а другого – чітка дорожня карта з описом можливих 

майбутніх проєктів. 

Третій етап полягає у генерації ідей та відборі найкращих, можливо із 

залученням третіх сторін. За результатами цього етапу створюється проєкт в 

інформаційній системі «SAP PLM» та направляється на затвердження відповідальним 

сторонам. Саме на цьому етапі генерується перша версія брифу проєкту, в якому чітко 

вказані цілі проєкту, його обґрунтування, очікування від нього та інші обов’язкові 

дані. Бриф є динамічним, перевіряється та оновлюється відповідно до життєвого 

циклу проєкту. Затвердження брифу проводять усі відповідальні за затвердження 
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процесів, що свідчить про остаточне рішення «Затверджено» для початку проєкту і 

його перехід на наступний етап.  

Четвертий етап – створення концепції нового товару з урахуванням таких 

основних параметрів: створення унікальної торгової пропозиції для споживача, 

наявність ресурсів і технологічних можливостей, наявність у новинки конкурентної 

переваги та наявність спільної цінності для суспільства, що у комплексі створює 

передумови для успішного запуску на ринок. Результатом четвертого етапу є 

концепція нового продукту та бізнес-план, які повинні бути затверджені керівником 

проєкту. Проходження четвертого етапу свідчить про сформовану концепцію та 

перехід до етапу розробки нового продукту. 

Реалізація проєкту включає в себе три етапи: розробку, виробництво та 

маркетинг, впровадження на ринок, які потребують ефективної командної роботи 

серед усіх учасників проєкту залежно від їх ролі та відповідальності. Результатом 

етапу розробки є безпосереднє створення прототипу чи формули продукту відповідно 

до брифу. На етапі виробництва та маркетингу проходить фіналізація упаковки, 

тестування продукції, споживчі тестування й дослідження, налагодження 

виробництва та поставок необхідних матеріалів. Результатом цього етапу є 

підтвердження обсягів продажу та затвердження комплексного плану запуску 

новинки на ринок. На етапі впровадження маркетинг відіграє ключову роль завдяки 

реалізації маркетингової стратегії з підтримкою комерційної команди, яка відповідає 

за дистрибуцію та представленість новинки в точках продажу, та інших допоміжних 

функцій компанії [95].  

Після запуску обов’язковою умовою для інноваційного проєкту в компанії 

«Nestle» є оцінка його результатів та ефективності. Ефективність запуску нового 

продукту контролюється протягом періоду, узгодженого командою проєкту та 

порівнюється з об’єктивними показниками/бенчмарками: оцінюються перші 

фінансові результати, проводиться адаптація та оптимізація бізнес-плану на 2-ий і 3-

ий рік, здійснюється оцінка крос-функціональної взаємодії та інших факторів. При 
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необхідності впроваджуються коригуючі дії для підвищення ефективності проєкту. 

Перші результати проєкту та початкові фінансові результати оцінюються на етапі 

пост-запуску (3-6 місяців), більш реальна картина фінансових показників доступна 

після року продажів, коли оцінюються стратегічні результати від запуску та 

формуються висновки для подальшого вдосконалення інноваційного процесу. 

Інноваційний процес не обов’язково має відбуватися із проходженням всіх 

етапів, зазначених в моделі. Залежно від цілей в компанії «Nestle» виокремлюють 

кілька видів проєктів, в яких можна модифікувати кількість етапів інноваційного 

процесу (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 

Типи інноваційних проєктів у компанії «Nestle» 

Назва Опис сутності проєкту 

«Розробка продукту» Проєкт охоплює заходи з розробки та запуску нових продуктів на основі 

нових потреб споживачів або нових науково-технологічних розробок. Він 

включає набір заходів, починаючи зі створення концепції та закінчуючи 

запуском проєкту та оцінкою ефективності запуску.  

«Розповсюдження 

знань» 

Проєкт охоплює сукупність заходів з адаптації нової технології, яка 

потенційно може призвести до розробки власних продуктів/процесів, 

застосовуючи знання з суміжних категорій або забезпечуючи 

розповсюдження експертних знань/ноу-хау серед філіалів компанії. 

Цей тип проєктів не орієнтований на запуск нового продукту, а на 

створення відкриття в сфері науки і технології, які можуть лягти в основу 

майбутніх запусків.  

«Покращення 

процесу» 

Проєкт охоплює заходи з розробки/покращення виробничих процесів, які 

призведуть до підвищення ефективності виробництва, гнучкості, значного 

зниження витрат або поліпшення екологічної стійкості. 

Якщо новий процес розроблений для створення нового продукту або 

покращення якості продукту, він класифікується як проєкт «розробка 

продукту». 

«Підтримка ДіР» Цей проєкт об’єднує сукупність заходів для короткотривалої підтримки 

філіалу чи виробництва компанії в певній країні глобальними науково-

дослідними інститутами компанії. 

«Пряма 

індустріалізація» 

Проєкт передбачає роботу з впровадження на ринок розробленого або вже 

існуючого продукту – це може бути як груповий проєкт запуску нового 

товару на декілька ринків, так і географічне розширення існуючого 

продукту на інші ринки. В межах цього проєкту можливе внесення 

модифікацій в існуючий продукт залежно від потреб певної країни. 

Джерело: складено автором на основі [81]. 
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Найбільш поширеними в компанії є проєкти «пряма індустріалізація» та 

«розробка продукту», для реалізації яких створюється крос-функціональна група з 

представників різних відділів, функціональні зобов’язання  яких наведено в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Ролі та обов’язки крос-функціональної групи інноваційного проєкту  

для запуску продукту на ринок  

Ролі учасників 

проєкту 
Функціональні обов’язки учасників проєкту 

Керівник/лідер 

проєкту 

Лідер проєкту є власником проєкту, який несе загальну відповідальність за 

його успіх або невдачу. Керівник проєкту розпочне проєкт, призначить 

ключових членів команди проєкту, буде контролює проходження проєкту та 

вирішує, чи проєкт готовий до переходу на наступний етап. 

Менеджер 

проєкту 

Менеджер проєкту є виконавчою особою в проєкті, який несе відповідальність 

за створення команди проєкту, створення плану проєкту, координацію членів 

команди по виконанню, аналіз ходу роботи і прийняття коригуючих дій у разі 

необхідності. У разі суттєвих змін в реалізації, менеджер обов’язково 

повідомляє керівника проєкту для обговорення та оновлення графіку реалізації 

проєкту відповідно до прийнятого рішення. 

Відповідальний 

за конкретний 

етап проєкту 

Це працівник, який несе відповідальність за всі існуючі проєкти на певному 

етапі в межах сфери відповідальності. Це включає в себе: 

• забезпечення доступності інформації про представлені проєкти згідно з 

обов’язковими загально визначеними критеріями; 

• прийняття рішення про початок реалізації кожного з проєктів на етапі, який 

в сфері відповідальності працівника; 

• сприяння проведенню зустрічей команди проєкту на цьому етапі; 

Відповідальний за конкретний етап проєкту повинен бути об’єктивним 

стосовно всіх проєктів на визначеному етапі. 

Відповідальний 

за затвердження 

етапу проєкту 

Такі працівники несуть відповідальність за схвалення або відхилення 

представлених проєктів на початку кожного з етапів. Дану роль можуть 

виконувати представники різних функцій бізнесу, які діють як команда, щоб 

оцінити результат проєкту і колективно вирішити про його готовність до 

переходу на наступний етап.  

Функціональні 

керівники 

Функціональні керівники представляють досвід та знання функцій на 

відповідних етапах життєвого циклу проєкту. Вони несуть відповідальність за 

вчасне виконання завдань на кожному етапі проєкту у відповідних областях. 

Співавтори 

проєкту 

Співавтори проєкту є частиною проєктної команди, які працюють над 

вирішенням конкретних завдань або досягненням результатів, визначених 

керівником проєкту. Вони несуть відповідальність за вчасне виконання 

завдань, досягнення результатів та поновлення статусу в системі. 

Тимчасові 

учасники 

проєкту 

Тимчасові учасники проєкту займаються вирішенням поточних питань, мають 

обмежений доступ до проєктної інформації, можуть лише вносити коментарі 

до виконаних завдань проєкту в системі. 

Джерело: складено автором на основі [81]. 
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Таким чином, команда проєкту з розробки чи впровадження нового продукту є 

динамічною, а учасники проєкту, включаючи менеджерів проєкту, можуть 

змінюватися на різних етапах. З одного боку, це свідчить про гнучкість компанії в 

підходах до розробки нового товару, з іншого – може спричинити втрату контролю 

над процесом та призвести до невчасного чи неякісного його виконання. 

В Україні компанією «Nestle» найчастіше реалізується інноваційний проєкт 

«пряма індустріалізація», що передбачає організацію процесу впровадження нового 

продукту, який вже доступний на інших ринках, тобто географічне розширення на 

український ринок. Перед стартом проєкту відбувається нарада між представниками 

українського ринку та ринку країни-виробника. На цій зустрічі обидва ринки 

домовляються про умови ведення такого проєкту. Наступні ролі зазвичай 

визначаються так: 

― керівник/лідер проєкту та відповідальний за конкретний етап проєкту – 

якщо сторони не домовляться про інше, призначаються від приймаючого 

(українського) ринку; 

― менеджер проєкту – може бути як від ринку-виробника, так і від 

приймаючого ринку залежно від виду проєкту. Якщо обидві сторони згодні, 

відповідальність щодо управління проєктом може бути передана від ринку-виробника 

до приймаючого (українського) ринку відразу після того, як перша партія замовлення 

буде отримана. У разі наявності досліджень і розробок на стороні виробника ринок 

виробника може вибрати менеджера проєкту зі своєї сторони для ведення цього етапу; 

― член команди з ринку-виробника – принаймні, один член команди 

повинен бути із ринку-виробника: це може бути як керівник проєкту, так і інша роль, 

якщо це погоджено обома сторонами; 

― відповідальний за затвердження процесів – принаймні, один працівник 

повинен бути від ринку-виробника на більшості етапів проєкту. 

Таким чином, реалізація проєкту «прямої індустріалізації» вимагає зусиль не 

тільки від української команди, а й від команди філії «Nestle» на іншому ринку, які 
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виготовляють продукт для поставки в Україну. Процес розробки нового товару є чітко 

визначеним та формалізованим, що, з одного боку, спрощує організацію процесу й 

визначає зони відповідальності кожного учасника, а з іншого робить його складним 

та негнучким, тривалим у часі (6-18 місяців залежно від типу проєкту), що може 

призводити до втрати конкурентної переваги ще до моменту запуску нового товару. 

Порівняно з чітким структурованим процесом компанії «Nestle» з постійним 

фокусом на кожному етапі процес розробки нового продукту в компанії «Unilever» 

має вигляд «інноваційної воронки». У такій моделі інноваційного процесу фокус на 

початкових етапах процесу розробки нового товару, пов’язаних із генерацією 

альтернативних ідей та їх структуруванням через процес скринінгу, виходячи з 

підходу, що чим більше буде ідей, тим вищий шанс знайти унікальну ідею, яка дасть 

змогу розробити революційний товар світової новизни. 

Процес організації інноваційного проєкту відбувається у вигляді воронки – 

починається з широкого діапазону вхідних ідей, поступово уточняється, відбираючи 

декілька серед них, що призводить до становлення декількох формальних проєктів, 

які можна швидко реалізувати та впровадити на ринок [91]. Форма воронки пов’язана 

з тим, що, незважаючи на кількість можливих проєктів на її початку, деякі з них 

потрібно зупиняти: через зміни на ринку, швидші дії конкурента, виявлені 

недосконалості продукту в процесі розробки чи невідповідність можливостям 

компанії. Тому з кожним новим етапом воронки проєкти аналізуються більш 

системно, адже виділяються все більші ресурси з метою їх перетворення на 

комерційні продукти. Структура воронки визначається способом ідентифікації, 

сканування, аналізу та прийняття рішення про реалізацію проєктів на їх шляху від ідеї 

до реалізації. Воронка встановлює рамки для системного розвитку проєктів, в тому 

числі генерування та відбір альтернатив, послідовності і структури основних процесів 

прийняття рішень – визначення того, хто оцінює проєкти та за якими критеріями. 

Не зважаючи на фокус компанії на перших етапах інноваційного процесу – 

генерації та відборі ідей, компанія «Unilever» теж використовує інтерактивну модель 
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з послідовним підходом, що охоплює такі етапи: генерація ідей, відбір ідей, розробка 

та впровадження, запуск на ринок (рис. 2.5). Всі етапи після створення концепції 

нових продуктів до запуску нового продукту об’єднані в один, що свідчить про 

впевненість компанії в організації процесу реалізації інноваційної ідеї, а ключовий 

фактор успішності визначається у відборі потенційних ідей, що після реалізації 

забезпечать лідерство компанії. Кожен наступний етап інноваційного процесу 

потребує залучення більшої кількості ресурсів та інвестицій, тому кожен із них 

закінчується «воротами», де відбувається фінальний скринінг і приймається рішення 

щодо доцільності просування проєкту через воронку.  

 

Рис. 2.5. Модель інноваційного процесу компанії «Unilever». 

Джерело: складено автором на основі [91]. 

Згідно з моделлю інноваційного процесу компанії «Unilever» є три контрольних 

пункти, на яких вирішується можливість подальшої реалізації проєкту. В результаті 

генерації та відбору ідей створюється концепція, що містить 1-2 сторінки опису 

продукту, потреб споживачів, які він повинен задовольняти, результати, які цей 

продукт зможе згенерувати для компанії, та можливості реалізації з маркетингової та 

технічної точки зору. Такі плани аналізуються керівництвом та відбираються 

потенційно найважливіші, що переходять на етап впровадження. Для відібраних 

проєктів створюється контракт – це результат спільної роботи між командою, 

відповідальною за проєкт, та виробництвом чи філією, що фактично здійснюватиме 

реалізацію проєкту та відповідатиме за досягнення поставлених в плані цілей та 
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виділятиме ресурси, необхідні для проєкту. При завершенні етапу впровадження 

команда проєкту подає пропозицію до запуску, в якій визначено всі деталі й фінансові 

показники проєкту та містяться результати дослідження споживачів. Якщо дана 

пропозиція буде затверджена керівництвом, продукт буде запущено на тестовому 

ринку та може бути масштабовано при його успішності. 

Для організації процесу управління життєвим циклом продукту в компанії 

«Unilever» застосовується PLM-система «Siemens Digital Industries Software», що 

створює основу для управління інноваційним процесом та підтримує уніфікований 

процес управління інноваційними проєктами в будь-якому філіалі компанії.  Крім 

того, в компанії використовується програмне забезпечення для управління цифровим 

життєвим циклом «Teamcenter®» від компанії «Siemens», що дозволяє забезпечити 

повторне використання знань, надаючи єдине джерело інформації про продукцію для 

всієї глобальної організації [190]. Його використання полегшує та пришвидшує 

інноваційний процес, а також дозволяє зменшити витрати на розробку, оскільки 

забезпечує повторне використання компонентів чи технологій у нових продуктах 

замість витрат ресурсів при постійній розробці абсолютно нових продуктів.  

Відмінністю управління інноваційним процесом в компанії «Unilever» є значно 

легша координація проєктів порівняно з компанією «Nestle» та більш високий рівень 

кооперації між всіма підрозділами та філіалами компанії з використанням цифрових 

інструментів. За рахунок створення єдиного цифрового середовища бренд-менеджери по 

всьому світі можуть дізнатися про активні інноваційні проєкти в режимі реального часу, 

що підвищує рівень співпраці між співробітниками та гарантує обізнаність про хід 

виконання проєктів. Для забезпечення конфіденційності інформації про інноваційні 

проєкти, доступ до системи надається на двох рівнях: повний доступ для учасників 

проєкту передбачає отримання всіх відомостей про поточний статус виконання; частковий 

доступ надається всім бренд-менеджерам, які відповідають за запуск нових продуктів на 

своєму ринку, для ознайомлення з оновленнями по кожному проєкту, коли досягнуті певні 

результати, які є підтвердженими та якими можна поділитися.  
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Впровадження цифрової системи, що допомагає не лише контролювати процес 

розробки нового товару, а й підвищує рівень прозорості між усіма співробітниками, 

залученими в інноваційний процес, має важливе значення: 

• допомагає уникнути дублювання схожих ідей/проєктів, які можуть 

створюватися на різних ринках паралельно; 

• оптимізує ресурси на реалізацію проєктів, оскільки вибираються 

глобальні проєкти, що підходять для кількох ринків; 

• оптимізує продуктовий портфель, оскільки при аналізі проєктів 

враховується їх глобальний потенціал для компанії в цілому, а не лише для певного 

ринку; 

• розширює базу знань та стимулює обмін ідеями, оскільки співробітники, 

що мають частковий доступ, можуть надавати конструктивні побажання та коментарі, 

релевантні для ринку на етапі розробки, а не коли фінальний продукт створено і 

внесення змін неможливо чи дуже дорого. 

Отже, система управління процесом розробки нового продукту в компанії 

«Unilever» базується на нових технологічних рішеннях, забезпечуючи синергію не 

лише між безпосередніми учасниками процесу, а й між усіма зацікавленими 

сторонами, які мають відношення до створення чи впровадження нових продуктів. 

Зауважимо, що занадто широкий доступ до ходу виконання інноваційних проєктів в 

компанії може призвести до виникнення складнощів в управлінні конфіденційністю 

та перевантаженості інформаційного поля лідера та учасників проєкту: якщо широке 

коло співробітників коментуватиме хід виконання проєкту, це може створити 

надмірний тиск на учасників проєкту та спричинити зміщення фокусу з власне 

реалізації проєкту на реагування на всі коментарі та побажання від інших 

зацікавлених співробітників.  

Тому в компанії «Unilever» створені інноваційні центри, які займаються лише 

координацією інноваційних проєктів в кожній окремій категорії в глобальному 

масштабі. У стратегічному плані це дозволяє уникнути дрібного планування в 
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кожному окремому підрозділі та координувати запуск нових товарів у глобальному 

масштабі. На практиці інноваційний центр готовий прийняти будь-яку ідею з будь-

якого підрозділу, проаналізувати її і в разі високого потенціалу трансформувати в 

глобальну концепцію нового товару. Подібна агрегація ідей в одному місці дозволяє 

створити «портфель ідей», які можна реалізовувати в довгостроковій перспективі при 

недостатності ресурсів чи технологічних можливостей на даному етапі, а також 

уникнути дублювання схожих проєктів у різних підрозділах компанії. Концентрація 

ресурсів на реалізацію ідей теж відбувається на рівні інноваційних центрів, зокрема 

створюється спеціалізована команда для координації проєкту, проте учасники проєкту 

запрошуються з різних філіалів для створення крос-функціональної та крос-

національної групи задля спільної розробки нового продукту.  

Таким чином, у процесі дослідження автором визначено спільні та відмінні риси 

в управлінні процесом розробки нового продукту в найбільших споживчих компаніях, 

що систематизовано в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Особливості управління інноваційним процесом у міжнародних компаніях 

«Nestle» та «Unilever» 

Критерій порівняння «Nestle» «Unilever» 

Модель інноваційного 

процесу 

Інтерактивна модель 

інноваційного процесу 

(запатентована «Stage gate») 

Інтерактивна модель 

інноваційного процесу  

Фокус інноваційного 

процесу 

Чіткість, структурованість та 

формалізація процесу 

Розширення бази знань та ідей 

Координація Регіональний та глобальний 

відділи маркетингу 

Інноваційні центри компанії 

Команда, що реалізує 

проєкт 

Крос-функціональна  Крос-функціональна 

ІТ-система «SAP PLM» «Siemens PLM», «Teamcenter®» 

Джерело: складено автором. 

Підсумовуючи, зазначимо, що провідні компанії в сфері FMCG для 

забезпечення неперервності та якісного проходження інноваційного процесу компанії 

використовують цифрові рішення – системи управління життєвим циклом продукту 
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провідних світових виробників. Впровадження цифрових систем управління 

життєвим циклом продукту надає такі переваги в управлінні інноваційним процесом: 

• забезпечення стратегічного підходу до інноваційного процесу завдяки 

впровадженню єдиної системи для створення і розподілу ресурсів компанії; 

• безперервне управління всіма стадіями життєвого циклу продукту - від 

концепції нового продукту до його зняття з виробництва; 

• інтеграція інформації та підвищення координації процесів, покращення 

співпраці між учасниками проєкту; 

• спрощення аналізу ефективності інноваційних проєктів завдяки наявності 

повної інформації в єдиній системі, покращення надання звітності для менеджменту; 

• гнучкість та швидкість реагування на зміни завдяки консолідації знань та 

проєктів у системі. 
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2.2. Сучасні форми залучення споживачів у процес розробки нового товару 

в міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів 

 

З розвитком інтернет-технологій сформувалася теорія про мережеве 

суспільство, засноване на принципах взаємодії в мережі Інтернет через здатність до 

самоорганізації та спільного вирішення проблем за рахунок оптимальної масової 

взаємодії [31]. Транснаціональні корпорації, які у 2-ій пол. ХХ ст. найбільш ефективно 

зреалізували модель «закритих» інновацій [26], в умовах цифровізації економіки та 

поширення концепції відкритих інновацій одними з перших змінюють фокус із 

використання власних ресурсів у процесі розробки нових продуктів на залучення 

зовнішніх сторін, адаптувавши свої моделі для отримання ряду переваг [194]: 

• скорочення часу виходу на ринок з новим продуктом за рахунок 

залучення ідей та технологій від третіх сторін; 

• зменшення власних витрат на реалізацію ідеї за рахунок залучення 

технологій чи розподілу витрат між партнерами у процесі; 

• зниження ризиків шляхом розподілу з партнерами, незалежно від того, чи 

є вони партнерами у ланцюгу створення вартості (наприклад, постачальники, що 

беруть участь у спільній розробці) або постачальниками конкретних знань 

(маркетингові агентства, які полегшують запуск нових продуктів). 

Однією із важливих змін в організації інноваційного процесу в умовах 

цифровізації економіки є зміна ролі споживачів з пасивної на активну: раніше 

споживачі сприймалися організаціями як об’єкти впливу, а тепер вони можуть 

об’єднуватися у групи, створювати мережі та взаємодіяти у них, впливаючи на бренд 

чи новий товар значно активніше через надзвичайну швидкість поширення 

інформації. Може здатися, що це ускладнює процес розробки новинки та робить його 

більш залежним від думки пересічного споживача, проте ці зміни у суспільстві 

призвели до появи нових можливостей для залучення споживача у процес розробки 

нового продукту задля отримання синергетичного ефекту.  
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Один із найбільших гравців у категорії харчування та напоїв – компанія «Nestle» 

протягом більш ніж сотні років із дня заснування орієнтувалася на внутрішні ДіР, 

проте стала настільки великою та неповороткою, що стикнулася з проблемами в 

організації процесу розробки нових продуктів. Найбільше це проявлялося в 

сповільненні часу розробки інноваційних продуктів через ускладнені 

багатоступінчаті процедури погодження та доопрацювання, а також у втраті 

потенційно успішних ідей, які губилися в бюрократичних комунікаціях між багатьма 

залученими сторонами.  

Спочатку в «Nestle» намагалися залучати інноваційні продукти та рішення через 

венчурне фінансування: у 2002 році компанія створила фонд венчурного капіталу 

«Life Ventures by Nestlé» із капіталом у розмірі близько 150 мільйонів євро, який 

управлявся незалежною спеціалізованою компанією «Inventages Ventures Capital 

GmbH». Завдання фонду полягало у наданні компанії кращого доступу до 

інноваційних науково-технічних рішень та ноу-хау шляхом придбання, ліцензування 

та створення спільних підприємств для вирішення стратегічних задач компанії за 

напрямками: продукти харчування, харчові продукти, що сприяють покращенню 

здоров’я, сільськогосподарські біотехнології, технології упаковки, а також комерційні 

програми, пов’язані з управлінням відносинами зі споживачами [153]. Мета фонду 

полягала у забезпеченні довгострокового приросту капіталу за рахунок розробки 

відповідних дослідницьких проєктів у формі старт-апів, особливо з високим ризиком, 

а також у створенні проєктів в потенційних суміжних сферах, які поки що не включені 

до стратегічних пріоритетів компанії. 

Залучення ідей та технологій ззовні через венчурне фінансування було першим 

кроком компанії для підтримки конкурентоспроможності. Для утримання лідерських 

позицій на ринку компанії довелося змінити організаційну форму інноваційної 

діяльності: поряд з власними центрами досліджень та розробок, які продовжили 

працювати над проривними інноваціями, почали створюватися тимчасові творчі 

колективи для реалізації ідей, спрямованих на модифікації як товарів, так і процесів 
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розробки в компанії. Для консолідації й масштабування ідеї, а також для 

пришвидшення інноваційного процесу, в 2014 році була запущена платформа 

«InGenius», яка призначена для збору інноваційних ідей від співробітників компанії в 

будь-якій країні, адже у «Nestle» працює більш ніж 43 000 співробітників із 110 країн, 

які задіяні у різних функціях чи бізнесах компанії. Запуск цієї платформи є яскравим 

прикладом залучення співробітників до інноваційного процесу незалежно від їх 

позиції в компанії, причому ця аудиторія вже заздалегідь є лояльною до компанії, 

обізнаною з внутрішніми процесами, пріоритетами та стратегією розвитку, а також 

вмотивованою до покращення позицій компанії на ринку. У результаті впровадження 

платформи компанія поставила за мету реалізовувати інноваційні проєкти «від ідеї до 

реалізації» за 6 місяців, що є конкурентним показником на FMCG-ринку. 

Платформа «InGenius» була впроваджена також в Україні: співробітники 

«Нестле Україна» подають власні ідеї та голосують за ідеї інших колег з усього світу, 

а експерти платформи оцінюють ідеї більш комплексно. В результаті для реалізації 

найбільш потенційних ідей створюються тимчасові творчі колективи із залученням 

ініціаторів ідей, які  розробляють бізнес-план впровадження ідеї та презентують 

вищому керівництву. Найкращі проєкти отримують фінансування та можливість 

перетворити ідею в готовий продукт. За час існування платформи було згенеровано 

3400 нових ідей та надано більш ніж 63900 голосів при виборі кращих ідей. Відтак 

було реалізовано 48 проєктів для вирішення проблем по всьому світу: від недорогих 

датчиків для дрібних фермерів, щоб перевірити вологість ґрунту при посадці 

сільськогосподарських культур, до мобільного додатку, який дозволяє співробітникам 

перевірити свіжість продукту на полиці, що працює в 26 країнах [131]. 

Окрім формування інноваційних підрозділів із залученням внутрішніх 

співробітників, компанія «Nestle» розвиває міжфірмову науково-технічну 

кооперацію. В 2016 році було запущено відкриту інноваційну платформу 

«Henri@Nestle», де компанія публікує запити щодо харчування, здоров’я і 

благополуччя населення, тобто проблем, вирішення яких є місією компанії [124]. 
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Компанія публікує опис проблеми чи проєкту на власному сайті www.henri.nestle.com, 

що потрібно реалізувати протягом 45 днів, а малі інноваційні компанії можуть 

переглядати перелік відкритих проєктів та на конкурсній основі пропонувати власні 

рішення. Всі пропозиції оцінюються компанією та визначаються переможці, що 

реалізовуватимуть проєкт. Для реалізації проєкту створюється консорціум між 

компанією Nestle та інноваційною компанією зі збереженням повної господарської 

самостійності учасників задля досягнення цілей проєкту, а після його реалізації 

консорціум розпадається. В результаті такої кооперації створюються як продуктові 

інновації, так і маркетингові кампанії бренду, а також вирішується некомерційні 

проєкти стійкого розвитку. 

Іншою провідною міжнародною компанією у сфері FMCG є компанія Unilever, 

яка активно тестує та впроваджує різні форми інноваційної діяльності при розробці 

нових продуктів у світі та Україні зокрема. У 2012 році компанія запустила платформу 

«Open Innovation» («Відкриті інновації») для зв’язку з експертами, які бажають 

запропонувати компанії технічні рішення для вирішення поставлених перед неї цілей. 

На спеціально створеному онлайн-порталі «Open Innovation submission portal» 

(«Портал для подачі заявок відкритих інновацій») www.oiportal.yet2.com можна 

надати власну пропозицію щодо інновації, які можуть допомогти компанії вирішити 

цілі та проблеми, зазначені на її офіційному сайті [158]. Умовою подачі заявки є 

відсутність конфіденційних зобов’язань зі сторони компанії на початковому етапі. 

Заявки оцінюються експертами, а при подальшій зацікавленості компанії в майбутній 

співпраці підписується окрема угода, яка захищає конфіденційну інформацію та 

визначає фінансову сторону співпраці. Умови співпраці можуть бути різноманітними, 

включаючи, проте не обмежуючись: постачання необхідної продукції для 

виробництва, придбання інноваційної технології чи ліцензії на неї, придбання 

патенту, створення спільного підприємства на довгостроковій основі. Цікаво, що на 

початковому етапі компанія ніяк не заохочує можливу співпрацю, тому єдиною 

http://www.henri.nestle.com/
http://www.oiportal.yet2.com/
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мотивацією є бажання співпрацювати з компанією, яка має міжнародний досвід 

успішного ведення бізнесу.  

 Однак подання заявок без оголошеної проблеми чи конкретного завдання зі 

сторони компанії є менш ефективним. Тому вже в 2015 році компанія «Unilever» 

запустила ще одну платформу «Unilever Foundry», яка дозволила поєднати всі проєкти 

на єдиній платформі та надати можливість їх вирішення для інноваторів, креаторів та 

дизайнерів, які зацікавлені в співпраці з «Unilever». Запуск платформи дав змогу  

компанії знаходити нові технології та рішення під конкретні запити більш ефективно 

та швидко, а малим інноваційним підприємствам та підприємцям надав можливість 

розвиватись та працювати над глобальними проєктами, отримувати досвід через 

наставництво фахівців-маркетологів «Unilever» та навіть залучати кошти на розвиток 

своїх технологій [188]. 

У рамках платформи «Unilever Foundry» реалізуються такі форми інноваційного 

співробітництва: 

• наставництво та менторство у сфері маркетингу: глибокий досвід у просуванні 

нових товарів дозволяє співробітникам компанії в рамках проєктів ділитися досвідом 

з малими підприємствами протягом трьох місяців для спільної розробки бачення 

нового товару, його позиціонування та маркетингової стратегії просування. 

Зацікавленість компанії в такій співпраці зумовлена тим, що розвиток інноваційних 

підприємств створює лояльність до компанії, яка в майбутньому може перерости в 

стратегічне партнерство. Крім того, співробітники компанії, що приймають участь в 

таких програмах, знаходять нові джерела для маркетингових ідей чи способи 

реалізації певного процесу, який в подальшому може застосовуватися в компанії. 

Таким чином, подібна співпраця створює вигідні умови для обох учасників проєкту; 

• спільне підприємство: функціональні команди компанії «Unilever» 

розміщують запити для вирішення певних ситуацій, які потребують інноваційного 

технологічного рішення, а підприємства, що мають перевірені технології, можуть 

запропонувати своє рішення та в разі перемоги в тендері, освоїти свою технологію 
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разом з компанією. Така співпраця теж є взаємовигідною та приносить компанії нові 

технології та нові партнерські відносини; 

• фінансування венчурних фірм: платформа «Unilever Foundry» надає 

можливість невеликим компаніям подати заявку на фінансування своїх інновацій 

через фонд венчурного капіталу та прямих інвестицій «Unilever Ventures» на порталі 

www.unileverventures.com, який був визнаним найбільш впливовим фондом 

корпоративних підприємств у споживчому секторі [189]. Основними умовами 

венчурного інвестування є довгостроковий вплив майбутньої інновації на діяльність 

компанії та відповідність її стратегічним пріоритетам, зокрема розвиток сегменту 

засобів догляду за собою та розвиток інструментів цифрового маркетингу для якісної 

взаємодії зі споживачами.  

За період існування єдиної платформи для реалізації інноваційних проєктів 

«Unilever Foundry» компанія реалізувала більше 200 проєктів та інвестувала 20 млн 

дол., що забезпечило стале зростання та надало новий потужний поштовх до 

подальшого вдосконалення інноваційного процесу. Завдяки розміщенню запитів 

компанія отримала інноваційні рішення та продукти в таких напрямках, як нові види 

сировини й матеріалів, нові технології, нові інструменти маркетингу, створення нових 

продуктів та навіть ліцензування брендів [187].  

Таким чином, провідні компанії в різних галузях FMCG-сфери: продукти 

харчування чи засоби догляду за собою (косметика, особиста гігієна) залежно від 

поставлених цілей застосовують різні форми організації інноваційної діяльності та 

активно розвиваються на шляху до відкритих інновацій, залучаючи внутрішні та 

зовнішні сторони для роботи над інноваційними проєктами. Співпраця найчастіше 

відбувається у вигляді венчурного фінансування чи партнерства. Інноваційне 

підприємництво за допомогою венчурів передбачає фінансування великими FMCG-

компаніями старт-апів та невеликих фірм, які створили нові технології, що 

відповідають стратегії компанії та потребують подальшої розробки [137]. Створення 

спільних підприємств чи консорціумів відбувається з компаніями, які можуть 

http://www.unileverventures.com/
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запропонувати готові продуктові рішення чи технології для вирішення задач FMCG-

компаній. Порівняння форм організації інноваційної діяльності у компаніях «Nestle» 

та «Unilever» наведено в таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 

Організаційні форми інноваційної діяльності, що використовуються при 

розробці нового продукту у міжнародних FMCG-компаніях Nestle та Unilever 

Форма 

співпраці 
Nestle Unilever 

Формування 

інноваційних 

підрозділів 

Створена спеціальна платформа 

«InGenius», де будь-який працівник, 

може поділитися своїми ідеями щодо 

розробки нових продуктів, а також 

прийняти участь в обговоренні та 

оцінці ідей інших. Кращі ідеї 

відбираються експертами та 

реалізуються тимчасовими творчими 

колективами із залученням ініціатора 

ідеї на проєктній основі.  

Не існує окремого інструменту для 

залучення працівників будь-якого 

рівня в інноваційний процес, окрім 

працівників, для яких розробка нових 

продуктів є їх функціональними 

обов’язками. Співробітники можуть 

лише подавати ідеї на загальних 

підставах поряд з іншими 

організаціями на порталі «Open 

Innovation submission portal» 

Інноваційне 

підприємництво 

Венчурний фонд «Life Ventures by 

Nestlé» управляє незалежною 

спеціалізованою компанією 

«Inventages Ventures». Компанія 

прагне інвестувати у розвиток 

науково-дослідних проєктів, які 

відповідають стратегічному 

баченню, у формі старт-апів з 

високим рівнем ризику, або 

потенційних суміжних сферах, які 

поки що не включені до стратегічних 

пріоритетів компанії. 

Фонд венчурного капіталу та прямих 

інвестицій «Unilever Ventures» 

дозволяє невеликим компаніям подати 

заявку на фінансування своїх 

інновацій. Компанія надає 

фінансування у випадку відповідності 

діяльності венчурної компанії 

довгостроковим цілям та стратегічним 

пріоритетам Unilever.  

Міжфірмова 

науково-

технічна 

кооперація 

На відкритій інноваційній платформі 

«Henri@Nestle» компанія розміщує 

проєкти, до вирішення яких запрошує 

старт-апи та інші організації на 

конкурсній основі. Для реалізації 

проєкту створюється консорціум між 

компанією Nestle та інноваційною 

компанією-переможцем. Nestle 

фінансує реалізацію проєкту в 

розмірі US$50,000 та надає підтримку 

в процесі реалізації.  

На відкритому інноваційному порталі 

«Unilever Foundry» компанія розміщує 

запити, які потребують інноваційного 

технологічного рішення, а 

підприємства, що мають перевірені 

технології, можуть запропонувати своє 

рішення та в разі перемоги в тендері, 

освоїти свою технологію разом з 

компанією. Співпраця відбувається в 

рамках спільного підприємства з 

компанією-переможцем.  

Джерело: складено автором. 



 

100 
 

Порівняння провідних FMCG-компаній свідчить, що ключовою відмінністю в 

організації інноваційного процесу в компанії «Nestle» є розвиток інноваційної 

культури всередині компанії за рахунок створення проєктних тимчасових творчих 

колективів серед працівників компанії, заохочуючи створення ними ідей через 

спеціальну платформу. На відміну від неї компанія Unilever дотримується більш 

класичного підходу, залучаючи ідеї та технології переважно за рахунок кооперації з 

іншими організаціями. 

Як зазначалося в дослідженні, в умовах цифровізації економіки зростає роль і 

вагомість споживачів на ринку, що впливає на внутрішні процеси розробки нового 

продукту [116]. Завдяки практично вільному доступі до інформації споживач 

критично налаштований на сприйняття компанії та її продуктів, швидше реагує на 

будь-які зміни, легше ділиться інформацією з іншими користувачами, забезпечуючи 

більшу прозорість ринку. Поведінка споживача чи їх групи здатна швидко вплинути 

на успіх чи невдачу новинки, тому компанії намагаються налагоджувати більш тісні 

відносини зі споживачами та інтегрувати їх в процес створення цінностей [14]. 

Дослідження свідчать, що активні споживачі готові бути залученими у процеси 

організації, особливо, якщо вони є лояльними до продукції таких компаній. Їм 

подобається бути кимось більшим, ніж «просто споживач», що купує готовий 

продукт, тому вони демонструють своє бажання бути інтегрованими в ланцюжок 

створення вартості не тільки на її останньому етапі, а й під час створення самого 

продукту в якості розробників [155]. Активні споживачі не лише готові надати 

інформацію про себе, свої переваги та бажання для персоналізації продукту, вони 

готові стати учасниками процесу розробки нового товару як на етапі генерації ідей, 

так і в процесі самої розробки [166]. 

Тому міжнародні компанії намагаються залучати споживачів на будь-якому 

етапі інноваційного процесу через краудсорсинг. Онлайн-спільнота отримує 

можливість зробити свій внесок у вирішення краудсорсингової проблеми, що 

поставлена організацією, керуючись різними мотивами до участі у такій активності. 
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Протягом останніх років зростає кількість компаній, що надають запити через 

інтернет-платформи для створення ідей розробки нових успішних продуктів [160]. 

Згідно зі звітом компанії «eYeka», вперше світові бренди почали використовувати 

краудсорсинг у 2005 році, а у 2014 році майже 85% найвідоміших світових брендів 

застосували краудсорсинг щонайменше один раз [114]. В розрізі галузей, які найбільш 

активно застосовують краудсорсинг у своїй діяльності, виділяється сфера FMCG, 

забезпечивши 43% всіх запитів у 2016 році та випередивши інші сфери, серед яких 

електроніка, автомобільний сектор, фармацевтичні засоби тощо. Найбільш активними 

компаніями є «Procter & Gamble», «Unilever», «Nestlé», «PepsiCo» та 

«Johnson&Johnson» [115]. Лідерство FMCG зумовлено постійним збільшенням 

інвестицій в інновації, що покликані забезпечити конкурентну перевагу компанії за 

умов динамічного конкурентного середовища та швидкої зміни вподобань споживача. 

Використання краудсорсингу в Україні поки що мінімальне, адже компанії 

остерігаються відкритості інформації, покладаються на експертне рішення проблем у 

будь-якій сфері та не хочуть витрачати час на створення завдань на краудсорсингових 

платформах. Такі новітні інструменти залучення споживачів в процес інноваційної 

діяльності використовуються переважно міжнародними компаніями в Україні, які 

наслідують підхід до інновацій, що реалізується їх штаб-квартирою, та представляють 

інноваційні продукти, які було розроблено для глобального та інших регіональних 

ринків присутності корпорацій [126]. 

Найбільш активне залучення споживачів в інноваційний процес у розглянутих 

компаніях спостерігається на етапі створення ідей нових продуктів. Для цього 

компанії застосовують як власні платформи, наприклад, «Open Innovation submission 

portal» у компанії «Unilever», так і зовнішні краудсорсингові платформи, наприклад 

одну з найпопулярніших краудсорсингових платформ «eYeka», на якій розміщуються 

проєкти «Nestle» та «Unilever» [98]. Важливим для міжнародних компаній є те, що 

цікаві та потенційно успішні ідеї, отримані командою філіалу у будь-якій країні, де 

представлена компанія, можуть бути реалізовані в інших країнах, зокрема і в Україні, 
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що є додатковою можливістю залучати споживачів до створення нових ідей в процесі 

розробки нового продукту та тестувати їх на локальних ринках. 

Окремої уваги заслуговує залучення міжнародними компаніями студентської 

аудиторії до вирішення бізнес-завдань щодо розробки чи комерціалізації нових 

товарів на кейс-чемпіонатах та конкурсах. Деякі компанії самостійно організовують, 

модерують та обирають переможців, створивши власні чемпіонати, як-то «L'Oréal 

Brandstorm», «Unilever Future Leaders League» та «P&G CEO challenge» [138, 159, 191]. 

Інші компанії, наприклад, «Mars», можуть брати участь у незалежних кейс-

чемпіонатах, наприклад, надавати завдання для вирішення у Всеукраїнській кейс-

спільноті «Casers» [12]. Це дає змогу компаніям отримувати вирішення запитів 

компанії активною молодою аудиторією студентів, яка володіє теоретичними 

знаннями по запропонованій темі, проте через відсутність практичного досвіду здатна 

генерувати свіжі та неординарні ідеї на відміну від фахівців у цій сфері. 

Співпраця через власні цифрові інструменти й платформи компанії дозволяє 

налагоджувати тривалу співпрацю зі споживачами на всіх етапах процесу розробки і 

впровадження нового продукту, тобто споживачі беруть безпосередню участь у 

реалізації своїх ідей разом із компанією, вони є більш вмотивованими, адже можуть 

отримати не лише фінансову винагороду, а й реалізацію та визнання своїх здібностей. 

Участь компаній у краудсорсингу на зовнішніх платформах зазвичай має одноразовий 

характер взаємодії, часто на конкурсній основі з матеріальною винагородою 

переможцям та подальшим використанням їх ідей для створення нових продуктів.  

Компанія «Nestle» тестує краудсорсингові платформи вже протягом тривалого 

часу: наприклад, перший проєкт на платформі «eYeka» було реалізовано у 2011 році. 

Перші проєкти стосувалися створення маркетингової комунікації для брендів, проте 

досить швидко компанія оцінила ефективність нового інструменту, використавши 

краудсорсинг при розробці нового продукту у 2014 року, зокрема для створення нової 

упаковки. Одним із яскравих прикладів використання краудсорсингу компанією є 

генерація ідей нового продукту. Коли компанія зіткнулася з проблемою зниження 
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продажів швидкорозчинної кави, яка є вагомою складовою бізнесу, через зростання 

культури споживання, перехід на преміум-каву та використання кавових машин 

вдома, фахівці з маркетингу вирішили створити інноваційну концепцію розчинної 

кави, щоб відновити свої позиції в категорії. Тому «Nestle» розмістила запит на 

платформі «eYeka» для пошуку ідей нового продукту, який би поєднував швидкість 

та зручність розчинної кави із якістю та смаком кави з кав’ярні. Лише за 3 тижні 

учасники з більш ніж 40 країн спільноти розробили та подали 138 ідей, які були 

розглянуті експертами та згруповані в п’яти напрямках для подальших досліджень і 

розробок [165].  

В результаті невеличкого проєкту, що розпочався з розміщення завдання на 

створення інноваційного продукту на краудсорсинговій платформі, було відібрано 17 

дійсно інноваційних ідей, на основі яких були створені концепції для оцінки їх 

комерційної привабливості, а деякі з них згодом були протестовані на 6 ринках, де 

представлена компанія «Nestle». Крім того, проєкт надихнув команду бренду 

«Nescafé» змінити упаковку та стиль комунікації, особливо подарункових наборів 

[103]. Таким чином, вирішуючи одну задачу на краудсорсинговій платформі, команда 

«Nestle» отримала кілька інноваційних варіантів рішень, які вже проходять етап 

тестування, а крім того знайшла багато нових інсайтів для розвитку бренду в цілому. 

Зауважимо, що завдяки глобальності платформи запропоновані рішення можуть бути 

використані в різних країнах, що особливо важливо для міжнародних компаній.  

Компанія «Unilever» також активно використовує краудсорсинг та заохочує 

споживачів ділитися своїми ідеями чи вже запатентованими рішеннями на власному 

порталі «Open Innovation submission portal», які можуть допомогти досягнути головної 

мети – сталого розвитку, який є центральним в бізнес-моделі компанії [157]. Сталий 

розвиток визначає напрямки зростання бізнесу при скороченні впливу на навколишнє 

середовище і збільшенні позитивного соціального впливу. Продуктові інновації 

відіграють важливу роль у досягненні мети, тому компанія заохочує співпрацю з будь-
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якими індивідами, цінності яких співпадають з цінностями компанії, та які працюють 

над ідеєю чи проєктом, який може відповідати спільним амбіціям. 

Починаючи з 2011 року компанія «Unilever» реалізовує краудсорсингові 

проєкти на зовнішніх платформах для залучення споживачів до розробки нових 

продуктів, зокрема такі популярні платформи як «eYeka» чи «IdeaСonnection». 

Переважна більшість проєктів стосується створення комунікації та дизайну упаковки, 

проте зустрічаються проєкти для генерації ідей нових продуктів. Одним із перших 

таких проєктів для компанії «Unilever» було створення ідей для першого в світі 

екологічно чистого гелю для душу, як відображення концепції стійкого розвитку. У 

конкурсі від «eYeka» взяли участь 102 учасники з понад 30 країн, серед яких було 

відібрано п’ять інноваційних ідей, що заслуговували подальшої розробки [104]. Як і в 

прикладі «Nestle», компанія протестувала найкращі ідеї та на їх основі створила 

інноваційний продукт на глобальному ринку, який можна було запустити локально в 

кожній країні при його відповідності потребам цільової аудиторії. 

Активне використання краудсорсингу міжнародними компаніями свідчить про 

те, що споживач має значний вплив на процес розробки нового продукту, який 

здатний змінити підхід компаній до самого процесу. Проте на сьогодні існує небагато 

наукових досліджень, що вивчають, як натовп, у значенні «сукупність споживачів», 

можуть бути інтегровані в розробку нових продуктів організацією [150], а не в їх 

комерціалізацію. На прикладі досвіду використання краудсорсингу компаніями 

«Nestle» та «Unilever» було визначено його основні переваги та недоліки, 

представлені на авторському рисунку 2.6.  

Незважаючи на очевидні переваги краудсорсингу при розробці нового 

продукту, варто враховувати й можливі недоліки та обмеження при прийнятті 

рішення про використання краудсорсингу при створенні нового продукту. Здійснення 

будь-якого запиту через мережу Інтернет несе в собі ризики конфіденційності, адже 

при наданні запиту споживачам вкрай важко обмежити коло доступу до неї. Крім того, 

працівники конкурентів можуть відслідковувати запити щодо створення новинок, 
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будь-то збір думки споживачів про їх вподобання чи запит на створення ідей нових 

продуктів на певній платформі.  

 

Рис. 2.6. Переваги та недоліки використання краудсорсингу для розробки 

нового продукту в FMCG-компаніях 

Джерело: розроблено автором. 

З метою мінімазації ризиків при використанні краудсорсингу на компанію 

доцільно впровадити механізм управління ризиками, що передбачає такі дії: 

• ретельно обирати краудсорсингові платформи для комунікації, які релевантні 

конкретній задачі компанії; 

• чітко та правильно формувати завдання для споживачів на початковому етапі 

використання краудсорсингу, використовуючи лише ту інформацію, яка може 

потрапити у загальний доступ (не конфіденційну інформацію); 

Переваги  Недоліки  

- отримання великої кількості ідей для 

створення нового продукту; 

- співпраця з великою групою споживачів 

різного соціально-економічного 

профілю, знань та навичок, які мають 

унікальний досвід використання 

продукту на відміну від фахівців; 

- зниження ризику провалу нового 

продукту при взаємодії зі споживачами 

на різних етапах розробки новинки; 

- зниження рівня затрат, оскільки 

вартість стимулів при краудсорсингу 

може виявитися значно дешевшою 

порівняно з залученням 

вузькоспеціалізованих експертів; 

- отримання «побічного ефекту» - ідей та 

інсайтів, не пов’язаних з безпосереднім 

запитом компанії чи конкретним 

продуктом, проте які можуть вплинути на 

інші продукти чи процеси; 

- збільшення лояльності до компанії 

серед споживачів. 

 

- можливий витік конфіденційної 

інформації щодо напрямків досліджень і 

розробок та її використання конкурентами; 

- отримання інноваційних ідей, які 

неможливо або дорого масштабувати, 

відсутність радикальних інновацій;  

- отримання нестандартних та креативних 

ідеї, які не відповідають цілям та стратегії 

компанії; 

- репутаційні ризики через можливість 

плагіату ідей конкурентних продуктів; 

- додаткові витрати на перевірку ідей на 

плагіат; 

- складність контролю та відбору ідей через 

їх велику кількість; 

- розпорошення зусиль через участь у 

конкурсах «призоловів» - людей, які не є 

споживачами продукту чи категорії, проте 

подають ідеї заради виграшу. 
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• при використанні краудсорсингу на етапах розробки та комерціалізації, коли 

необхідно використати певну конфіденційну інформацію для отримання зворотного 

зв’язку, рекомендовано проводити відбір споживачів, які будуть брати участь у 

розробці, та укладати з ними угоду про нерозголошення інформації. 

Загалом перед тим, як використовувати інструмент краудсорсингу, компанії 

потрібно зважити ризики від використання у кожному конкретному випадку та 

очікувані переваги від його використання. У випадку, коли ризики перевищують, слід 

обрати традиційні інструменти для залучення споживачів, наприклад, через агентство. 

Дослідження показують, що від краудсорсингових проєктів на етапі розробки 

не варто чекати радикальних інновацій [140], що також підтверджується на практиці. 

Відсутність специфічних знань у споживачів щодо технологій компанії, її бізнес-

моделі, стратегії та внутрішніх процесів дозволяє створювати нестандартні ідеї, не 

замислюючись про майбутню собівартість чи доцільність використання новинки 

цільовою аудиторією. Саме тому радикальні інновації з’являються у межах ДіР-

проєктів всередині компанії або при залученні інших організацій з інноваційними 

технологіями. Хоча деякі емпіричні дослідження свідчать, що ідеї експертів можуть 

бути значно менш новими для ринку, ніж ідеї споживачів, і менш релевантними, гірше 

задовольняти потреби споживачів та бути легшими в реалізації [164], що пов’язано з 

відсутністю будь-яких обмежень креативності у споживачів, тоді як експерти 

намагаються генерувати ідеї з урахуванням обмежень у технологіях чи бюджеті. 

Незважаючи на обмеження краудсорсингу, статистичні дослідження 

підтверджують, що FMCG-компанії почали активно його застосовувати, ініціюючи 

майже половину краудсорсингових проєктів на платформі «eYeka». Підкреслимо 

значне зростання запитів на генерацію ідей: їх вага зросла з 36% до 68% у загальній 

кількості заявок на краудсорсингові проєкти за три роки [115]. Генерація ідей 

відбувається в трьох напрямках: інновації – ідеї нового продукту, послуги чи бізнес-

моделі; маркетингова комунікація – назви, слогани, позиціонування, активації та 

промо-активності; дизайн – дизайн упаковки чи рекламних матеріалів.  
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Рис. 2.7. Використання краудсорсингу за напрямами маркетингової діяльності. 

Джерело: складено автором на основі [115]. 

Найбільш динамічним є зростання ваги генерації нових ідей для інноваційних 

продуктів, що досягла 59% від усіх запитів на генерацію ідей у 2016 р. (рис. 2.7). Дослідження 

2019 року показують, що 98% компаній, які використали краудсорсинг, залучають 

споживачів на етапі генерації ідей в процесі розробки нового продукту, тоді як 50% 

використовують для вибору ідей. Краудсорсинг як інструмент розуміння цільової аудиторії 

та пошуку інсайтів на етапі розробки також набирає популярності: 54% компаній 

використовують його для спостереження за цільовою аудиторією, а 66% - для розуміння 

проблем та визначення нових можливостей [163]. Це свідчення ефективності та доцільності 

використання краудсорсингу для створення нових ідей при розробці продукту, що має такі 

переваги: 

1. Більша кількість хороших ідей: компаніям, особливо з обмеженими ресурсами, 

доцільно залучати натовп до генерації ідей, які в іншому випадку можуть бути 

пропущені/втрачені, якщо в процесі створення ідей бере участь обмежене коло 

співробітників компанії. Учасники краудсорсингового проєкту перебувають у 

конкурентному середовищі, що додатково стимулює їх на подання якісних ідей. Причому 

споживачі обирають проєкт, в якому бажають прийняти участь, добровільно, що гарантує їх 

внутрішню мотивацію та бажання інвестувати свій час та інші ресурси у створення ідей.  

2. «Колективний інтелект» у аналізі та відборі ідей, згенерованих до цього.  

Різноманітність учасників – їх досвіду, цінностей, культурних особливостей тощо, а також 
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відсутність співпраці та впливу між ними уможливлюють об’єктивну оцінку ідей, їх 

доповнення і покращення, що дає змогу компаніям розкрити також закономірності чи 

тенденції на майбутнє. 

3. Швидкість: більшість компаній при генерації ідей застосовують послідовний процес, 

що полягає у генерації обмеженого переліку ідей, їх подальшій оцінці та відборі, тоді як 

краудсорсинг містить паралельний процес генерації та відбору ідей, що включає від кількох 

до кількох сотень учасників. В такому випадку процес проходить швидше, що особливо 

важливо при створенні інновацій. 

Таким чином, міжнародні компанії FMCG-сфери застосовують різні організаційні 

форми в своїй інноваційній діяльності для залучення зовнішніх сторін у розробку нового 

продукту, насамперед це споживачі. Дослідження свідчать, що залучення споживача у 

розробку нового продукту приносить успіх як для компанії, так і задоволення для споживачів 

[118]. Краудсорсинг як достатньо простий інструмент для залучення споживача набирає 

популярності серед FMCG-компаній, що постійно перебувають у пошуках ідей для 

інноваційних товарів, які б задовольняли існуючі потреби споживачів та створювали нові. З 

огляду на це деякі компанії вдосконалюють свої бізнес-моделі, переорієнтовуючи їх на пряме 

залучення споживача у розробку нового продукту.   
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2.3. Методичне обґрунтування доцільності використання 

краудсорсингових технологій для залучення споживачів у процес розробки 

нового товару  

 

На ринку існує багато прикладів залучення споживача в процес розробки нового 

товару, причому дослідження підтверджують високу ймовірність успіху таких 

новинок [118]. Це аргументує особливе значення продовження наукових досліджень 

в цьому напрямі, оскільки компанії потребують нову робочу модель, що дозволить 

інтегрувати споживача в процес розробки нового товару за рахунок залучення його 

знань та досвіду для створення продукту, що найбільш повно відповідатиме його 

потребам. Враховуючи нову роль споживачів, які беруть участь у процесах організації 

через активну онлайн-активність, виникає потреба у створенні нової бізнес-моделі, 

яка інтегрує споживача в процес створення цінностей [17]. 

Й. Фуллер та К. Матзлер ще більш ніж 10 років тому розробили схему, що 

дозволяє визначити чотири основні типи взаємодії споживача та організації в процесі 

розробки нового товару залежно від рівня інтеграції та тривалості інтеграції [117].  

 

Рис. 2.8. Форми залучення споживача в процес розробки нового товару. 

Джерело: складено автором на основі [117]. 
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Рівень інтеграції визначає рівень активності, з якою споживач взаємодіє з 

організацією: від пасивного надання інформації до активного залучення, пов’язаного 

з генеруванням власних варіантів. Тривалість інтеграції передбачає частоту, з якою 

споживач взаємодіє з організацією, тобто від одноразової взаємодії при виконанні 

певного завдання, до постійної взаємодії у вигляді кількох ітерацій «задача – рішення» 

в процесі розробки новинки. Можливі типи взаємодії наведені на рис. 2.8.  

Раніше пасивний метод взаємодії передбачав взаємодію зі споживачем через 

запитання чи спостереження за його згодою, проте зараз з розвитком цифрових 

інструментів одноразове спостереження чи постійний моніторинг онлайн-спільноти 

здійснюються автоматизовано без залучення споживача. Популярним інструментом в 

FMCG-компаніях є інструмент «Social media listening» (від англ. «слухання 

соціальних мереж»), який дозволяє відстежувати будь-які згадування про бренд, 

продукт чи категорію в соціальних мережах. У табл. 2.5 наведено порівняння 

використання моніторингу соціальних мереж в компаніях Nestle та Unilever. 

Таблиця 2.5 

Особливості моніторингу соціальних мереж у міжнародних FMCG-компаніях 

«Nestle» та «Unilever» 

Критерії Nestle Unilever 

Ціль 

моніторингу 

Моніторинг поточної ситуації з 

продукцією, взаємодія з активними 

споживачами для вирішення 

можливих проблем,  пошук ідей і 

незакритих потреб для покращення 

існуючих чи створення нових товарів. 

Прогнозування потреб для 

покращення існуючих чи створення 

нових товарів через аналіз масиву 

даних за допомогою штучного 

інтелекту. Моніторинг поточної 

ситуації, взаємодія з активними 

споживачами. 

Тривалість 

моніторингу 

Постійний моніторинг в режимі 

реального часу, який здійснює 

команда спеціального підрозділу DAT 

(Digital Acceleration Team). 

Постійний моніторинг, що здійснює 

команда «People Data Center» 

підрозділу «Digital Hub» 

Показники 

моніторингу 

Обсяг згадувань за ключовими 

словами, тональність, порівняння з 

конкурентними запитами. Конкретні 

проблемні запити 

Пошукові запити, підписки в 

соціальних мережах, коментарі, обсяг 

згадувань бренду та тональність.  

Джерело: складено автором на основі [57, 90]. 
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Активні споживачі діляться в соціальних мережах прикладами використання 

товарів, особливостями їх застосування, проблемами, з якими вони зіткнулися при їх 

використанні, навіть ідеями щодо їх покращення та побажаннями, чого б їм хотілося. 

Аналіз подібної інформації допомагає знайти багато інсайтів не лише для покращення 

комунікації про продукт, а й для вдосконалення самого продукту чи створення нового 

на основі виявлених незадоволених потреб [96]. Важливим проривом у моніторингу 

поведінки споживача стала можливість розпізнавання не лише тексту, а й картинок за 

рахунок штучного інтелекту, чим вже скористалася компанія «Unilever», яка отримала 

ще більше можливостей для аналізу в напрямку створення нових продуктів. Такий 

пасивний спосіб взаємодії зі споживачем дозволяє організації отримати нові знання, 

ідеї та краще розуміння потреб споживача. При тривалій взаємодії це дає змогу 

відслідкувати тренди не лише у сприйнятті продукту чи бренду, а й зміни у настроях, 

бажаннях та потребах своїх споживачів, що лягають в основу ідей для розробки 

нового продукту.  

На думку автора, в сучасних умовах пасивну форму не можна назвати 

залученням споживача у процес розробки нового товару. Така взаємодія зі 

споживачем відображає класичний вид маркетингових досліджень – спостереження, 

лише сферу спостереження було перенесено з реального життя в мережу Інтернет, а 

інструментарій дослідження вдосконалено: застосовується штучний інтелект, який 

визначає потреби споживача та навіть тренди на ринку за рахунок аналізу текстової 

та графічної інформації. Тоді як реальною формою залучення споживача в процес 

розробки нового товару можна вважати лише двосторонню взаємодію між 

споживачем та організацією, тому виникає необхідність модифікувати схему 

Фуллера-Матзлера, замінивши неактуальну шкалу активності на шкалу етапів 

інноваційного процесу.  

Зважаючи на відмінність необхідних знань і навичок споживачів залежно від 

етапу розробки нового продукту, можна припустити, що їх участь може бути більш 

цінною та потрібною на певному етапі. На ранньому етапі створення ідей, коли 
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споживачі генерують ідеї чи коментують ідеї інших виходячи з власних потреб, це 

може зменшити ризик провалу нового продукту за рахунок покращення його 

відповідності потребам ринку [85]. Залучення споживачів на цьому етапі допомагає 

організації запобігти зайвій витраті ресурсів на низько-потенційні проєкти, які 

споживачі можуть не сприймати як унікальні пропозиції.  

На етапі розробки нового продукту споживачі можуть запропонувати корисні 

знання, пов’язані з проєктуванням продуктів, проте залучення споживачів на цьому 

етапі є менш вивченим та менш використовуваним.  Це може бути пов’язано з тим, 

що всі завдання на цьому етапі є досить взаємозалежними і контекстними, так що 

зміна частини нового продукту на основі ідеї споживача може вплинути на інші його 

функції негативно [186]. Стурбованість щодо поширення інформації про 

інтелектуальну власність компанії серед споживачів, як-от: втрата технічних та 

інженерних ноу-хау стимулює компанії обмежити залучення споживачів на даному 

етапі. Крім того, залучення споживачів може негативно вплинути на мотивацію 

власного персоналу, наприклад, інженери можуть захищати свою провідну роль в 

інноваційній діяльності та перешкоджати залученню споживача.  

Уже після створення прототипу роль споживачів в інноваційному процесі знову 

зростає, оскільки їм легше надати детальний зворотній зв’язок та ідеї щодо 

вдосконалення продукту. Створення дизайну продукту, тестування креативів та 

маркетингової комунікації може відбуватися у тісному зв’язку зі споживачами. 

Результати досліджень свідчать, що участь споживачів на етапі ідей та впровадження 

продукту на ринок покращує фінансові показники продукту безпосередньо і 

опосередковано через прискорення часу виходу на ринок, у той час як залучення 

споживачів на етапі розробки сповільнює швидкість виходу на ринок і, в свою чергу, 

погіршує фінансові показники запуску [86].  

Аналізуючи активне залучення споживачів в розробку нового продукту чи не 

найважливішим є обґрунтування доцільності та ефективності. Компанії, які не 

використовують краудсорсинг у своїй практиці, в процесі розробки звертаються до 
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спеціалізованих агентств для того, щоб з їх допомогою створити елементи нового 

продукту, наприклад, дизайн, чи з’ясувати ставлення споживачів до нового продукту 

та його характеристик, а також оцінити свою розробку та спрогнозувати попит на неї, 

визначивши цільову аудиторію новинки. Тому активний розвиток краудсорсингу з 

прямим залученням споживачів може призвести до того, що посередницькі агентства, 

які надають послуги з дослідження ринку чи створення креативу стануть менш 

актуальними та затребуваними, оскільки прямий контакт зі споживачами дозволяє 

зекономити бюджет.  

У контексті нашого дослідження було проведено дослідження, чи дійсно пряме 

залучення споживачів в інноваційний процес, тобто краудсорсинг, може принести 

вигоду для компанії порівняно з залученням споживачів через дослідницькі та 

маркетингові агентства. У дослідженні взяли участь 84 фахівці з маркетингу, що 

представляють міжнародні компанії FMCG-сфери в Україні та залучені в 

інноваційний процес у компанії. Вони пройшли коротке інтерв’ю та заповнили 

анкету, що наведена в Додатку В. У рамках цього дослідження інноваційний процес 

зведено до трьох агрегованих етапів: концепція – сукупність етапів з генерування, 

відбору ідей й створення концепції продукту для передачі в розробку; розробка – 

сукупність етапів досліджень і розробок зі створенням прототипу продукту та його 

тестуванням; впровадження у виробництво – сукупність етапів з підготовки до 

запуску, включаючи проєктування й технологічну підготовку до масового 

виробництва, комплекс маркетингових заходів з надання прототипу товарного 

вигляду та підготовка маркетингових комунікацій для запуску продукту. Результати 

дослідження дозволять перевірити гіпотезу про доцільність застосування 

краудсорсингу порівняно із залученням агентств на різних етапах розробки нового 

продукту.  

На першому етапі концепції відбувається генерація й відбір ідей задля 

створення концепції нового продукту. За результатами інтерв’ю із фахівцями з 

маркетингу, на цьому етапі залучають дослідницькі агентства для проведення 
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маркетингових досліджень з вивчення споживача, створюють робочі групи для 

колективного генерування ідей як всередині компанії, так і з залученням 

представників агентства. Відбір ідей зазвичай здійснюється фахівцями з маркетингу 

на основі маркетингових досліджень, кращі ідеї прописують у вигляді концепції та 

презентують керівництву для затвердження. Якщо керівництво затверджує 

концепцію, її знову тестують через маркетингове агентство через проведення фокус-

груп споживачів. При позитивному результаті концепція переходить на наступний 

етап розробки нового продукту. Тому фахівцям з маркетингу було запропоновано 

порівняти й оцінити можливості краудсорсингу поряд із традиційним для них 

способом створення концепції нового продукту із залученням дослідницького 

агентства.  

Результати опитування систематизовано в таблиці 2.6 з використанням 

ключових критеріїв оцінки, де оцінювання здійснювалося за шкалою від 1 до 10, де 1 

– невідповідність критерію, а  10 – повна відповідність критерію при залученні 

споживачів через краудсорсинг або агентство. Бальна оцінка по кожному критерію є 

середнім значенням серед усіх опитаних.  

Залучення споживачів через краудсорсинг було оцінено як перспективний 

метод при створенні концепції нового продукту, що дозволить отримати велику 

кількість різноманітних ідей при невеликих витратах бюджету. На основі середніх 

оцінок по кожному критерію було проведено порівняння використання краудсорсингу 

чи залучення агентства за методом SAW (Simple Additive Waiting) з використанням 

ваги кожного критерію, встановленої експертним шляхом. 
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Таблиця 2.6 

Порівняння можливостей залучення споживачів через інструменти 

краудсорсингу чи дослідницькі агентства на етапі концепції 

Критерій порівняння Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

Назва Вага Якісна оцінка Бал Якісна оцінка Бал 

Кількість ідей  

 

0,15 

(max) 
100-150 8,9 5-7 6,2 

Потенціал ідей 

0,2 

(max) 

Може бути обмеженим, 

потребує перевірки, адже 

інсайт на основі власного 

використання. 6,8 

Інсайт базується на основі 

маркетингових 

досліджень, тому середній 

при якісних дослідженнях, 

високий при перевірці 

ідей кількісним 

дослідженням. 

7,9 

Різноманітність 

ідей 

0,2 

(max) 

Висока: учасники 

генерують ідеї 

одноосібно, що 

призводить до підвищення 

різноманітності. 

8,8 

Середня: над проєктом 

працює визначена 

команда фахівців, що 

відбирають лише 

найкращі ідеї, що можуть 

бути однотипними. 

6,9 

Гнучкість 

0,1 

(max) 

Низька: внести зміни в 

завдання може бути 

неможливо, це зменшує 

мотивацію учасників. 

6,2 

Середня: зміни можливі, 

проте можуть призвести 

до зростання бюджету 

проєкту. 

7,4 

Складність 

реалізації  

0,15 

(min) 

Висока: потребує 

постійного залучення 

співробітників для прямої 

взаємодії зі споживачами. 

8,7 

Середня: всі організаційні 

аспекти бере на себе 

агентство, компанія 

залучається лише для 

аналізу проміжних 

результатів. 

6,8 

Бюджет 
0,2 

(min) 

Безкоштовно або 

заохочення в розмірі від 

10 тис.грн. 

5,9 

300 тис.грн. і більше 

залежно від складності 

проєкту. 

8,9 

Джерело: складено автором за результатами опитування.  

Розрахунки наведені в Додатку Г, а результати порівняння представлені в 

таблиці 2.7 свідчать, що при заданих критеріях використання краудсорсингу може 

бути більш доцільним при розробці концепції нового продукту поряд із традиційним 

методом залучення дослідницького агентства. 
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Таблиця 2.7 

Результати порівняння можливостей залучення споживачів  

до інноваційного процесу на етапі «концепції» за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

0,92 0,84 

Джерело: розраховано автором.  

Другий етап створення нового продукту - розробка, що включає весь комплекс 

заходів, які слідують після затвердження концепції нового продукту до впровадження 

продукту у виробництво, тобто економічний аналіз розробки нового продукту, 

технічне проєктування, створення прототипу продукту та проведення його 

тестування. Традиційним для FMCG-компаній в Україні на цьому етапі є акцент на 

внутрішні ресурси компанії та залучення інших компаній при більш складних 

технологіях або обмеженому потенціалі власного відділу проєктування. Залучення 

споживачів відбувається в деяких випадках лише на останніх стадіях розробки при 

тестуванні прототипу нового продукту, для чого також залучаються дослідницькі 

агентства для проведення якісних та кількісних досліджень. На цьому етапі також 

було проведено оцінку можливостей краудсорсингу та дослідницьких агентств для 

залучення споживачів, результати за обраними критеріями наведені в таблиці 2.8. 

Можливості залучення споживачів на етапі розробки нового продукту 

викликало дискусії та сумніви серед фахівців з маркетингу при обговоренні. Оскільки 

на FMCG-ринку швидкість виведення нового товару є одним із вирішальних факторів 

у конкурентній боротьбі, тому бувають випадки, коли тестування прототипу 

здійснюють лише експерти, а рішення приймаються на основі знань про цільову 

аудиторію, отриманих на етапі тестування концепції. Саме тому оцінка методів 

залучення цільової аудиторії на етапі розробки була скоріше інтуїтивною, ніж 

базувалася на власному досвіді фахівців. 
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Таблиця 2.8 

Порівняння можливостей залучення споживачів до інноваційного процесу  

на етапі розробки при тестуванні прототипу продукту 

Критерій 

порівняння 
Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

Назва Вага Якісна оцінка Бал Якісна оцінка Бал 

Кількість 

учасників 
0,15 

(max) 

Будь-яка залежно від 

цілей компанії та 

наявності прототипів 

9,3 

Будь-яка, проте бюджет 

зростає пропорційно 

кількості учасників  

8,6 

Відповідність 

учасників 

цільовій 

аудиторії 
0,1 

(max) 

Обрана платформа для 

тестування визначає 

складність анкети для 

відбору, проте 

недостатній контроль за 

правильністю введених 

даних. 

7,6 

Учасники відбираються за 

встановленими критеріями, 

тому відповідають цільовій 

аудиторії. Модератор 

обов’язково перевіряє 

правильність даних 

учасника. 

8,5 

Якість 

зворотного 

зв’язку 
0,15 

(max) 

Учасники більш відкриті 

та зацікавлені у 

тестуванні, тому готові 

надавати коментарі для 

покращення, навіть якщо 

певних питань немає в 

формі. 

8,7 

При правильно складеній 

анкеті модератор отримує 

відповіді на всі запитання, 

але він не зацікавлений та не 

має досвіду у пошуку 

інсайтів для покращення.  

7,9 

Повнота 

зворотного 

зв’язку 
0,15 

(max) 

Відповідальність за 

заповнення форми 

тестування лежить на 

учасниках, тому форма 

може бути неповною.  

7,5 

За результатами тестування 

агентство надає повний звіт з 

відповідями на всі 

поставлені запитання. 

8,3 

Рівень 

взаємодії з 

учасниками 

0,1 

(max) 

Легко організувати 

уточнення інформації у 

учасника чи повторне 

тестування. 

8,8 

Повторне тестування з тими 

ж учасниками можливе при 

додатковому бюджеті. 

7,3 

Складність 

реалізації 
0,15 

(min) 

Потребує значного 

залучення для прямої 

взаємодії. 

8,6 
Невисока, організаційну 

роботу виконує агентство. 
7,7 

Бюджет 0,2 

(min) 

Невелике заохочення для 

учасників. 
6,4 

Тестування від 100 тис. грн 

за один раунд. 
8,1 

Джерело: складено автором за результатами опитування.  

Фахівці високо оцінили можливості краудсорсингу за визначеними критеріями, 

тому середня зважена сума оцінок за методом SAW (розрахунки наведені в Додатку 

Д) для використання краудсорсингу є дещо вищою, ніж використання дослідницького 

агентства для тестування прототипу.  
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Результати порівняння наведені в таблиці 2.9, а різниця в оцінці методів 

залучення є незначною. 

Таблиця 2.9 

Результати порівняння можливостей залучення споживачів  

до інноваційного процесу на етапі розробки за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

0,86 0,83 

Джерело: розраховано автором.  

На третьому етапі впровадження у виробництво здійснюється проєктування й 

технологічна підготовка до масового виробництва, а також комплекс маркетингових 

заходів з надання прототипу товарного вигляду: створення дизайну упаковки, 

розробка позиціонування та стратегії виходу на ринок і т.п. Для цього фахівці 

звертаються до послуг як дослідницьких, так і креативних агентств. Крім того, фахівці 

з маркетингу FMCG-компаній частіше залучають споживачів для тестування своїх 

гіпотез й креативних матеріалів через дослідницькі агентства, обов’язково тестуючи 

дизайн продукту та ключову комунікацію через проведення якісних та кількісних 

досліджень. Тому фахівці з маркетингу відзначили неабияку важливість взаємодії зі 

споживачем для удосконалення стратегії запуску, адже саме споживач в кінцевому 

підсумку визначає успіх новинки на ринку.  

Світова практика свідчить, що залучення споживача на цьому етапі – це не лише 

тестування дизайну та комунікації, а й власне створення дизайну та комунікації 

споживачами через краудсорсингові платформи. Досвід показує, що споживачі готові 

працювати з брендами, які їм подобаються, в якості творця нових продуктів. Тому 

було проведено оцінку можливостей краудсорсингу, як альтернативи не лише 

дослідницьким, а й креативним агентствам на етапі впровадження у виробництво, 

результати за обраними критеріями наведені в таблиці 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Порівняння можливостей залучення споживачів до інноваційного процесу  

на етапі «впровадження у виробництво» 

Критерій 

порівняння 
Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

Назва Вага Якісна оцінка Бал Якісна оцінка Бал 

Кількість 

пропозицій / 

учасників 
0,15 

(max) 

Споживачі активно 

беруть участь у 

створенні чи тестуванні 

креативу. 

9,1 

Обмежена: дизайнери 

пропонують 3-5 варіантів, 

тестування теж має 

обмеження по кількості 

учасників. 

7,1 

Відповідність 

цільовій 

аудиторії 
0,15 

(max) 

Потребує перевірки: є 

ризик неправильного 

розуміння завдання 

учасником. 

7,5 

Відповідає у більшості 

випадків: компанія бере 

участь в обговоренні 

проміжних результатів. 

8,3 

Креативність 

пропозицій 0,15 

(max) 

Непередбачувана, 

аналізується вже після 

закінчення прийому всіх 

пропозицій. 

8,4 

Залежить від статусу 

агентства та професіоналізму 

арт-директора. 

8,6 

Якість 

реалізації 
0,15 

(max) 

Непередбачувана, може 

потребувати 

доопрацювання 

професійними 

дизайнерами. 

7,4 

Залежить від статусу та 

професіоналізму агентства 

(креативного чи 

дослідницького). 

8,1 

Рівень 

взаємодії з 

учасниками 

0,1 

(max) 

Невисокий, проте можна 

організувати 

доопрацювання. 

7,8 

Налагоджена взаємодія з 

агентством для розгляду 

проміжних результатів.  

8,2 

Складність 

реалізації 0,1 

(min) 

Невисока залученість у 

процес, висока – в аналіз 

результатів та 

пропозицій. 

5,5 

Середня залученість у процес, 

невисока у результат через 

залученість у процесі. 

6,1 

Бюджет 
0,2 

(min) 

Залежить від розміру 

винагороди, близько 50 

тис. грн. 

5,3 
Залежить від рівня агентства: 

від 50 до 500 тис. грн. 
9,1 

Джерело: складено автором за результатами опитування.  

У процесі порівняння фахівці з маркетингу відзначали, що співпраця з відомим 

та професійним креативним агентством потребує великих витрат бюджету, а при 

обмеженому бюджеті зазвичай співпрацюють з дизайнером невисокого рівня, який є 

лише виконавцем з невисокою креативністю поданих пропозицій. Крім того, 

пропозиції агентства чи дизайнера зазвичай обмежені в кількості та є типовим 

відображенням однієї-двох ідей. Тому можливості краудсорсингу були високо оцінені 
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фахівцями з маркетингу на етапі впровадження у виробництво, адже пропозиції 

різних, не пов’язаних між собою учасників можуть бути більш креативними, 

реалізують різні варіанти подачі однієї ідеї, причому реалізація проєкту можлива й 

при невеликому бюджеті. Однак виникли сумніви щодо якості реалізації через 

невизначений професіоналізм учасників, тому фахівці з маркетингу рекомендували 

враховувати час на доопрацювання первинних пропозицій професійними 

дизайнерами у разі потреби.  

У результаті порівняння середньої зваженої суми оцінок за методом SAW 

(розрахунки наведені в Додатку Е) використання краудсорсингу визнано значно більш 

потенційним інструментом на етапі впровадження нового продукту у виробництво 

порівняно з використанням послуг дослідницького  та креативного агентств. 

Результати порівняння наведені в таблиці 2.11. 

Таблиця 2.11 

Результати порівняння можливостей залучення споживачів до інноваційного 

процесу на етапі впровадження у виробництво за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

0,88 0,79 

Джерело: розраховано автором.  

Таким чином, фахівці з маркетингу провідних FMCG-компаній в Україні 

вважають, що використання краудсорсингу має високий потенціал для використання 

на перших та останніх етапах інноваційного процесу, проте його потенціал 

знижується під час етапів розробки. Такий висновок підтверджують результати 

сучасних наукових досліджень в інших країнах, що свідчать про те, що цінність 

залучення споживачів на етапі безпосередньої розробки продукту може бути меншою, 

ніж на інших етапах, через складний процес розробки та небажання персоналу 

розробника сприймати зауваження споживачів [186]. Тоді як висновки дослідників за  

результатами мета-аналізу щодо ефективності залучення споживачів у процес 

розробки нового продукту на першому й заключному етапах підтверджують, що 



 

121 
 

залучення споживачів на ранніх та пізніх етапах дозволяє прискорити реалізацію 

проєкту та покращити відповідність продукту очікуванням споживача для 

підвищення ймовірності успіху новинки на ринку, залучення на етапі розробки має 

бути зваженим і враховувати ступінь взаємозалежності між частинами продукту [86]. 

З огляду на це ступінь залучення споживачів залежно від етапу інноваційного 

процесу можна відобразити кривою U-форми, що характеризує максимальний ступінь 

залучення на початковому та кінцеовму етапах інноваційного процесу, що 

представлено на авторському рисунку 2.9. В умовах, коли ринок швидко змінюється і 

взаємозалежність між частинами продукту є критичною, залучення споживачів на 

етапі розробки має бути зваженим, оскільки це може призвести до затримки часу 

виходу на ринок та спричинити втрату ринкових можливостей, тоді як переваги від 

врахування думок споживачів можуть бути мінімальними. 

 

Рис. 2.9. Ступінь залучення споживачів залежно від етапу процесу розробки 

нового продукту. 

Джерело: розроблено автором. 

На основі проведеного дослідження автором модифіковано схему Фуллера-

Матзлера за умов цифровізації економіки та визначено основні форми взаємодії зі 
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споживачем залежно від тривалості інтеграції та відповідного етапу інноваційного 

процесу (рис. 2.10).  

 

Рис. 2.10. Удосконалена матриця форм залучення споживачів в інноваційний 

процес організації. 

Джерело: розроблено автором [20]. 

Удосконалена матриця форм залучення споживачів включає дві шкали: шкалу 

тривалості інтеграції, що передбачає одноразову чи постійну взаємодію, та шкалу 

розвитку інноваційного процесу, яка включає три основні етапи: концепцію, розробку 

та впровадження у виробництво нового продукту. Таким чином, отримано шість 

основних форм взаємодії між споживачем та організацією, розглянемо особливості 

кожної з них більш детально.  

На етапі концепції зусилля компанії зосереджені на генеруванні ідей, їх оцінці 

та виборі найкращої, яка при доопрацюванні переросте у концепцію нового продукту. 

На даному етапі споживачі можуть приймати повноцінну участь у цьому процесі, 

тому форма взаємодії – «ідея під ключ». Споживачі на основі брифу організації 

виступають генераторами ідей, які консолідуються експертами для відбору 

найкращих. Кращі ідеї можуть знову обговорюватися зі споживачами, виставлятися 

на голосування тощо. Ідеї-переможці перетворюються в концепцію нового продукту, 

Етап інноваційного процесу 

Т
р

и
в

а
л

іс
т
ь

 і
н

т
ег

р
а
ц

ії
 

Т
р
и

в
ал

а 
О

д
н

о
р
аз

о
в
а 

Впровадження Розробка 

«Ідея  

під ключ» 
«Спільна 

розробка» 

«Рейтинг ідей» «Тестування» 

Концепція 

«Зворотній 

зв’язок» 

«Постійне 

вдосконалення» 



 

123 
 

яка також тестується серед споживачів. Очевидною перевагою цієї форми взаємодії є 

можливість компанії отримати ідеї щодо створення нового продукту, причому одразу 

ж оцінені іншими споживачами, що зменшує внутрішні витрати організації, пов’язані 

зі створенням та відбором ідей. Крім того, споживачі можуть оцінювати та 

коментувати ідеї інших, що забезпечує не лише двосторонній зв’язок між споживачем 

та організацією, а багатосторонній зв’язок між сукупністю споживачів та організацією 

в хаотичній послідовності. А організація в даному випадку виступає ініціатором, 

модератором спілкування між учасниками та, можливо, мотиватором.  

Якщо ж на етапі концепції новинки споживач виконує одноразову чи епізодичну 

роль, такий тип взаємодії можна визначити як «рейтинг ідей». В даному випадку 

організація не вимагає від споживача тривалого залучення в генерацію чи відбір ідей, 

тобто у організації вже є внутрішньо створений пул ідей або немає ресурсів чи часу 

на їх генерування споживачами, а також немає можливостей для мотивування 

споживачів. Тоді організація виходить до споживачів з наявними ідеями, можливо вже 

попередньо відібраними, щоб споживачі могли докласти мінімум зусиль, проте 

здійснити свій внесок та вирішити, яка ідея найбільш підходить для задоволення їх 

потреб. Організація отримує швидку оцінку ідей потенційними споживачами та може 

чітко визначити ідею-переможця, яка матиме найбільший успіх на ринку, після чого 

буде продовжувати створення концепції товару всередині організації. Ця форма 

взаємодії передбачає більшу швидкість прийняття рішень, високий рівень залучення 

споживачів через простоту взаємодії (мінімум затрат часу та зусиль), а також є менш 

ризикованою для конкурентного ринку: результати голосування буть доступні лише 

організації, тоді як в «ідеї під ключ» для якісного обговорення ідей потрібно 

пропрацювати механізм взаємодії через встановлення обмеженого доступу, щоб 

уникнути порушення конфіденційності та використання інформації конкурентами. 

На етапі безпосередньо розробки нового товару залежно від тривалості 

взаємодії також маємо дві форми взаємодії: «тестування» та «спільна розробка». При 

одноразовій взаємодії зі споживачами організація виходить із простим запитом, що 
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скоріш за все буде пов’язаний з оцінкою прототипу чи тестового зразка. Це дає 

можливість організації отримати більшу кількість оцінок, коментарів та зауважень 

щодо майбутньої новинки порівняно з внутрішнім тестуванням невеликою групою 

співробітників. До того ж, при паралельному тестуванні можна отримати швидку та 

якісну оцінку прототипу від споживачів, що скорочує час розробки та дозволяє краще 

адаптувати товар до потреб споживачів. 

При тривалій взаємодії на етапі розробки – «спільній розробці» – споживачі 

виступають в якості дизайнерів чи інженерів, які при наявності необхідних навичок 

можуть приймати безпосередню участь у розробці власне нового продукту. У даному 

випадку від споживача потрібно більше залучення, більше його ресурсів на виконання 

задачі організації порівняно з тестуванням та оцінкою. Цей вид співпраці більш 

реально використовувати не для розробки функціоналу чи якостей товару, а для 

створення супутніх характеристик, наприклад, дизайну упаковки: існують міжнародні 

платформи, що об’єднують компанії та дизайнерів, де організація розміщує запит, а 

будь-хто з дизайнерів може запропонувати своє бачення, яке може допрацювати з 

урахуванням коментарів замовника. Компанія платить лише за результат, але має  

змогу побачити різні варіанти реалізації певної ідеї. 

 На етапі впровадження на ринок також маємо дві форми взаємодії – «зворотній 

зв’язок» та «постійне вдосконалення». Одноразова взаємодія передбачає надання 

зворотного зв’язку – враження від тестування готового продукту, побажання щодо 

покращення комунікації, коментарі щодо розміщення на полиці тощо. Залежно від 

цілі такий зв’язок можна запитувати заради покращення та вдосконалення самого 

продукту або для уточнення позиціонування продукту, покращення його комунікації 

тощо. Крім того, зворотний зв’язок можна використовувати заради просування 

продукту, тобто це опублікований в мережі відгук для інших споживачів, що може 

стимулювати зацікавлення ранніх новаторів новинкою та в подальшому стимулювати 

їх на здійснення покупки. В будь-якому разі при даній формі взаємодії організація 

залишає запит споживачеві на зворотній зв’язок, який може бути надано 
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безпосередньо організацій або поширено в соціальних мережах чи на форумах 

обговорення товарів цього типу. 

При тривалій взаємодії «постійне вдосконалення» підтримка зв’язку зі 

споживачем направлена скоріше на отримання коментарів щодо покращення 

продукту, після чого слідує його реальне вдосконалення чи персоналізація згідно з 

потребами споживачами, який може знову ж таки поділитися враженнями з 

організацією. Хоча організація витрачає додаткові ресурси на вдосконалення чи 

персоніфікацію, проте це є гарним стимулом лояльності для певних груп споживачів. 

Крім того, такий зворотній зв’язок є корисним для наступних розробок нових 

продуктів в компанії. 

Для полегшення взаємодії зі споживачем на будь-якому етапі процесу розробки 

нового продукту створено багато міжнародних платформ для краудсорсингу, на які 

може долучитися будь-хто, хто має доступ до мережі Інтернет незалежно від країни 

проживання. Найпопулярніші з них наведені в табл. 2.12. Більшість платформ 

спеціалізуються на певному етапі розробок, що дає змогу звертатися до споживачів, 

які вже мають досвід у роботі з подібними запитами, тому легше адаптуються та 

швидше реагують на нього. 

Кожна форма залучення споживачів дозволяє досягти специфічних цілей 

взаємодії, а її вибір залежить від багатьох факторів, зокрема часу, відведеного на 

реалізацію конкретного етапу, бюджету на взаємодію зі споживачами (незалежно від 

того, обрані маркетингові дослідження чи краудсорсинг) та доступності персоналу 

компанії на виконання задач по взаємодії зі споживачами. 
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Таблиця 2.12 

Перелік платформ для взаємодії зі споживачами на різних етапах розробки 

нового продукту 

Етапи інноваційного 

процесу 
Платформа для залучення споживачів 

Створення ідей 

нового продукту; 

створення ідей 

комунікації  

www.innocentive.com 

Платформа для надання запитів спільноті щодо генерації будь-яких ідей 

(нового продукту, комунікації тощо). Запит публікується у відкритому 

доступі, проте ідеї отримує лише організатор, який самостійно їх оцінює. 

Більшість запитів передбачає виплату винагороди за найкращі ідеї. 

www.chaordix.com 

Платформа забезпечує генерацію ідей, їх відбір через кількісну оцінку, а 

також якісний зворотній зв’язок щодо обраних ідей. 

Тестування ідей або 

концепцій нового 

продукту; 

тестування 

прототипу; 

тестування 

комунікації 

www.quirky.com 

Платформа надає можливість подати будь-яку ідею на обговорення та 

отримати якісний зворотний зв’язок від користувачів. Крім того, можна 

подати на обговорення вже створену концепцію чи прототип продукту, 

але обмеженій групі експертів порталу. 

www.openideo.com 

Платформа дозволяє презентувати будь-яку ідею та обговорити її з 

тисячами користувачів у всьому світі. Організація може отримати 

коментарі щодо вдосконалення та масштабування ідей, крім того може 

залучити дизайнерів чи інвесторів на її реалізацію в подальшому. 

www.hypermind.com  

Платформа дозволяє проводити рейтингування і прогнозувати потенціал 

ідей. Можливе обговорення та отримання якісного зворотного зв’язку. 

Розробка дизайну 

нового продукту; 

розробка креативних 

матеріалів для 

комунікації 

www.crowdspring.com 

Платформа для створення дизайну упаковки, логотипу чи інших 

елементів нового продукту. Організація розміщує бриф у відкритому 

доступі та отримує десятки варіантів дизайну протягом 7 днів. 

Оплачуються лише ті, що сподобалися та будуть використані для нового 

продукту. Є цілодобова підтримка та правовий захист інтелектуальної 

власності. 

www.99designs.co.uk,  www.designcrowd.com 

Креативні платформи для створення дизайну будь-якого елементу 

нового продукту, що дає змогу працювати у двох напрямках: отримати 

допомогу у виборі конкретного дизайнера або створити конкурс на 

кращий дизайн та отримати значно більшу кількість варіантів. 

Джерело: створено автором.  

Оскільки кожна із запропонованих форм залучення споживача має свої переваги 

та обмеження, автором запропоновано алгоритм вибору залежно від найпоширеніших 

обмежувальних критеріїв: час, бюджет та ресурс працівників, наведений на рис. 2.11.  

http://www.innocentive.com/
http://www.chaordix.com/
http://www.quirky.com/
http://www.openideo.com/
http://www.hypermind.com/
http://www.crowdspring.com/
http://www.99designs.co.uk/
http://www.designcrowd.com/
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Рис. 2.11. Алгоритм вибору форми взаємодії споживачів в інноваційний процес. 

Джерело: розроблено автором. 

Таким чином, можливе використання різних форм взаємодії зі споживачами 

залежно від комбінації обмежувальних факторів, а також їх поєднання у випадку 

достатності ресурсів. Для спрощення алгоритму етап інноваційного процесу не 

вказано, адже після вибору тривалості взаємодії та необхідності залучення агентства 

достатньо вибрати конкретну форму залежно від етапу інноваційного процесу. 

Наприклад, при достатності часу, бюджету та людських ресурсів компанії на етапі 

концепції доцільно залучити споживачів у форматі «ідея під ключ» для генерації та 

відбору ідей. Тим не менше, перевірка отриманих результатів за допомогою агентства 

та створення разом з його експертами концепції нового товару дозволить підвищити 
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рівень успішності майбутнього товару. У випадку обмежених ресурсів компанії слід 

обрати найбільш відповідну форму взаємодії: критичний рівень бюджету означає 

схильність до використання краудсорсингу, тоді як критичний ресурс працівників 

може схилити до співпраці з агентством у випадку наявності достатнього для 

співпраці бюджету. Оскільки комбінація факторів у кожному конкретному випадку 

різна, алгоритм дозволяє з легкістю обрати більш відповідну. Проте слід враховувати 

інші фактори, зокрема, ступінь інноваційності продукту, попередній досвід співпраці 

зі споживачами, гнучкість компанії тощо. 

Запропонована матриця форм залучення споживачів та алгоритм вибору форми 

взаємодії зі споживачами були протестований у компанії «Лореаль Україна». В 

результаті впровадження алгоритму покращилася взаємодія зі споживачами на різних 

етапах інноваційного процесу, що можна оцінити за такими критеріями: 

- підвищення кількості випадків співпраці зі споживачами при запуску нових 

продуктів за рахунок вибору більш доцільної форми взаємодії; 

- скорочення часу на вибір форми взаємодії та її затвердження з менеджментом 

завдяки чітким критеріям обґрунтування вибору; 

- досягнення позитивного результату взаємодії зі споживачем, що виражалося в 

досягненні поставлених цілей взаємодії. 
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Висновки до розділу 2 

 

У результаті проведених емпіричних та кабінетних досліджень у другому 

розділі: 

1. Охарактеризовано ринок споживчих товарів, який визначається 

збільшенням обсягів споживання, швидкою зміною трендів, підвищеним рівнем 

конкуренції та динамічним розвитком в цілому. На FMSG-ринку домінують 

міжнародні компанії, тому було проаналізовано успішність топ-10 міжнародних 

компаній, які представлені в Україні, за кількома критеріями. Встановлено, що 

кореляція між обсягами інвестицій в інновації та загальними фінансовими 

показниками компанії відсутня в довгостроковій перспективі, але важливим є те, як 

компанії використовують інвестиції та інші ресурси, як організовують процеси, 

приймають рішення для створення продуктів і послуг для своїх споживачів. Таким 

чином, ефективне управління інноваційним процесом є одним із факторів досягнення 

лідерства у висококонкурентних видах економічної діяльності завдяки пропозиції 

споживачам оновленого асортименту на базі створення інноваційних продуктів, що є 

результатами уречевлення наукових і технічних знань.  

2. Визначено практичні аспекти управління розробкою нового продукту у 

міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів, оскільки ефективне управління 

інноваційним процесом є одним із факторів досягнення лідерства у цих 

висококонкурентних видах економічної діяльності. Детально проаналізовано 

управління процесом розробки нового продукту в міжнародних компаніях «Nestle» та 

«Unilever», які працюють у різних категоріях, мають різну модель ведення бізнесу, але 

досягають високих фінансових показників при середній інтенсивності ДіР. Проведене 

порівняння дозволило визначити спільні та відмінні риси у побудові інноваційного 

процесу: моделі управління інноваційним процесом, організаційні форми 

інноваційної діяльності, а також рівень використання цифрових технологій в 
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організації інноваційного процесу, що заклало підґрунтя для надання рекомендацій 

щодо побудови ефективної моделі розробки нового продукту. 

3. Встановлено, що провідні міжнародні компанії залучають споживачів до 

розробки нових продуктів, а протягом останніх років зростає кількість компаній, що 

надають запити споживачам через інтернет-платформи, використовуючи 

краудсорсинг. Для взаємодії зі споживачем використовуються як власні платформи, 

так і зовнішні краудсорсингові платформи, проте рівень залучення споживачів 

відрізняється залежно від етапу інноваційного процесу. Виокремлено переваги та 

недоліки застосування краудсорсингу в інноваційному процесі в умовах цифровізації 

економіки та запропоновано механізм управління ризиками при використанні 

краудсорсингу. 

4. Проведено оцінювання інструментарію для залучення споживачів в процесі 

розробки нового продукту на кожному його етапі шляхом порівняння двох основних 

інструментів – прямого залучення через краудсорсинг та залучення через 

дослідницькі та маркетингові агентства. За допомогою анкетування фахівців з 

маркетингу міжнародних компаній встановлено, що використання краудсорсингу має 

вищий потенціал на перших та останніх етапах інноваційного процесу зі зниженням 

його потенціалу під час етапів розробки. З огляду на це вдосконалено механізм 

використання краудсорсингових технологій для залучення споживачів в процес 

розробки нового товару, що відображає ступінь залучення споживачів залежно від 

етапу інноваційного процесу кривою U-форми, яка характеризує максимальний 

ступінь залучення на початковому та кінцевому етапах інноваційного процесу. 

5. Розроблено вдосконалену матрицю форм залучення споживачів у 

інноваційний процес з впровадженням осі етапу інноваційного процесу замість рівня 

інтеграції споживача, виходячи з передумови, що залучення споживача в умовах 

цифровізації економіки є лише активним. Запропоновано шість основних форм 

взаємодії зі споживачем залежно від тривалості інтеграції та етапу інноваційного 
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процесу, що можуть бути використані компаніями в процесі налагодження 

інноваційного процесу із залученням споживачів. 

6. Удосконалено прикладний інструментарій вибору форм залучення 

споживачів у процес розробки нового товару із впровадженням алгоритму вибору 

форми взаємодії зі споживачами залежно від обмежувальних критеріїв. 

Запропонована матриця форм залучення споживачів та алгоритм вибору форми 

взаємодії зі споживачами були протестовані у компанії «Лореаль Україна», у 

результаті їх впровадження покращилася взаємодія зі споживачами на різних етапах 

інноваційного процесу. 

 

Ключові результати розділу опубліковані в наукових працях автора [14, 17, 18, 

20, 95, 96, 98, 137].  
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РОЗДІЛ 3. 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ТОВАРУ 

В ЕПОХУ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОСТІ 

 

3.1. Стратегія комерціалізації нового товару з використанням 

інноваційного інструментарію на ринку споживчих товарів 

 

Успіх нового товару – це завжди заслуга обох сторін: з одного боку, компанії, яка 

ініціювала та створила потрібний товар, з іншого боку – споживача, який його придбав і, 

ймовірно, порекомендував іншим, забезпечивши компанії продажі та прибуток у кінцевому 

рахунку. Саме тому поряд з організацією процесу розробки нового товару не менш важливо 

заздалегідь розробити стратегію комерціалізації, визначивши контактні точки зі 

споживачем та повідомлення, яке йому буде передано.  

Аналіз моделей комерціалізації в історичній перспективі, проведений в п.1.3, довів, 

що шлях покупця складний та багатогранний, а поява нових цифрових інструментів 

взаємодії зі споживачем, що має на меті полегшення обміну інформацією між компаніями 

та споживачами, може навпаки ускладнити ситуацію за рахунок завантаження споживача 

великим об’ємом повідомлень. В умовах цифровізації економіки шлях споживача не є 

лінійним, тому використання «воронок» у класичному вигляді не призводить до очікуваних 

результатів: очікування, що споживач обов’язково перейде з одного етапу на інший, може 

призвести лише до розчарування та зайвих витрат маркетингових бюджетів. Проте це 

зовсім не означає, що компанії потрібно впливати на «хаотичну» поведінку споживача через 

невизначений набір маркетингових інструментів без аналітики та прогнозування. 

Беззаперечним буде твердження того, що споживач проходить шлях, який 

розпочинається зі знайомства з брендами чи товарами в певній категорії та закінчується 

покупкою одного з товарів. Завдання компанії – стимулювати споживача до покупки свого 

товару, причому не завжди висока популярність бренду гарантує перевагу щодо його 

купівлі. Інша частина шляху споживача – це від власне покупки до повторної покупки, 
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тобто певного рівня лояльності до бренду, та пропаганди. Друга половина шляху може бути 

навіть складнішою, адже на перший план виходить сам товар та його здатність 

задовольнити очікування споживачів. Крім того, не для всіх брендів та категорій підтримка 

споживача на цій частині шляху є важливою: для товарів із коротким життєвим циклом 

головною ціллю буде перша покупка, наприклад, для нових смаків морозива, тоді як для 

кормів для тварин повторна покупка та лояльність є неабияк важливою [24]. 

Ф. Котлер для швидкого аналізу «здоров’я» бренду загалом та оцінки потенціалу 

запуску нових товарів під цим брендом зокрема вводить два ключові показники: PAR – 

коефіцієнт активної купівлі та BAR – коефіцієнт пропаганди бренду [136]. Показник РAR – 

це співвідношення кількості цільової аудиторії, які знають бренд, до кількості споживачів, 

що придбали товар бренду протягом 12 місяців, що показує, наскільки споживачі цього 

бренду будуть схильні купувати новий товар. Показник BAR визначає потенціал 

рекомендацій від прихильників бренду, причому такі споживачі не обов’язково купують 

бренд, а можуть його лише рекомендувати, тому BAR визначається як співвідношення 

споживачів, що знають бренд, до кількості споживачів, що готові рекомендувати бренд 

своїм рідним і друзям. У рамках нашого дослідження було проаналізовано потенціал 

запуску нових товарів за показниками PAR та BAR у сегменті косметичних товарів, що 

представлені на ринку України. Результати розрахунків наведені у табл. 3.1.  

Первинні дані засвідчили, що найвідомішими брендами у косметичному сегменті 

серед жінок є «Avon», «Rexona» та «Nivea», рівень знання про які з підказкою становив 99-

100% серед опитаної аудиторії. Ці ж бренди потрапили до складу найпопулярніших трьох 

брендів, які купили протягом останніх 12 місяців. Відповідно, саме ці бренди отримали 

найвище значення коефіцієнту PAR, що свідчить про потенціал як для регулярних 

продажів, так і для потенційних новинок: якщо ці бренди запустять новий товар на ринок, 

то лише за рахунок популярності бренду вони можуть отримати вищу конверсію в покупку 

порівняно з менш відомими брендами. Це може означати, що їм потрібно менше додаткових 

інвестицій у просування нових товарів для забезпечення аналогічного рівня продажів 

порівняно з менш відомими брендами. 
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Таблиця 3.1 

Оцінка потенціалу покупки та рекомендацій бренду 

Бренд Обізнаність Покупка Рекомендація PAR BAR 

Avon 990 430 310 0,43 0,31 

Черный жемчуг 950 110 70 0,12 0,07 

Чистая линия 980 280 180 0,29 0,18 

Dove 970 340 240 0,35 0,25 

Garnier 970 370 270 0,38 0,28 

L'Oreal Paris 960 370 260 0,39 0,27 

Nivea 1 000 650 480 0,65 0,48 

Rexona 990 440 180 0,44 0,18 

Vichy 770 130 120 0,17 0,16 

Palmolive 940 180 100 0,19 0,11 

Джерело: розраховано автором на підставі [148]. 

З іншого боку, бренди «Palmolive» та «Черный жемчуг» також мають високий 

рівень знання серед цільової аудиторії на рівні 94-95%, проте кількість споживачів, 

які придбали ці бренди протягом останніх 12 місяців, становила лише 18% та 11% 

відповідно. Це відображає коефіцієнт PAR, який є найнижчим серед досліджуваних 

брендів та меншим ніж 0,2. Тому при запуску нових товарів цими брендами їх 

потенціал продажів буде значно меншим при умові, що компанія використовуватиме 

стандартні для неї маркетингові інструменти просування. Причин низького 

коефіцієнта PAR може бути дуже багато, серед яких автором визначено такі [22]:  

- високий рівень знання бренду не свідчить про його привабливість для 

цільової аудиторії, це лише відображає значні інвестиції компанії у побудову знання 

бренду; 

- позиціонування бренду є розмитим, тому споживач не розуміє, навіщо 

йому цей товар; 

- неправильне визначення цільової аудиторії, яка насправді не цікавиться 

категорією загалом або є лояльна іншому бренду; 

-  неправильне використання маркетингових інструментів на проміжних 

етапах між знанням та покупкою, наприклад, відсутність інформації про товар на 

сайті; 
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- проблеми з дистрибуцією товару, внаслідок чого бренд неможливо 

купити у прийнятих каналах продажів для категорії; 

- неправильне цінове позиціонування, внаслідок чого бренд не потрапляє у 

розгляд споживачем. 

Для визначення причин низького PAR компанії потрібно проаналізувати кожен 

етап шляху покупця до покупки, провівши більш детальне дослідження та виявивши 

бар’єри до покупки. Коли ж показник PAR є високим, його можна використовувати 

для оцінки кількісного потенціалу новинки, тобто можливості завоювати певну частку 

ринку. Наприклад, якщо «Avon» запускатиме новинку, маючи PAR на рівні 0,43, це 

означає, що охопивши 1 млн цільової аудиторії через маркетингові комунікації можна 

розраховувати на 430 тис. покупок усіх товарів бренду впродовж року. Тому показник 

PAR дає можливість отримати орієнтир, який можна використати у прогнозуванні 

продажів новинки залежно від її характеристик, доступності в точках продажу, 

цінового позиціонування тощо. 

Показник BAR є не менш інформативним для компанії, оскільки він дає змогу 

оцінити, як змінилися враження споживача про бренд після покупки. Наприклад, 

серед топ-3 брендів за рівнем знання споживачів коефіцієнт BAR є найвищим для 

«Nivea» та «Avon» – 0,48 та 0,31 відповідно, що свідчить про те, що бренд дає 

справедливі обіцянки та очікування від бренду були виправдані. Проте для бренду 

«Rexona» коефіцієнт BAR становить лише 0,18, що може негативно вплинути на долю 

ринку бренду в довгостроковій перспективі, оскільки споживачі ймовірно менш 

задоволені придбаним товаром, що може призвести до зниження повторних покупок 

та пропаганди. Крім того, у споживачів, які вже спробували товари цього бренду, 

може сформуватися помилкове враження, яке буде розповсюджуватися й на нові 

товари. Тому перш ніж запускати новинки, бренду «Rexona» слід детальніше вивчити 

досвід покупців та виявити причини незадоволення, які можуть поширюватися на 

новий товар, а також намагатися в комунікації новинок пропрацювати бар’єри та 

упередження, які вже виникли щодо бренду. 
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Особливу ситуацію має бренд «Vichy», у якого коефіцієнти PAR та BAR майже 

однакові – 0,17 та 0,16 відповідно. Це свідчить про те, що бренд має проблеми з 

доведенням споживача до покупки, що може бути пов’язано з преміальним ціновим 

позиціонуванням та дистрибуцією: порівняно з іншими розглянутими брендами, що є 

типовими представниками мас-маркету, «Vichy» має ексклюзивну, обмежену 

дистрибуцію в аптеках та преміум-ціну, що може бути вищою у 5-10 разів порівняно 

з брендами мас-маркету. Проте саме бренд «Vichy» має найбільш лояльну аудиторію: 

більш ніж 90% людей, що вже спробували товар, готові його рекомендувати близьким 

і друзям. Це дуже високий показник для косметичної категорії, де низька лояльність 

до бренду є нормою. Крім того, висока лояльність до бренду «Vichy» є сприятливим 

підґрунтям для запуску будь-яких новинок, які будуть підтримані лояльною 

аудиторію бренду, тому при обмеженому маркетинговому бюджеті бренд може 

сфокусуватися на маркетингу у спільноті, забезпечивши базовий рівень продажів 

нового товару. 

Коефіцієнти PAR та BAR важливі для компанії не лише з метою виявлення 

потенціалу покупки та пропаганди їх товарів, а й з метою вимірювання ефективності 

використання маркетингового бюджету, зокрема й на етапі побудови знання про 

бренд. Фактично, ці коефіцієнти допомагають оцінити рентабельність інвестицій у 

маркетингову кампанію, які призводять до прямого результату – продажів та 

опосередкованого результату – пропаганди, яка може конвертуватися в продажі. На 

основі такого аналізу можна визначити маркетингову стратегію просування нових 

товарів, використавши сильні сторони бренду на шляху покупця та пропрацювавши 

його слабкі сторони для подолання бар’єрів. 

Залежно від значень коефіцієнтів PAR та BAR можна запропонувати матрицю 

(табл. 3.2), яка характеризує, на якому етапі шляху покупця слід зосередити зусилля 

та маркетингові бюджети. У матриці як етапи шляху покупця використано циклони з 

найновішої моделі – «циклонічної подорожі покупця», яка найбільш повно 

відображає всі етапи шляху, враховуючи, що кожен із них є самостійною одиницею. 
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Крім того, заслугою моделі є відхід від послідовності переходу від одного етапу до 

іншого, що дозволяє компанії зосередитися на найбільш проблемних місцях, не 

витрачаючи ресурси та зусилля на всі етапи шляху. 

Таблиця 3.2 

Матриця вибору фокусних циклонів на шляху покупця залежно від значень 

коефіцієнтів PAR та BAR для комерціалізації нового товару 

 PAR ≥ 0,5 0,5 > PAR > 0,3 PAR ≤ 0,3 

BAR ≥ 0,4 

Циклони  

«перед-усвідомлення», 

«оцінка» 

Циклони «перед-

усвідомлення», 

«усвідомлення», 

«оцінка» 

Циклони «усвідомлення», 

«оцінка», «раціоналізація» 

0,4 > BAR > 0,2 

Циклони  

«перед-усвідомлення», 

«навчання», «оцінка», 

«раціоналізація» 

Циклони «перед-

усвідомлення», 

«усвідомлення», 

«навчання», «оцінка», 

«раціоналізація» 

Циклони «усвідомлення», 

«навчання», «розгляд», 

«оцінка», «раціоналізація» 

BAR ≤ 0,2 

Циклони  

«перед-усвідомлення», 

«навчання», «оцінка», 

«раціоналізація», 

«постійна поставка» 

Циклони 

«усвідомлення», 

«навчання», «оцінка», 

«раціоналізація», 

«постійна поставка» 

Циклони «усвідомлення», 

«навчання», «розгляд», 

«оцінка», 

«раціоналізація», 

«постійна поставка» 

 Джерело: розроблено автором. 

Виходячи з результатів матриці, брендам, що виводять нові товари при високих 

коефіцієнтах PAR та BAR, наприклад, «Nivea», слід сфокусуватися на проміжних 

етапах між обізнаністю та покупкою, оскільки знання бренду автоматично 

розповсюджується на нові товари, проте потрібно донести переваги нового товару та 

переконати споживача у необхідності здійснення покупки. Крім того, бренди з 

високим рівнем PAR повинні працювати з циклоном «перед-усвідомлення», коли 

потреба споживача ще не сформована. Наприклад, у косметичній категорії в Україні 

використання анти-вікового догляду розпочинається з 30-35 років, проте відомі 

бренди повинні окреслювати проблему та шляхи її рішення серед молодших 

споживачів, при виникненні потреби у яких бренд буде першим, про кого вони 

згадають. Особливістю брендів, які мають високий PAR, проте низький BAR, 

наприклад, «Rexona», є робота з аудиторією після покупки: запит зворотного зв’язку, 
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генерування відгуків на нові товари через механіки стимулювання (конкурси, 

гарантовані подарунки, знижки на повторні покупки при наявності відгуку на сайті 

тощо), щоб полегшити потенційним споживачам вибір нового товару в циклонах 

«навчання» та «розгляду». 

Бренди з низьким PAR та BAR при запуску нового товару перебувають у гірших 

умовах порівняно з конкурентами, наприклад, «Palmolive» та «Черный жемчуг»,  

потребуючи більших інвестицій у просування новинки для досягнення аналогічних 

результатів. Через низький рівень знання бренду потрібно витрачати ресурси на 

побудову обізнаності про товар та бренд загалом, тобто «усвідомлення», а також на 

проміжні етапи до здійснення покупки, як-от «оцінка» та «раціоналізація». Якщо 

бренд має високий BAR, тоді можна не фокусуватися на етапах «навчання» та 

«розгляду», оскільки позитивні рекомендації споживачів, які вже придбали товар, 

можуть допомогти іншим із вибором. Якщо коефіцієнт BAR також низький, бренду 

необхідно інвестувати практично у всі циклони для успішного запуску нового товару 

на ринок.  

Цілі бренду при запуску нового товару на ринок відрізнятимуться під час роботи 

з кожним циклоном, так само, як обсяги маркетингових бюджетів, необхідних для їх 

реалізації. Крім того, комплекс маркетингових інструментів, необхідних для роботи з 

кожним циклоном, може суттєво відрізнятися. Залежно від отриманих значень 

показників PAR та BAR необхідно визначити найважливіші циклони на шляху 

споживача та сформувати стратегію запуску нового товару, сконцентрувавшись на 

найбільш проблемних циклонах. У таблиці 3.3 автором узагальнено цілі, бюджетні 

обмеження та визначено можливі маркетингові інструменти, які потрібно 

використовувати компанії для комерціалізації нового товару залежно від фокусних 

циклонів на шляху споживача. 
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Таблиця 3.3 

Підходи до комерціалізації нового товару залежно від етапу «циклонічної 

подорожі покупця» 
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я
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Р
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ен
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П
о
ст

ій
н

а 

п
о
ст

ав
к
а 

Цілі 

Охоплення цільової аудиторії. 

Базова пропозиція для зацікавлення 

споживача. 

Залучення/взаємодія з цільовою 

аудиторією. 

Персоніфікація пропозиції. 

Бюджет 

Високі інвестиції бюджету в 

абсолютному вираженні. 

Низька вартість контакту з 

потенційною цільовою аудиторією. 

Порівняно низькі інвестиції в 

абсолютному вираженні. 

Висока вартість контакту з одним 

представником цільової аудиторії. 

Маркетингові 

інструменти 

Традиційні медіа (ТВ, радіо, преса), 

цифрова реклама, цифровий PR, SMM 

та SMO-маркетинг, вірусний 

маркетинг, івент-маркетинг, 

створення та контентне наповнення 

сайту та SEO-маркетинг, створення 

сторінки / мікросайту, присвяченому 

ціновим та неціновим промо-акціям, 

що стимулюватимуть до покупки. 

SMM та SMO-маркетинг, SEO-

маркетинг, цифрова система 

лояльності, e-mail-маркетинг, SMS-

розсилка, CRM-програма (робота з 

базою покупців та створення програми 

лояльності), спонсорство і партнерство 

(спеціальні проєкти на партнерських 

сайтах, інтеграції з товарами-

доповнювачами, які вже відомі в 

категорії). 

Джерело: розроблено автором. 

На початку шляху споживача, коли він потрапляє у циклон «усвідомленості», 

для просування варто використовувати інструменти для широкого охоплення цільової 

аудиторії, перш за все традиційні медіа-інструменти та цифрову рекламу. У циклонах 

«навчання» та «розгляду» поряд з інструментами для побудови знання нового товару 

слід застосовувати й інші інструменти, що дають змогу спробувати товар та оцінити 

його переваги: від традиційних зразків товарів для тестування до 3D-моделей у 

віртуальній реальності, завдяки чому можна спонукати споживача детальніше 

розглянути товар. Циклони «оцінки» та «раціоналізації» мають приблизити 

споживача до покупки, відтак пріоритет надається інструментам цінового 

позиціонування, післяпродажної підтримки, гарантій повернення товару тощо, тобто 
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інструменти продажу переважають над маркетинговими інструментами. Циклони 

«рішення» та «постійної поставки» передбачають використання програм лояльності, 

персоніфікованого підходу до наступних покупок, а також активне використання 

соціальних медіа для зворотного зв’язку споживачів про придбаний товар, який є 

джерелом інформації для потенційних споживачів.  

Наведений перелік маркетингових інструментів не є вичерпним. Залежно від 

специфіки товару чи послуги, особливостей цільової аудиторії набір інструментів 

може змінюватися. Враховуючи, що потенційні споживачі нового товару можуть 

перебувати одночасно в різних циклонах до прийняття рішення про покупку, 

взаємодія зі споживачами має відбуватися з використанням комплексу маркетингових 

інструментів, які покликані задовольнити очікування споживача залежно від 

фокусного циклону.  

Інтернет-середовище – це найдинамічніша платформа, що пропонує найбільше 

нових можливостей для просування нового товару: збільшення рекламного 

інструментарію, нові рекламні формати, точніші інструменти таргетингу, що в 

сукупності дозволяє доносити ключове повідомлення про новий товар до тих 

споживачів, які можуть бути найбільш у ньому зацікавлені [75]. В умовах цифровізації 

економіки з розвитком інтернет-технологій розвиваються й мобільні та хмарні 

технології, які розширюють можливості успішної комерціалізації новинок. Тому 

разом з традиційними каналами зв’язку зі споживачем компаніям все частіше слід 

здійснювати взаємодію не лише через мережу Інтернет, а й через цифрове 

телебачення, мобільні пристрої, POS-термінали та інтерактивні екрани тощо. 

В умовах цифровізації економіки на перший план виходить цифрова реклама, 

яке охоплює різні види реклами в Інтернеті, як у соціальних мережах, так і на 

сторінках пошуковиків та інших сайтів. Зокрема, соціальні мережі набирають все 

більшої популярності, вони глибоко змінили розповсюдження інформації, що робить 

можливим легко та швидко розповсюдити повідомлення. Наявність різних форматів 

(рекламні пости, відео, інформери, нестандартні пости) та можливість точного 
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таргетингу за соціально-демографічними показниками й інтересами, а також відносно 

недорога вартість контакту зробила цей інструмент практично універсальним на етапі 

комерціалізації нового товару [15]. Завдяки наявності різних форматів, як-от: відео-

реклама, банерна реклама, брендинг партнерських сайтів, нестандартні рекламні 

формати тощо можливо досягнути та зацікавити будь-яку цільову аудиторію, варто 

лише визначити специфіку застосування кожного з них. 

Відео-реклама – це короткі рекламні ролики (від 3-х секунд), які зазвичай 

автоматично відтворюються при перегляді сайтів чи відео. Найширший інвентар 

пропонує Youtube.com, Facebook.com, а також деякі сайти, які спеціалізуються на 

відео-контенті. Перевагами цього формату реклами є простота й легкість донесення 

ключового повідомлення до споживача, адже контакт з даним форматом є значно 

довшим порівняно зі звичайною банерною рекламою [97]. Наприклад, Youtube 

пропонує можливість показу реклами перед переглядом відеороликів від 6 до 20 

секунд, яку не можна пропустити (non-skipable ad), що дає гарантований контакт із 

цільовою аудиторією завдяки чіткому таргетингу за локацією, інтересами, соціально-

демографічними характеристиками. 

Статичні банери – це інструмент, яким зручно давати коротке повідомлення, 

особливо якщо споживач вже контактував із брендом, наприклад, бачив рекламний 

ролик. Цей формат не дозволить донести переваги бренду чи товару, він скоріше є 

підсиленням відео-формату. Статичні банери бувають різних форматів, залежно від 

сайтів, на яких вони розміщуються. 

Динамічні та спливаючі банери – це інтерактивний формат донесення 

повідомлення, який полягає у показі декількох пов’язаних картинок, ніби короткого 

відео, які можуть переміщуватися по екрану чи з’являтися у нових вікнах перед 

вмістом веб-сайту. З одного боку, це може відволікати відвідувача сайту та викликати 

негативну реакцію, але, з іншого боку, це дає гарантований контакт із рекламним 

повідомленням. Важливим є чітко встановлені обмеження по таргетингу, тоді 

негативної реакції буде менше. 
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Текстова реклама – це короткі текстові повідомлення, які створюються за 

допомогою алгоритмів, щоб зробити повідомлення релевантним тому контенту, в 

якому воно розміщується. Цей інструмент мало помітний із точки зору впізнаваності, 

але може ефективно стимулювати покупки нового товару.  

Дуже важливо формувати контент та рекламні повідомлення залежно від 

поведінки цільової аудиторії у соціальних мережах та інших цифрових каналах, що 

дозволить якісно взаємодіяти зі споживачем шляхом використання релевантної форми 

контенту (відео, зображення, блог) [195]. Наприклад, відео-контент є одним із 

найбільш використовуваних інструментів серед фахівців-маркетологів [178], оскільки 

існує чітка тенденція серед споживачів до перегляду відео порівняно з читанням 

текстової інформації. Незалежно від вибору інструментів цифрової реклами важливо 

налагодити взаємозв’язок між ними, щоб споживач завжди знаходився в єдиному 

інформаційному полі та отримував єдине повідомлення, подане через різні 

інструменти, а також фокусуватися не лише на охопленні споживачів, а й на їх 

залученості та конверсії в покупку.  

На етапі покупки та повторної покупки бренду на чільне місце серед 

інструментів цифрового маркетингу виходить CRM – робота з базами покупців, серед 

інструментів якої найвідомішою є е-mail розсилка, яка дозволяє налагодити 

ефективну комунікацію зі споживачем – від детального знайомства з товаром до його 

повторної покупки. Дуже часто цей інструмент використовується неефективно, що 

призводить до негативної реакції споживачів. Для досягнення запланованого ефекту 

від розсилки важливо використовувати персоналізований підхід та чіткий таргетинг 

по поведінці та інтересам [169]. Згідно з дослідженнями, більш привабливими 

листами для споживачів є промо-пропозиції (23,9%), ніж інші інформаційні 

повідомлення (17,8%). Особливо це актуально в сучасних умовах, коли все більше 

людей концентруються на пошуках знижок, купонів та інших цінових пропозицій на 

товари, які вони потребують [113]. E-mail розсилка допомагає стимулювати повторні 

покупки та формує лояльність до нового товару, тому використання цього 
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інструменту має бути зваженим відповідно до специфіки товару та цільової аудиторії. 

Окрім e-mail розсилки для стимулювання покупки нового товару застосовують й інші 

інструменти, зокрема: sms-розсилка, push-повідомлення при наявності мобільного 

додатку, повідомлення в месенджерах (Viber, Telegram, Facebook) та чат-боти. Вибір 

інструменту залежить, перш за все, від особливостей цільової аудиторії та фінансових 

можливостей компанії. 

При переході від досягнення максимального охоплення цільової аудиторії на 

ранніх етапах знайомства з новим товаром до її залучення та взаємодії з брендом на 

циклонах «оцінки», «раціоналізації» чи «постійної поставки» слід керуватися 

принципами теорії маркетингу відносин, яка полягає у створенні, підтримці та 

збагаченні відносин зі споживачами для досягнення двосторонніх цілей завдяки 

обміну та реалізації обіцянок [197]. Інтерактивний характер сучасних інструментів 

цифрового маркетингу вимагає зміни відносин між компанією й споживачем, які 

перетворюються з одноразових на більш часті та постійні. Відтак компанії можуть 

застосовувати новітній інструмент цифрового маркетингу – гейміфікацію, що 

дозволяє впливати на якість відносин зі споживачами, підвищуючи ймовірність 

покупки та перетворення споживачів у лояльних. Використання прийомів 

гейміфікації на етапі запуску товару дозволяє створити, збагатити та підтримувати у 

майбутньому довготривалі відносини зі споживачами. Гейміфікація (з англ. 

gamification – «взаємодія через гру») – це застосування ігрових механізмів у бізнес-

середовищі з метою залучення до  участі споживачів, ініціювання змін у їх поведінці 

та вирішення певних проблем. У деяких дослідженнях поняття гейміфікації та 

створення програми лояльності ототожнюються, проте це не так: гейміфікація є 

ширшим поняттям, що передбачає застосування компанією певних стимулів, 

аналогічних іграм – бали, рівні, нагороди тощо, які можуть бути конвертовані в 

реальну винагороду.  

Також слід відмітити три основних характеристики проєктів, реалізованих із 

використанням принципу гейміфікації: 
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― наявність задоволення від процесу гри;  

― можливість комунікації з іншими учасниками чи запрошення своїх друзів 

до процесу; 

― зворотний зв’язок, тобто отримання швидкої інформації про свої дії. 

Проєкт, заснований на принципах гейміфікації, – це не просто про отримання 

задоволення та залучення споживача до покупки нового товару. За реалізацією таких 

проєктів можуть стояти такі цілі [130]: 

• вирішення складних проблем завдяки спільній роботі з іншими людьми; 

• налагодження ефективності бізнес-процесів; 

• прогнозне моделювання та візуалізація в режимі реального часу; 

• збільшення рентабельності інвестицій; 

• забезпечення збереження та поширення знань. 

У зв’язку з цим у теорії було введено поняття «serious games» – «серйозні ігри», 

які передбачають створення програмного додатку, який поєднує «серйозний» напрям, 

тобто вирішення бізнес-задачі, та «ігровий» напрям, тобто застосування дизайну, 

структури та механіки гри, а також графіки, звичної для користувачів ігор [192]. 

Наразі «серйозні ігри» застосовуються переважно в ІТ-сфері, а також освіті, медицині 

й інших некомерційних галузях. Не зважаючи на високий потенціал, їх застосування 

в маркетингу ще не набуло широкого поширення. Проте із поширенням нових 

технологій, таких як VR (віртуальна реальність) та AR (доповнена реальність), 

концепція гейміфікації може бути використана активніше, набувши особливого 

значення для залучення споживача на етапі запуску товару.  

Яскравим прикладом застосування концепції гейміфікації для запуску нового 

товару в Україні була маркетингова кампанія компанії «Nestle», присвячена запуску 

двох нових смаків ТМ «Мівіна» у 2016 році. Команда маркетингу в Україні креативно 

підійшла до задачі запуску нових смаків вермішелі «Мівіна», вирішивши обіграти їх 

запуск через протистояння по аналогії зі всесвітньовідомим серіалом «Гра престолів», 
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залучивши до боротьби між смаками своїх споживачів. Було створено спеціальний 

сайт проєкту www.gra-stoliv.smak.ua, на якому споживачі мали змогу долучитися до 

вибору кращого смаку, а також брати участь у декількох етапах конкурсу з розіграшом 

подарунку.  

Гра для підтримки запуску нового товару проходила в кілька етапів: 

- масштабна рекламна кампанія з використанням традиційних (ТВ, 

зовнішня реклама) та цифрових рекламних інструментів, які закликали реєструватися 

на сайті конкурсу; 

- перший етап конкурсу полягав у голосуванні за улюблений смак, після 

голосування споживач отримував 1000 віртуальних балів; 

- другий етап конкурсу був пов’язаний з участю в BTL-активностях у 

містах України, на яких промоутери заохочували сфотографуватися в масці обраного 

смаку (креветка чи качка), а при завантаженні фото на сайт споживачі могли отримати 

500 віртуальних балів; 

- третій етап передбачав поширення фото чи інформації про участь у 

конкурсі, тим самим заохочуючи інших споживачів приєднуватися до конкурсу, а 

учасник отримував ще 500 віртуальних балів; 

- четвертий етап передбачав участь в онлайн-грі «Гра столів», за успішне 

проходження якої нараховувалися додаткові бали; 

- залежно від кількості балів учасники приймали участь у розіграші 

подарунків від компанії [51].  

Найголовнішим досягненням компанії було не лише високе залучення 

споживачів (на 52% більше порівняно з іншими кампаніями в цій категорії), а й вибір 

нового товару, який мав залишитися у портфелі бренду «Мівіна». Задум команди був 

направлений на вибір одного смаку для постійного продажу, випуск іншого, який 

набрав менше балів у грі, припинявся. Таким чином, компанія за рахунок 

багатоетапної гри провела своїх споживачів усіма «циклонами» у цікавій та 

інтерактивній формі, а переможець ігрового протистояння – вермішель зі смаком 

http://www.gra-stoliv.smak.ua/
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креветки – отримала не лише високі перші продажі, а й лояльних споживачів, які 

готові були боротися за смак, що їм сподобався. 

Наведений приклад є лише одним із варіантів застосування гейміфікації при 

запуску нового товару. Для  розуміння особливостей застосування «серйозних ігор» 

була розроблена G/P/S класифікація, що класифікує ігри за трьома параметрами: 

«Gameplay» - тип гри, «Purpose» - ціль гри та «Scope» - сфера використання гри 

(ринок) [105]. Дана класифікація є загальною, дає змогу визначити приналежність гри 

на поверхневому рівні.  

Таблиця 3.4 

Класифікація ігор для підтримки запуску нового товару 

Ціль гри - знайомство з брендом та його асортиментом, в т.ч. з новим товаром; 

- огляд характеристик нового товару; 

- напрацювання навичок користування новим товаром; 

- симуляція використання нового товару в різних умовах; 

- формування лояльності до нового товару завдяки системі знижок та 

бонусів внаслідок проходження кожного рівня; 

- підтримка споживача протягом всього шляху споживання товару, 

наприклад, нагадування та push-сповіщення. 

Тип гри - орієнтована на результат: конкурентне середовище  з іншими 

учасниками, бальна чи рейтингова оцінка результату, отримання винагороди; 

- орієнтована на процес: засвоєння нової інформації без конкуруючого 

фактору з іншими, головне – проходження певного рівня. 

Механіка гри - індивідуальне досягнення, що вимірюється в балах, знижках тощо; 

- колективна участь, якщо потрібно залучити якомога більше учасників 

для переходу на наступний рівень; 

- дотримання графіку, тобто потрібно повертатися у гру у визначений 

проміжок часу, наприклад, для використання нового товару; 

- обмеження часу для підвищення рівня залученості 

Маркетингові 

методи 

залучення до 

гри 

- цифрова реклама; 

- цифровий PR (лідери думок, ЗМІ, що пропагують нову гру); 

- SMM-маркетинг 

- wі-fi маркетинг в локаціях, де продається новий товар; 

- вірусний маркетинг; 

- e-mail маркетинг; 

- мобільний маркетинг; 

- QR-код на упаковці та POS-матеріалах. 

Цільова 

аудиторія 

- споживачі продукції бренду, що залишили свої контактні дані при 

покупці, підписалися на розсилку пропозицій тощо; 

- потенційні споживачі нового товару, які не використовували продукцію.  

Джерело: розроблено автором. 
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Тому автором запропоновано власну поглиблену класифікацію ігор, що 

деталізує можливості їх практичного використання на етапі запуску нового товару. 

Класифікація ігор, що можуть застосовуватися при виведенні нового товару, наведена 

в табл. 3.4, де ігри класифікуються за такими критеріями, як: тип гри, ціль гри, 

механіка гри, маркетингові методи залучення до гри та цільова аудиторія гри. 

Використання гейміфікації під час запуску нового товару дає змогу покращити 

взаємодію з брендом, підвищити залученість та зацікавленість новим товаром, 

заохотити споживачів до прояву певної поведінки. 

Для проведення найбільш ефективної кампанії з підтримки запуску нового 

товару розроблено і запропоновано механізм комерціалізації нового товару на ринку 

споживчих товарів в умовах цифровізації економіки, що подано на рис. 3.1.  

 

Рис. 3.1. Стратегія комерціалізації нового товару на ринку споживчих товарів в 

умовах цифровізації економіки. 

Джерело: розроблено автором на основі [33]. 

Етап І. Оцінка сили бренду та потенціалу запуску нового товару  

Збір інформації шляхом проведення 

маркетингових досліджень, зокрема 

проведення оцінки «здоров’я» бренду 

Обробка інформації шляхом розрахунку 

коефіцієнтів активної купівлі PAR та 

пропаганди бренду BAR.  

Етап ІІ. Визначення фокусних циклонів на шляху покупця  

Використання матриці вибору фокусних циклонів залежно від значень коефіцієнтів PAR та 

BAR для визначення найбільш проблемних етапів на шляху покупця. 

Етап ІІІ. Вибір статегічного підходу до комерціалізації нового товару 

Обрання традиційного чи інноваційного підходу до комерціалізації залежно від нового 

товару, допустимого рівня ризику та очікуваного результату. 

Етап ІV. Вибір маркетингових інструментів для комерціалізації нового товару 

Вибір ефективних маркетингових інструментів залежно від обраного підходу до 

комерціалізації, етапу «циклонічної подорожі покупця»,  

цілей запуску та бюджетних обмежень. 

Етап V. Реалізація підтримки запуску нового товару 

Запуск маркетингової підтримки, контроль за виконанням поставлених цілей, внесення 

коригувань в обраний інструментарій в разі необхідності, оцінка ефективності. 
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Підсумовуючи, доходимо висновку, що поява інноваційних інструментів в 

умовах цифровізації економіки дає змогу компаніям мати ширший вибір для впливу 

на споживача на його шляху до покупки нового товару при виборі релевантних 

методів. Тоді як використання традиційних методів гарантує певний рівень продажів 

нового товару, проте не надає унікальних можливостей для привернення уваги. Тож 

використання інноваційних методів, як-от новітніх видів цифрової реклами чи 

гейміфікації, дозволяє виділитися серед конкурентів та підвищити ймовірність 

успішності запуску, проте вибір такого підходу має бути обґрунтованим залежно від 

цільової аудиторії та специфіки товару.  
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3.2. Оцінювання особливостей комерціалізації нового товару в 

міжнародних компаніях на ринку споживчих товарів в Україні  

 

З метою вивчення особливостей комерціалізації нового товару на FMCG-ринку 

та визначення переліку маркетингового інструментарію, що застосовується при 

запуску нового товару в Україні, автором було проведено дослідження у два етапи. На 

першому етапі було проведене кількісне дослідження шляхом опитування фахівців з 

маркетингу, які працюють у провідних міжнародних компаніях FMCG-сфери в 

Україні. Кожен з них самостійно заповнював анкету для уникнення нав’язування 

сторонньої думки зі сторони інтерв’юера. На другому етапі було проведено якісне 

дослідження у вигляді глибинних інтерв’ю, проведених з метою уточнення 

результатів кількісного опитування. 

Кількісне дослідження було проведено у вигляді формалізованого анкетного 

опитування з використанням методу онлайн-анкетування, анкета наведена у Додатку 

Є. Ключовим фактором відбору респондентів постав їх досвід роботи у відділах 

маркетингу у міжнародних компаніях, що працюють на ринку України. На першому 

етапі кількісного дослідження взяли участь 84 фахівці з маркетингу. Перед 

проведенням дослідження було сформульовано декілька гіпотез, підтвердження чи 

спростування яких дало змогу запропонувати робочу модель просування нового 

товару у вітчизняних умовах.  

Поняття омніканального маркетингу пов’язано перш за все, з поєднанням 

стратегічних та тактичних інтегрованих маркетингових комунікацій для донесення 

єдиного повідомлення до споживачів, що підвищує ймовірність залучення нових 

клієнтів [162]. Омніканальність має на меті об’єднати всі канали продажу і 

комунікацій в єдину систему, зосереджену на споживачі, надаючи клієнту більше 

можливостей, комфорту, зручності і неповторного споживчого досвіду [55]. 

Омніканальність передбачає здатність компанії бути поряд зі споживачем на кожному 

кроці, зустрічаючи його у кожному каналі комунікації і збуту, а перевагу дістає  
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компанія, яка першою надасть споживачу вигідну пропозицію прямо на місці, бажано 

на смартфоні, в інфокіоску, або вітрині магазину [40].  

Відтак постали важливі питання щодо сформованості умов для реалізації теорії 

омніканального маркетингу у вітчизняній практиці та чи пов’язується споживач в 

онлайн- та офлайн-каналах? Це призвело до формування першої гіпотези (Н1):  

Н1: фахівці з маркетингу не пов’язують споживачів в онлайн- та офлайн-

каналах комунікації й просування в Україні за допомогою спеціальних інструментів. 

Охоплення цільової аудиторії завжди вважалося першочерговою ціллю для 

запуску нового товару. Раніше для побудови максимального охоплення 

використовувалися традиційні медійні інструменти: ТБ-реклама, реклама у 

друкованих виданнях (газети та журнали), радіо-реклама. З розвитком цифрових 

технологій все більші інвестиції спрямовуються на підтримку в Інтернеті. У 2019 році 

згідно з прогнозами «eMarketer» у США вперше інвестиції у цифрову рекламу 

перевершили інвестиції на традиційну рекламу, що є показником того, як 

рекламодавці планують свої ресурси, та підкреслює зростання цифрових медіа як 

платформ для привернення уваги споживачів [173]. За даними Всеукраїнської 

рекламної коаліції, інтернет-реклама в Україні посідає лише третє місце за обсягами 

інвестицій, після ТБ та зовнішньої реклами [35], що може свідчити як про вищу 

ефективність ТБ-реклами порівняно з цифровою рекламою на українському ринку, 

так і про її нижчу вартість за контакт. Тоді постає питання: які інструменти більш 

релевантні в українських реаліях при запуску нового товару, відтак друга гіпотеза (Н2) 

була сформульована таким чином: 

Н2: використання інструменту цифрової реклами є пріоритетним при запуску 

нового товару за умов обмеженого інструментарію для просування. 

Розвідки іноземних дослідників засвідчують, що незалежно від того, споживач 

лише знайомиться з новинкою чи добре обізнаний про неї, ефективним інструментом 

при прийнятті рішення про покупку є аналіз відгуків інших споживачів, які вже 

придбали чи користуються товаром. Зокрема, існують докази, що зростання кількості 
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відгуків є передумовою для успішних продаж у майбутньому [201], зокрема, 

встановлена кореляція між позитивними онлайн рейтингами та якістю товару з точки 

зору потенційного споживача [120]. Це додатково підтверджує вагомість коефіцієнта 

BAR, за допомогою якого компанія може аналізувати ефективність вкладених 

інвестицій у генерування позитивних відгуків про товар.  

У результаті третю гіпотезу (Н3) було сформульовано наступним чином:  

Н3: генерація відгуків про новий товар повинна відбуватися до старту 

масштабної рекламної кампанії. 

У кількісному дослідженні взяли участь 84 фахівці з маркетингу, зокрема 

представники таких провідних компаній, як «Нестле Україна», «Лореаль Україна», 

«Байєрсдорф Україна», «Кока-Кола Україна». За сферами діяльності, левова частка 

опитаних працюють у FMCG-компаніях, які виробляють продукти  харчування, 

дитяче харчування, косметичні засоби, детальна інформація наведена на рис. 3.2. За 

рівнем займаних посад лише 11% опитаних обіймають посади молодших фахівців, 

46% - це фахівці з маркетингу, а 43% - працюють на позиціях менеджерів. 

 

Рис. 3.2. Розподіл опитаних фахівціз з маркетингу за сферами діяльності FMCG-

компаній.  

Джерело: складено автором за результатами опитування. 
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Результати дослідження дозволили не лише перевірити поставлені раніше 

гіпотези, а й знайти нові інсайти для побудови моделі просування нового товару в 

Україні. Перша гіпотеза була підтверджена: 54% респондентів не використовували 

жодних інструментів, щоб пов’язати споживачів в онлайн- та офлайн-каналах 

комунікації й просування, отже,  онлайн та офлайн підтримка проходять паралельно. 

Важливим висновком стало те, що компанії ніяким чином не стимулюють перехід 

споживачів із онлайн у фізичну точку продажу для купівлі або навпаки, в точці 

продажу не дають змоги швидко дізнатися додаткову інформацію в Інтернеті за 

допомогою спеціальних інструментів.  

   Спеціальними інструментами для зв’язку онлайн та офлайн у процесах 

просування нових товарів було визначено: 

• QR-коди та їх розміщення на упаковці товару, матеріалах у точках 

продажу, рекламних матеріалах у друкованих виданнях чи зовнішній рекламі, завдяки 

чому споживач у разі зацікавленості може легко відсканувати код та перейти на 

сторінку товару, зв’язатися з продавцем і т.п., пришвидшивши шлях до покупки 

нового товару; 

• використання гео- та інших таргетингів онлайн, завдяки чому споживач 

може отримувати персоналізовані пропозиції щодо покупки у соціальних мережах, 

перебуваючи безпосередньо в точці продажу; 

• реєстрація у CRM-базі потенційних споживачів, які ще не здійснили 

покупку, проте розглядали товар, тому можуть згодом отримувати персоналізовану 

пропозицію на e-mail, через SMS чи іншим способом; 

• wi-fi маркетинг – показ релевантних пропозицій про продаж товарів у 

сусідніх магазинах при підключенні до мережі wi-fi; 

• push-сповіщення – короткі повідомлення через мобільний додаток, які 

можна налаштувати за гео-локацією споживача. 
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Результати дослідження засвідчили, що 25% із загалу респондентів 

використовують при запуску нового товару таргетинг та 14% - QR-коди, 7% 

надсилають повідомлення через CRM-базу, а wi-fi маркетинг та push-сповіщення не 

використовуються взагалі. Цікавим є той факт, що молодші фахівці з маркетингу 

частіше застосовують новітній інструмент QR-коду на рекламних матеріалах, тоді як 

менеджери віддають перевагу таргетингу в місцях продажу, як більш відомому та 

поширеному інструменту, деталі наведені в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Використання маркетингових інструментів для зв’язку споживачів в онлайн- 

та офлайн-каналах залежно від рівня посади фахівця з маркетингу 

 

Онлайн та 

офлайн 

підтримка йде 

паралельно,  

не пов’язана 

Онлайн та офлайн підтримка пов’язана через  

такі інструменти: 

QR-коди 

Гео- та інші 

таргетинги 

 в місцях продажу 

Реєстрація в 

CRM-базу в 

магазині 

Молодші 

фахівці 
4% 7% - - 

Фахівці з 

маркетингу 
29% 4% 7% 7% 

Менеджери 21% 4% 18% - 

Усі 

респонденти 
54% 14% 25% 7% 

Джерело: складено автором за результатами опитування. 

За отриманими результатами анкетування було перевірено другу гіпотезу: в 

Україні фахівці з маркетингу віддають перевагу традиційній ТБ-рекламі, що здатна 

швидко побудувати високий рівень охоплення цільової аудиторії, – 36% опитаних 

обрали ТБ у випадку, якщо вони могли б обрати лише один інструмент для підтримки 

запуску нового товару (рис. 3.3). Проте можна прослідкувати тренд переходу на 

інструменти цифрової реклами, серед яких слід виокремити рекламу у соціальних 

мережах (29% опитаних) та онлайн відео-рекламу (11% опитаних), які були обрані 

пріоритетними інструментами для просування новинок.  
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Крім того, вирізняється важливість кооперації з лідерами думок, адже 7% 

опитаних обрали цей інструмент пріоритетним при запуску нового товару. Означені 

тренди обов’язково слід враховувати при побудові моделі для підтримки запуску 

нового товару. 

 

Рис. 3.3. Пріоритетний інструмент для просування нових товарів серед фахівців 

з маркетингу в Україні.  

Джерело: складено автором за результатами опитування. 

У розрізі маркетингових інструментів найчастіше була використана саме 

цифрова реклама: онлайн відео-реклама та реклама у соціальних мережах, яку 

використовують «часто» та «завжди» 75% та 89% опитаних відповідно, тоді як для 

ТБ-реклами цей показник становив лише 39%. Цікавим також є той факт, що саме ці 

інструменти цифрової реклами були відзначені як найбільш ефективні: 79% опитаних 

вважають рекламу у соціальних мережах та онлайн відео рекламу найефективнішими. 

Ефективність ТБ-реклами визнали 61% опитаних, причому цей показник лише трохи 

вищий очікуваної ефективності від реклами через лідерів думок (57%). Це ще одне 

свідчення зростання ваги інструментів цифрової реклами, детальні дані дослідження 

наведені  таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Частота та ефективність використання маркетингових інструментів  

для підтримки запуску нового товару в Україні 

Маркетинговий 

інструмент 

Частота використання Ефективність 

використання  Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди 

Реклама у 

соціальних мережах 
4% 4% 4% 25% 64% 79% 

Онлайн відео-

реклама 
4% 4% 18% 25% 50% 79% 

ТБ-реклама 32% 11% 18% 32% 7% 61% 

Робота з лідерами 

думок/блогерами 
4% 7% 21% 46% 21% 57% 

Банерна реклама 14% 4% 25% 36% 21% 39% 

Реклама через 

пошукову видачу 
7% 11% 14% 29% 39% 36% 

Тестування/генерація 

відгуків 
21% 14% 7% 43% 14% 36% 

Зовнішня реклама 42% 38% 21% 0% 0% 25% 

PR 0% 18% 14% 39% 29% 21% 

Спеціалізовані 

проєкти та кооперація 

з партнерами 

7% 32% 21% 39% 0% 14% 

Івент-маркетинг 11% 25% 36% 29% 0% 14% 

Активація CRM-бази 32% 29% 21% 4% 14% 14% 

Спонсорство 11% 25% 39% 25% 0% 7% 

Рекламне 

розміщення у 

друкованій пресі 

32% 43% 18% 7% 0% 4% 

E-mail-маркетинг 43% 21% 11% 14% 11% 4% 

Радіо-реклама 57% 36% 7% 0% 0% 4% 

Джерело: складено автором за результатами опитування. 

Не зважаючи на загальноприйняту думку, що ТБ-реклама – це найшвидший та 

найлегший інструмент для побудови охоплення цільової аудиторії, нині він 

використовується значно рідше, ніж цифрова реклама. На нашу думку, це зумовлено  

такими факторами: 

• абсолютна вартість розміщення реклами на ТБ від двох до чотирьох разів 

вища порівняно з розміщенням цифрової реклами; 
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• усталеної тенденції до зниження кількості людей, які дивляться телевізор 

на постійній основі, особливо серед молодої аудиторії, що зменшує ймовірність їх 

охоплення за рахунок ТБ-реклами; 

• відсутність таргетування ТБ-реклами, що підвищує частку неефективних 

медіа-витрат у структурі загальних медіа-бюджетів. 

Більше того, інші традиційні інструменти просування, як-от розміщення у 

друкованій пресі та на радіо, вважаються фахівцями-маркетологами найменш 

ефективними й використовуються «рідко» або «ніколи» серед 75% та 93% опитаних 

відповідно. Зовнішня реклама використовується лише дещо більше порівняно з 

пресою, лише чверть фахівців з маркетингу вважають цей інструмент ефективним. 

Традиційний PR фахівці вважають майже втричі менш ефективним порівняно з 

роботою з лідерами думок та блогерами – його ефективність відмітили 21% опитаних, 

хоча цей інструмент все ще широко використовується (68% опитаних відмітили, що 

використовують його «часто» та «завжди»). 

Серед інструментів цифрової реклами, окрім реклами в соціальних мережах та 

онлайн відео-реклами, ефективними також вважаються банерна реклама (39%), 

реклама через пошукову видачу (36%), інструменти для проведення тестування та 

генерації відгуків (36%). Спецпроєкти та кооперація з партнерами все ще часто 

використовуються, проте вважаються мало ефективними для запуску нового товару 

(14%). Активація CRM-бази рідко застосовується та вважається мало ефективною, це 

може бути пов’язано з дороговизною встановлення програм для роботи з базами 

даних, а також з прийнятими у 2019 році правилами роботи з персональними даними 

споживачів – GDPR (Загальні правила захисту даних), які поширюються на всіх 

учасників всесвітньої мережі Інтернет та обмежують використання персональних 

даних споживачів.  

Інструмент для генерації відгуків використовують «часто» та «завжди» 57% 

опитаних, причому він вважається достатньо ефективним при запуску нового товару. 

Третя гіпотеза про те, що генерування відгуків через тестування продукції та перші 
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покупки має відбуватися до старту масштабної рекламної підтримки, була 

підтверджена фахівцями з маркетингу – 57% опитаних погодилися з даним 

твердженням. Крім того, 96% опитаних частково або повністю згодні, що відгуки 

споживачів про новий товар викликають найбільшу довіру та спонукають до покупки 

порівняно з іншими маркетинговими інструментами, детальніше на рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Ступінь згоди з твердженням про довіру до відгуків споживачів про 

новий товар.  

Джерело: складено автором за результатами опитування. 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу виявити особливості у 

підходах до вибору маркетингового інструментарію для просування нового товару в 

Україні. По-перше, омніканальний маркетинг при запуску нового товару залишається  

теоретичним знанням без практичної реалізації, оскільки більшість респондентів не 

пов’язують споживачів в онлайн- та офлайн-каналах комунікації й просування. 

Зустрічаються поодинокі випадки використання гео-таргетингу, QR-кодів та роботи з 

CRM-базою. У процесі глибинних інтерв’ю основними причинами обмеженого 

використання сучасних інструментів, які дають змогу утримувати споживачів 

незалежно від онлайн чи офлайн-каналу, названо відсутність доказів, що ці 

інструменти працюють, відсутність часу для вивчення нових інструментів, складність 

використання гео-таргетингу при великій кількості наявних магазинів, високу 

вартість створення відповідних ситуативних креативів залежно від виду таргетингу. 
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По-друге, незважаючи на панування ідеї про першочерговість та важливість ТБ-

реклами для максимального охоплення цільової аудиторії, її ефективність та частота 

використання поступається основним інструментам цифрової реклами: рекламі у 

соціальних мережах та онлайн відео-рекламі, які поступово завойовують передові 

позиції у практичному використанні серед фахівців з маркетингу в Україні. Під час 

глибинних інтерв’ю виявлено, що фахівці готові використовувати ТБ-рекламу, якщо 

бюджет запуску нового товару складає 2-4 млн. грн, якщо ж бюджет обмежений та не 

виходить за межі 1-1,5 млн. грн – перевага надається інструментам цифрової реклами 

з більш точним таргетингом. 

По-третє, всі фахівці з маркетингу відмітили довіру споживачів до відгуків у  

мережі Інтернет про новий товар перед прийняттям рішення про покупку. Тому 

переважна більшість фахівців використовує різні інструменти для генерації відгуків 

ще до старту масштабної рекламної кампанії, щоб під час її проведення споживачі вже 

могли дізнатися реальні враження інших людей про новий товар та пришвидшити 

прийняття рішення про покупку. 

У рамках нашого дослідження особливостей використання маркетингового 

інструментарію при запуску нового товару в Україні було проведено обґрунтоване 

рейтингування найпоширеніших маркетингових інструментів для запуску нового 

товару. Для дослідження були взяті основні традиційні інструменти: ТБ-реклама й 

зовнішня реклама, а також інструменти цифрової реклами: реклама у соціальних 

мережах, онлайн відео-реклама, реклама через блогерів в Інстаграм, банерна реклама 

та реклама через пошукову видачу. Кожен із наведених інструментів було 

проаналізовано на основі фактичних даних для аудиторії жінок у віці 20-40 років, як 

найбільш платоспроможної аудиторії, за такими критеріями: 

• кількість цільової аудиторії (TA number) – К; 

• ефективна частота розміщення (effective frequency) – Ч; 

• охоплення цільової аудиторії, що досягається на частоті 1+ (reach TA 1+) 

– О1+; 
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• охоплення цільової аудиторії, що досягається на ефективній частоті (reach 

TA on effective frequency) - ОЕ; 

• бюджет кампанії підтримки – Б; 

• тривалість кампанії підтримки – Т; 

• вартість однієї тисячі показів рекламного повідомлення для цільової 

аудиторії (CPM TA) – В. 

Вихідні дані для аналізу наведені в таблиці 3.7. Вагу кожного критерію було 

визначено експертним шляхом. 

Таблиця 3.7 

Вихідні дані для проведення аналізу ефективності використання 

маркетингових інструментів при запуску нового товару 

 
К, чол. Ч, разів О1+, % ОЕ, % Б, грн Т, днів В, грн 

Функція max max max max min max min 

Вага 

критерію 
0,15 0,05 0,1 0,3 0,25 0,05 0,1 

ТБ-реклама 4 966 142 3 62% 47% 3169127 28 1029 

Зовнішня 

реклама 
322 000 5 85% 70% 956400 60 2970 

Реклама у 

соц. мережах 
3 589 178 3 8% 3% 40000 28 83,2 

Онлайн 

відео-реклама 
3 763 443 3 62% 25% 715000 28 307 

Реклама через 

блогерів в 

Інстаграм 

2 856 152 1 18% 8% 414000 14 805 

Банерна 

реклама 
3 763 443 2 19% 7% 18000 28 15,6 

Реклама через 

пошукову 

видачу 

21 837 1 87% 0% 6370,88 28 253 

Джерело: складено автором на основі даних [196]. 

Для проведення аналізу було обрано метод багатокритеріального аналізу 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution), який 

використовується для впорядковання альтернатив (обраних маркетингових 

інструментів) через подібність із ідеальним рішенням. Цей метод базується на ідеї, що 
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вибрана альтернатива повинна мати найменшу відстань до ідеального рішення та 

найбільшу – до ідеально негативного рішення [129]. Відповідно до методу TOPSIS 

було проведено нормалізацію матриці рішень для перетворення критеріїв із різними 

одиницями вимірювання у безрозмірні критерії, застосувавши формулу: 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑘𝑗
2𝑛

𝑘=1

       (1) 

Нормалізована матриця рішень відповідно до методу TOPSIS наведена у 

таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Нормалізована матриця рішень відповідно до методу TOPSIS 

 К* Ч* О1+* ОЕ* Б* Т* В* 

ТБ-реклама 0,5768 0,3939 0,4068 0,5303 0,9288 0,3188 0,3147 

Зовнішня 

реклама 
0,0374 0,6565 0,5577 0,7898 0,2803 0,6831 0,9082 

Реклама в соц. 

мережах 
0,4169 0,3939 0,0525 0,0338 0,0117 0,3188 0,0254 

Онлайн відео-

реклама 
0,4371 0,3939 0,4068 0,2821 0,2095 0,3188 0,0939 

Реклама через 

блогерів в 

Інстаграм 

0,3317 0,1313 0,1181 0,0903 0,1213 0,1594 0,2462 

Банерна 

реклама 
0,4371 0,2626 0,1247 0,0790 0,0053 0,3188 0,0048 

Реклама через 

пошукову 

видачу 

0,0025 0,1313 0,5708 0,0000 0,0019 0,3188 0,0774 

Джерело: розраховано автором. 

На основі нормалізованої матриці рішень було проведено обчислення зваженої 

нормалізованої матриці, для отримання якої кожен елемент розраховується за 

формулою:  

𝑢𝑖𝑗 =  𝑤𝑗 ∗ 𝑟𝑖𝑗       (2) 

Зважена нормалізована матриця відповідно до методу TOPSIS наведена у 

таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Зважена нормалізована матриця рішень 

 К* Ч* О1+* ОЕ* Б* Т* В* 

Вага критерію 0,15 0,05 0,1 0,3 0,25 0,05 0,1 

ТБ-реклама 0,0865 0,0197 0,0407 0,1591 0,2322 0,0159 0,0315 

Зовнішня реклама 0,0056 0,0328 0,0558 0,2369 0,0701 0,0342 0,0908 

Реклама в соц. 

мережах 
0,0625 0,0197 0,0052 0,0102 0,0029 0,0159 0,0025 

Онлайн відео-

реклама 
0,0656 0,0197 0,0407 0,0846 0,0524 0,0159 0,0094 

Реклама через 

блогерів в 

Інстаграм 

0,0498 0,0066 0,0118 0,0271 0,0303 0,0080 0,0246 

Банерна реклама 0,0656 0,0131 0,0125 0,0237 0,0013 0,0159 0,0005 

Реклама через 

пошукову видачу 
0,0004 0,0066 0,0571 0,0000 0,0005 0,0159 0,0077 

Джерело: розраховано автором. 

Для знаходження ідеально позитивного (PIS) та ідеально негативного (NIS) 

рішення було визначено дві штучні альтернативи 𝑢𝑘
+ та  𝑢𝑘

− за формулами 3 та 4:  

𝑢𝑘
+ =  {(𝑚𝑎𝑥 𝑢𝑖𝑗| 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑎𝑥), (min 𝑢𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑖𝑛), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}   (3) 

𝑢𝑘
− =  {(𝑚𝑖𝑛 𝑢𝑖𝑗| 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑎𝑥), (max 𝑢𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑖𝑛), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}   (4) 

де 𝐽𝑚𝑎𝑥 = {𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑚 | по 𝑗 необхідно максимізувати}, 

     𝐽𝑚𝑖𝑛 = {𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑚 | по 𝑗 необхідно мінімізувати}  

Ці дві штучно створені альтернативи 𝑢𝑘
+ та  𝑢𝑘

− є ідеальною позитивною й 

ідеальною негативною альтернативами відповідно, враховуючи, що критерії К*, Ч*, 

О1+*, ОЕ*, Т* мають монотонно зростаючу цільову функцію, а Б* та В* – монотонно 

спадну цільову функцію. Результати обчислень наведено у таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

Ідеально позитивна та ідеально негативна альтернативи 

 К* Ч* О1+* ОЕ* Б* Т* В* 

Функція max max max max min max min 

𝑢𝑘
+ 0,0865 0,0328 0,0571 0,2369 0,0005 0,0342 0,0005 

𝑢𝑘
− 0,0004 0,0066 0,0052 0,0000 0,2322 0,0080 0,0908 

Джерело: розраховано автором. 
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Таким чином, для рейтингування альтернатив обчислено ступінь близькості до 

ідеально позитивної та ідеально негативної альтернативи за формулами 5 та 6: 

𝑆𝑖
+ = √∑ (𝑢𝑖𝑘 − 𝑢𝑘

+)2𝑚
𝑘=1       (5) 

𝑆𝑖
− = √∑ (𝑢𝑖𝑘 − 𝑢𝑘

−)2𝑚
𝑘=1       (6) 

У результаті розраховано відносну близькість до альтернативи за формулою 7: 

𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+        (7) 

Отже, найкращою є альтернатива, що має найменшу відстань до ідеально 

позитивного рішення та найбільшу відстань до ідеально негативного рішення, тобто 

значення 𝐶𝑖
∗ максимальним. Результати розрахунків наведені в таблиці 3.11, де 

визначено рейтинг маркетингових інструментів за обраними критеріями за 

показником 𝐶𝑖
∗ від максимального значення цього показника до мінімального. 

Таблиця 3.11 

Підсумкова оцінка та рейтинг маркетингових інструментів за методом TOPSIS 

 𝑆𝑖
+ 𝑆𝑖

− 𝐶𝑖
∗ Рейтинг 

Зовнішня реклама 0,1398 0,2939 0,6777 1 

Онлайн відео-реклама 0,1648 0,2277 0,5801 2 

Банерна реклама 0,2205 0,2577 0,5390 3 

Реклама в соц. мережах 0,2349 0,2541 0,5196 4 

Реклама через пошукову видачу 0,2542 0,2517 0,4975 5 

Реклама через блогерів в Інстаграм 0,2242 0,2199 0,4951 6 

ТБ-реклама 0,2479 0,1943 0,4393 7 

Джерело: розраховано автором. 

Результати рейтингування методом TOPSIS були перевірені іншим методом 

багатокритеріального аналізу – VIKOR, який використовується для рейтингування 

альтернатив з урахуванням їх наближення до ідеального варіанту [87]. Детально 

розрахунки наведені у Додатку Ж, а результати розрахунків методу VIKOR та 

порівняння результатів з методом TOPSIS наведені в табл. 3.12. Водночас незалежно 

від методу багатокритеріального аналізу в результаті рейтингування трьома найбільш 
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ефективними маркетинговими інструментами визначено зовнішню рекламу, онлайн 

відео-рекламу та банерну рекламу. 

Таблиця 3.12 

Результати рейтингування маркетингових інструментів  

за методами VIKOR та TOPSIS 

Рейтинг за методом TOPSIS Рейтинг за методом VIKOR 

Зовнішня реклама 1 Зовнішня реклама 1 

Онлайн відео-реклама 2 Онлайн відео-реклама 2 

Банерна реклама 3 Банерна реклама 3 

Реклама в соц. мережах 4 ТБ-реклама 4 

Реклама через пошукову видачу 5 Реклама в соц. мережах 5 

Реклама через блогерів в Інстаграм 6 Реклама через пошукову видачу 6 

ТБ-реклама 7 Реклама через блогерів в Інстаграм 7 

Джерело: розраховано автором. 

Традиційний інструмент просування – зовнішня реклама здобула лідерство за 

рахунок високого потенціалу охоплення, незважаючи на достатньо високий бюджет 

кампанії, проте цей інструмент не користується високою популярністю серед фахівців 

з маркетингу в Україні. Онлайн відео-реклама є ефективним методом просування, що 

уможливлює високий потенціал охоплення при збалансованій вартості кампанії. 

Банерна реклама дає змогу при невеликому бюджеті охопити велику кількість 

аудиторії. ТБ-реклама – єдиний інструмент, що отримав різні значення рейтингу за 

різними методами, що може свідчити про недоведену ефективність при найвищих 

обсягах інвестицій. Реклама у соціальних мережах має середню ефективність, 

незважаючи на її високу популярність серед фахівців з маркетингу. Це може бути 

пов’язано з обмеженим інструментарем та достатньо високою вартістю цільового 

контакту, а також постійно зростаючим попитом. Найменш ефективними є пошукова 

видача та реклама через блогерів. Пошукова реклама забезпечує низький рівень 

охоплення при високій вартості цільового контакту, а реклама через блогерів є однією 

з найдорожчих за цільовий контакт при невисокому охопленні, тому їх краще 
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застосовувати для досягнення інших цілей, а не для побудови охоплення цільової 

аудиторії.  

Таким чином, виходячи з проведеного дослідження, можна сформулювати такі 

висновки щодо національних особливостей комерціалізації нових товарів: 

- у більшості випадків відсутня взаємодія між маркетинговими 

інструментами в онлайн- та офлайн-каналах комунікації й просування; 

- цифрова реклама частіше використовується українськими фахівцями з 

маркетингу порівняно з традиційними інструментами, як-от ТБ чи зовнішня реклама, 

що пов’язано як з доступністю інвентаря, так і з меншими обсягами бюджетів для 

проведення рекламної кампанії; 

- серед інструментів цифрової реклами онлайн відео-реклама та банерна 

реклама є найбільш ефективними, проте найширшого застосування набули онлайн 

відео-реклама та реклама у соціальних мережах, які здатні забезпечити більш якісний 

контакт та встановлення взаємодії зі споживачем. 

Ці результати відображають наявність розриву між ефективно обґрунтованим 

інструментарієм для просування нового товару в теорії та на практиці, що свідчить 

про необхідність впровадження нової моделі комерціалізації нового товару на FMCG-

ринку в Україні. 
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3.3. Вдосконалення моделі комерціалізації нового товару на FMCG-ринку 

з обґрунтуванням її ефективності  

 

В умовах цифровізації економіки компанії перебувають в омніканальному 

середовищі, в якому збільшується кількість та різноманітність каналів просування та 

продажу, що охоплюють онлайн та офлайн середовище, які легко інтегруються між 

собою для полегшення шляху споживача. Відтак фундаментальних змін зазнає 

поведінка споживачів, які в процесі покупки можуть легко мігрувати між каналами на 

різних етапах свого шляху. Яскравими прикладами є ROPO-ефект: «шукай онлайн – 

купуй офлайн» та обернений ROPO-ефект: «дивись офлайн – купуй онлайн» [167]. 

Нові технології розмивають для споживачів присутність в онлайн та офлайн 

середовищі, адже споживачі навіть знаходячись в магазині легко можуть порівняти 

ціни чи дізнатися інформацію про товар на полиці в мережі Інтернет.  

Для компанії омніканальний підхід – це нові можливості для просування та 

продажу нових товарів, якщо компанія зможе агрегувати та аналізувати масиви даних 

про споживачів, отриманих із різних каналів: дані продажів, перегляд веб-сайту, дані 

пошукових систем, звернення у соціальних мережах тощо. На відміну від поширеного 

раніше мультиканального підходу, коли споживач мав можливість взаємодії з новим 

товаром через різні канали комунікації, омніканальний підхід передбачає необхідність 

їх інтеграції та взаємозв’язку між собою. 

Говорячи про омніканальність при запуску нового товару варто запропонувати 

конкретну модель, що дозволить будь-якій компанії успішно вивести новий товар на 

FMCG-ринок, використовуючи робочий набір традиційних та цифрових інструментів 

для залучення споживачів до покупки нового товару. У фаховій літературі є чимало 

обґрунтувань про необхідність та доцільність об’єднання всіх каналів комунікації 

навколо споживачів, адже при цьому йому не потрібно буде переключатися між ними 

та буде можливість дізнатися детальну інформації про товар чи купити його будь-

яким способом. Така інтеграція каналів комунікації формує єдине інформаційне поле 
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та скорочує час на прийняття рішення про покупку, збільшуючи при цьому показник 

утримання споживачів. Але на практиці поки що немає моделі, яка б 

продемонструвала, яким чином поєднати всі можливі канали комунікації та які 

інструменти маркетингу застосовувати при запуску нового товару.  

На етапі запуску нового товару ключове завдання полягає у приверненні уваги 

до нового товару. Зокрема, в процесі анкетування 61% фахівців з маркетингу 

вважають ключовою ціллю досягнення максимального охоплення цільової аудиторії 

при просуванні нового товару, тоді як 36% відмітили, що варто фокусуватися на 

взаємодії зі споживачем (реєстрація, покупка тощо). В будь-якому разі, на початкових 

етапах шляху інструменти для стимулювання повторної покупки та побудови 

лояльності відходять на другий план, оскільки на них впливає також задоволення від 

самого товару, сервісу при покупці та багато інших факторів, а тому на цих етапах для 

комплексного просування залучаються не лише маркетингові інструменти. 

У процесі опитування фахівців з маркетингу з’ясувався цікавий факт: 46% 

вважають, що оптимальний рівень інвестицій у рекламну кампанію нового товару має 

становити до 1 млн грн, 25% відмітили, що інвестиції мають бути в діапазоні від 1 до 

2 млн грн, тоді як 29% оптимальною рекламною кампанією вважають з бюджетом 

понад 2 млн грн. Це корелює з інструментами, якими користуються фахівці з 

маркетингу: 67% з тих, хто вважає оптимальним бюджет більше 1 млн. грн, обирають 

ТБ-рекламу найважливішим інструментом у своїй практиці, тоді як 92% з тих 

фахівців, хто вважають оптимальним бюджет до 1 млн грн., обирають інструменти 

цифрової реклами як найважливіші у своїй діяльності. Відтак бюджет є важливим 

критерієм для вибору найбільш ефективних інструментів при запуску нового товару. 

Найважливішим фактором є цільова аудиторія, яка по-різному використовує 

різні медійні канали. Процес розповсюдження Інтернету можна описати як явище 

дифузії [29], що розпочалося в 90-х роках та продовжується до сьогодні. Пенетрація 

Інтернету є найвищою серед молодих вікових груп до 35 років, тоді як для старших 

вікових груп 45+ пенетрація Інтернету є меншою 60% (рис. 3.5). Тому варто 
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використовувати різні інструменти для досягнення оптимального охоплення цільової 

аудиторії: для молодої аудиторії інструменти цифрової реклами цілком можуть 

замінити традиційні інструмети, тоді як для аудиторії середнього віку слід 

комбінувати різні інструменти, а для аудиторії старшого віку варто продовжувати 

використовувати традиційні інструменти. 

 

Рис. 3.5. Пенетрація Інтернету за віковими групами у 2012 р. та 2019 р. 

Джерело: складено автором на основі [132]. 

Виходячи з різниці у медіа-споживанні серед цільової аудиторії запропоновано 

омніканальну модель комерціалізації нового товару на FMCG-ринку (рис. 3.6). 

Бюджетні обмеження слід враховувати, виходячи з вартості цільового контакту 

залежно від цільової аудиторії при виборі конкретних інструментів. 

У центрі омніканальної моделі знаходиться еко-система, що пов’язує веб-сайт 

компанії з фізичною точкою продажу – магазином чи інтернет-магазином партнера. У 

випадку, якщо у компанії є власний інтернет-магазин, це певною мірою спрощує еко-

систему та зменшує кількість «кроків» від усвідомлення до покупки. Проте на 

вітчизняному ринку товарів масового попиту більшість брендів та компаній відійшли 

від створення власних інтернет-магазинів, оскільки споживачі віддають перевагу 

великим інтернет-магазинам та маркет-плейсам, в яких можна одночасно придбати 

товари різних брендів та категорій (наприклад, Rozetka.com.ua або Makeup.com.ua). 
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Рис. 3.6. Омніканальна модель комерціалізації нового товару на FMCG-ринку в 

умовах цифровізації економіки. 

Джерело: розроблено автором. 

Перехід споживачів між фізичним магазином, веб-сайтом та інтернет-

магазином є відображенням вже згаданих прямого та оберненого ROPO ефекту. 

Прямий ефект характеризує поведінку споживача, який прагне дізнатися якомога 

більше інформації в циклоні «навчання» через інтернет-ресурси, а потім реально 

протестувати товар у циклоні «оцінка». При оберненому ефекті початок знайомства 

споживача з новим товаром відбувається в реальній точці продажу, після чого 

споживач переходить у циклони «навчання» та «раціоналізації», намагаючись 
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обґрунтувати і раціоналізувати свій вибір. І якщо раніше було прийнято довести 

споживача до покупки, поки він не вийшов із магазину, то в умовах цифровізації 

економіки завданням компанії є зберегти його присутність через взаємодію різних 

каналів онлайн та офлайн, надавши можливість дізнатися всю необхідну інформацію, 

не покидаючи партнерської еко-системи продажу.  

На етапі запуску товару дуже важливо побудувати правильні взаємовідносини 

не лише зі споживачем, а й з партнером із продажів [72]. Саме партнер із продажів є 

фінальною ланкою у покупці нового товару для споживача, що забезпечує обмін 

інформацією зі споживачем. Коли споживач потрапляє на веб-сайт, він має отримати 

структуровану та повну інформацію про новий товар, почитати відгуки від покупців, 

а також легко знайти, де можна придбати товар, скориставшись кнопкою «придбати» 

і перейшовши в інтернет-магазин партнера. На сайті партнера також важливо 

надавати повну інформацію про новий товар та давати можливість покупцям 

залишати відгуки про нього. Якщо ж товар продається лише в фізичних магазинах, це 

не означає, що взаємодія між каналами комунікації має бути порушена. Наприклад, на 

веб-сайті при переході на сторінку покупки товару має бути список магазинів із  

актуальними телефонами, де можна придбати чи замовити товар. І навпаки, у фізичній 

точці продажу потрібно забезпечити віртуальний перехід на веб-сторінку товару для 

детального ознайомлення з інформацією за допомогою інструментів мобільного 

маркетингу, зокрема QR-кодів, які можна сканувати через камеру смартфону. Варто 

лише заздалегідь врахувати цю можливість зв’язку між елементами фізичного та 

онлайн середовища, розмістивши QR-коди на упаковці товару або на POS-матеріалах 

в точці продажу. 

Відтак одним із найважливіших кроків при запуску нового товару на споживчий 

ринок є налагодження партнерської еко-системи продажу товару, забезпечивши 

міцний та двосторонній зв’язок між веб-сайтом та інтернет-магазином. Не менш 

важливим є створення інформаційного поля навколо запуску новинки не лише за 

рахунок маркетингових інструментів, як-от PR чи робота з лідерами думок у 
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соціальних мережах, а й за допомогою тестування та генерації відгуків про новий 

товар серед реальних споживачів. В Україні інструмент генерації відгуків - «Ratings 

& Reviews» («рейтинги та огляди») є недооціненим, адже більшість веб-сайтів 

компаній не надають можливості залишати відгук чи огляд товару, а споживач 

зазвичай має доступ до інформації лише від імені бренду, не маючи змоги прочитати 

чи подивитися думки інших людей про новий товар. Наприклад, лідер косметичної 

категорії за знанням бренду «Nivea» не дає можливості залишати відгуки на сторінках 

товарів на офіційному сайті www.nivea.ua. У пошуках інформації споживач змушений 

покинути сайт компанії та перейти на популярні сайти з відгуками (irecommend.ru, 

otzovik.com, otzyvua.net і т.п.) чи відео-огляди на платформі youtube.com. Це 

негативно впливає на показники конверсії в покупку, оскільки, покинувши сайт 

компанії, споживача має більше можливостей переключитись на товар конкурента. 

Повернути споживача допоможуть інструменти ремаркетингу та ретаргетингу, але 

відсоток споживачів, які повертаються на сайт, є досить невеликим, оскільки існує 

багато факторів, які впливають на зміну рішення про покупку на шляху споживача. 

Генерація відгуків є ефективним інструментом прискорення прийняття рішення 

про покупку новинки, якій потрібно присвятити особливу увагу на етапі запуску 

товару. Серед найдоцільніших методів генерації відгуків автором виділено наступні: 

• претестинг нового товару у соціальних мережах до офіційного старту 

продажів; 

• конкурс у соціальних мережах на найкращий відгук серед перших 

покупців; 

• e-mail розсилка першим покупцям із закликом залишити відгук на сайті 

після покупки в обмін на знижку на наступну покупку; 

• sms-розсилка, як альтернатива e-mail-розсилці; 

• push-повідомлення, якщо у компанії чи інтернет-магазину є мобільний 

додаток; 
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• QR-код на упаковці або на супровідних матеріалах при покупці. 

Використання зазначених методів дозволить не лише отримати зворотний 

зв’язок про новий товар від перших споживачів, а й наповнить інформаційний простір 

навколо новинки контентом, згенерованим споживачами – UGC (від англ. user 

generated content). Саме цей контент є найціннішим для закриття циклонів «навчання» 

та «розгляд», оскільки відгуки споживачів онлайн викликають найбільшу довіру та 

спонукають до покупки, окрім персональних рекомендацій друзів і знайомих, за 

дослідженням компанії «Nielsen» в Європі: 60% опитаних довіряють відгукам онлайн 

[154]. І великою помилкою є фокус на відгуках на пізніх стадіях запуску новинки, як 

це відбувається наразі у багатьох компаніях на FMCG-ринку: 55% опитаних фахівців 

з маркетингу, які працюють в FMCG сфері, фокусуються на генерації відгуків після 

побудови охоплення та появи перших продажів нового товару. Тому новою та більш 

ефективною практикою має стати генерація відгуків до офіційного старту продажу за 

допомогою претестингу нового товару, що заохочує споживачів ділитися своєю 

думкою про товар на сайті компанії чи її партнера. Механіка здійснення претестингу 

проста: у соціальних мережах анонсується новий товар та серед користувачів 

соціальної мережі, які виконали кілька простих кроків (наприклад, вподобали 

публікацію чи заповнили коротку анкету) обирається 50-200 осіб, які відповідають 

профілю цільової аудиторії. Їм надсилається на тестування товар абсолютно 

безкоштовно, але взамін потрібно залишити детальний та неупереджений відгук про 

товар на сайті чи в соціальних мережах. Таким чином, після старту продажів та 

маркетингової кампанії, направленої на охоплення, нові споживачі потраплятимуть на 

сайт і матимуть можливість одразу ознайомитися з думками інших покупців, що 

значно підвищує довіру до новинки та стимулює першу покупку. 

Слід відзначити, що при побудові інформаційного поля навколо запуску нового 

товару поряд із генерацією відгуків на чільне місце виходить цифровий PR та робота 

з лідерами думок у соціальних мережах, особливо для молодшої аудиторії. Більше 

того, використання лідерів думок – це ефективний спосіб налагодити WOM-
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комунікацію при запуску продукту [77]. Використання цих інструментів дозволить 

швидко поширити інформацію про новинку серед цільової аудиторії, забезпечивши їй 

більший рівень довіри порівняно з інструментами цифрової реклами. Лідером думки 

може бути організація чи окрема особистість, яка здатна здійснювати вплив на думку 

інших людей шляхом передачі повідомлення про новий товар чи власний досвід його 

використання. Це виглядає природньо, оскільки лідери думок ведуть активний спосіб 

життя та на постійній основі діляться інформацією зі своєю аудиторією, переважна 

бліьшість лідерів думок мають власні сторінки у соціальних мережах із великою 

кількістю підписників. Тому для компаній соціальні мережі стають не лише 

рекламною платформою при запуску нового товару, але є місцем для глибокої 

двосторонньої комунікації через лідерів думок.  

У ХХ столітті була створена модель двоступінчастої комунікації Лазарсфельда 

та Мертона, згідно з якою інформація поширювалася за принципом ЗМІ – лідери 

думок – аудиторія, тобто ЗМІ впливали, в першу чергу, на лідерів думки, які 

активніше використовували ЗМІ та демонстрували більш активну участь у діяльності 

суспільства. Головною ціллю ЗМІ була передача інформації чи повідомлення лідерам 

думки, які, в свою чергу, використовуючи свій вплив, поширювали переконання у 

рамках певної аудиторії [8]. Саме тому при запуску нового товару головну увагу  

акцентували на засобах масової комунікації, таких як ТВ, радіо чи преса. Із розвитком 

цифрового маркетингу акцент змістився на цифрові інструменти масового охоплення, 

аналогічні за принципом дії телебаченню та пресі: на цифрову рекламу, онлайн-

видання та інформаційні ресурси.  

Проте комунікаційна модель Лазарсфельда-Мертона, якою багато компаній 

користуються й дотепер, є застарілою в умовах цифровізації економіки. Зокрема, це 

пов’язано зі зміною статусу лідерів думок та їх можливостями щодо розповсюдження 

інформації. Якщо раніше лідери думок передавали інформацію методом 

«сарафанного радіо», то зараз завдяки поширенню соціальних мереж їх аудиторія 

зросла в сотні чи тисячі разів. Найбільше лідерів думок можна знайти на популярній 
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платформі серед молодої аудиторії «Instagram», де кількість підписників досягає 

сотень тисяч та мільйонів користувачів. За масштабом впливу таких лідерів думок 

можна порівняти з класичними засобами масової інформації, у зв’язку з чим 

комунікаційна модель має бути змінена, оскільки лідери думок стали не просто 

провідниками нової інформації, а й самостійним джерелом для створення контенту. 

Залучення лідерів думок на ранньому етапі запуску товару дозволить забезпечити 

взаємодію між потенційними споживачами, згенерувати багато згадок про новий 

товар в інформаційному просторі соціальних мереж, тим самим підвищивши 

зацікавленість та довіру до неї [121]. Крім того, співпраця з лідерами думок на етапі 

запуску дозволяє заручитися їх підтримкою на пізніх етапах життєвого циклу товару, 

забезпечивши їх лояльність бренду. Тому доцільно запропонувати модель 

комунікативного впливу при запуску нового товару в умовах цифровізації економіки.  

Як видно з рис. 3.7, процес впливу на потенційних споживачів перестав бути 

послідовним та односторонньо-направленим, а перетворився на взаємний процес 

обміну інформацією. ЗМІ залишаються одним із учасників комунікативного впливу, 

перейшовши в цифрову площину комунікації, та забезпечують обмін інформацією як 

із лідерами думок, так і зі звичайними споживачами. У результаті комунікаційної 

взаємодії в мережевому інформаційному полі зустрічається багато інформації про 

новинку: згадок,  відгуків, досвіду використання, інноваційних особливостей тощо, 

що формує позитивне забарвлення нового запуску, тим самим забезпечуючи підґрунтя 

для запуску масштабної рекламної кампанії. 

Зазначимо, що автором було включено очікуваний ефект від комунікативної 

взаємодії зі споживачами при запуску нового товару в модель комунікативної 

взаємодії. Основними ефектами вважаємо економічний, соціальний та психологічний. 

Економічний ефект відображає результат від комунікації у грошовому вираженні, що 

може характеризуватися сукупністю економічних показників, зокрема, обсягом 

продажу у вартісному вираженні, рентабельністю витрат на рекламну кампанію, 

величиною прибутку. Соціальний ефект досягається, коли новий товар здатний 
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задовольнити суспільні потреби або частина виручених коштів від його покупки буде 

спрямована на суспільні потреби. У такому випадку зростає цінність нового товару 

для споживача, стимулюючи його до покупки, оскільки споживач задовольняє не 

лише власну потребу, а й робить внесок у задоволення суспільних потреб. 

Психологічний ефект у результаті комунікативної взаємодії відображає ступінь 

переконання споживача через комунікативне повідомлення, що може бути виражено 

у високій привабливості, запам’ятовуваності та розпізнаваності рекламної кампанії. 

Механізм 

впливу 

Сформувати знання про новий товар у потенційних споживачів 

через трансформацію 
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Рис. 3.7. Модель комунікативної взаємодії при запуску нового товару в умовах 

цифровізації економіки. 

Джерело: розроблено автором на основі [50]. 
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Дослідження довели, що запуск нового товару доцільно розпочинати саме з 

WOM-комунікації, а лише після цього запускати масштабну рекламну кампанію [145]. 

З використанням такого підходу зростає рівень обізнаності споживачів про новий 

товар, а також їхні наміри щодо спроби товару. Раніше вважалося, що традиційна 

рекламна кампанія є найбільш доцільним інструментом для підтримки запуску нового 

товару [147], а інші інструменти є лише допоміжними на шляху побудови 

впізнаваності новинки, оскільки вважалося, що реклама є стимулом для того, щоб 

люди почали обговорювати новий товар. 

Наразі, коли перелік комунікаційних інструментів розширився, робота з 

лідерами думок, цифровий PR, претестинг та інші механіки генерації відгуків 

отримують пріоритетність у створенні позитивного комунікаційного фону про новий 

товар до моменту запуску рекламної кампанії. Такий висновок підтверджує інше 

дослідження, що показало, що масштабна рекламна кампанія на початку запуску 

товару негативно впливає на успіх нового товару [100]. А генерація контенту 

споживачами та лідерами думок на початку запуску товару стимулює подальше 

обговорення новинки споживачами, збільшуючи WOM-ефект у геометричній 

прогресії, що позитивно впливає на успіх новинки: чим більше обговорень, тим 

швидше сприйняття нового товару споживачами, відтак, і його покупка. Проте не слід 

забувати, що ці інструменти не слід застосовувати як основні у побудові охоплення 

через високу вартість контакту. 

Таким чином, при запуску нового товару найважливішими блоками, на які слід 

звернути першочергову увагу, є: 

- створення партнерської еко-системи, що дозволить проводити споживачів 

між різними циклонами онлайн та офлайн, за вибором споживачів, та в кінцевому 

підсумку швидше призведе до покупки; 

- формування інформаційного поля навколо нового товару та генерування 

UGC-контенту, тобто відгуків та оцінок споживачами нового товару в будь-яких 
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формах у цифровому середовищі, що в кінцевому підсумку відобразиться на 

коефіцієнті пропаганди BAR для бренду загалом; 

- правильний вибір маркетингових інструментів залежно від обраних 

фокусних циклонів, з якими потрібно першочергово працювати, та бюджету. 

Омніканальна модель комерціалізації нового товару на FMCG-ринку дає 

практичний набір інструментів задля успішної комерціалізації нового товару та може 

бути скоригована з врахуванням матриці вибору фокусних циклонів на шляху 

покупця. Розглянемо її застосування для підтримки запуску нового товару на FMCG-

ринок на прикладі запуску нової лінійки косметичної продукції «Naturally Good» від 

ТМ «Nivea» на українському ринку косметичної продукціїі. Цільова аудиторія 

новинки – молоді жінки віком 18-35 років, тому обрані переважно інструменти 

цифрової реклами. Порівняння бюджету та потенційного рівня охоплення при 

застосуванні комплексу інструментів окремо та за допомогою омніканальної моделі 

наведені в табл. 3.13. Варто зазначити, що сумарне охоплення в обох випадках не 

враховує перетину цільової аудиторії при поєднанні різних інструментів, проте 

використання єдиної методики сумування дозволяє провести порівняння. 

Вартість кампанії підтримки нового товару, що може бути проведена за рахунок 

використання омніканальної моделі, призводить до економії бюджету загалом та 

зменшення вартості цільового контакту зокрема, що свідчить про більш ефективне 

використання маркетингового бюджету. Це пов’язано з тим, що дорогі інструменти, 

як-от робота з лідерами думок та PR використовуються не задля побудови охоплення 

як цілі, а лише щоб сформувати підґрунтя для проведення масштабної кампанії, 

спрямованої на охоплення, тобто згенерувати користувацький контент та згадування 

у ЗМІ [16]. І коли під час кампанії по охопленню потенційний споживач перейде до 

розгляду товару, у нього буде можливість дізнатися відгуки реальних людей, що 

пришвидшить шлях до покупки. 
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Таблиця 3.13 

Застосування омніканальної моделі для підтримки запуску нової лінійки 

«Naturally Good» від ТМ Nivea 

 Омніканальна модель Використання окремих інструментів  

Інструменти 
 Охоплення, 

тис. осіб  

Бюджет, 

грн 
 

Охоплення, 

тис. осіб 

Бюджет,  

грн 

Тестування / 

генерація 

відгуків 

С
тв

о
р
ен

н
я
 

ін
ф

о
р
м

ац
ій

н
о
го

 п
о
л
я
 

100 400 93 500 

О
х
о
п

л
ен

н
я 

505 000 465 600 

Робота з 

лідерами думок 

у соц.мережах 
243 300 103 900 1 348 200 432 800 

Цифровий PR 25 100 42 600 112 200 358 400 

ТБ-реклама 

О
х
о
п

л
ен

н
я 

4 456 000 1 987 300 4 456 000 1 987 300 

Реклама у соц. 

мережах 
1 196 300 165 000 1 196 300 165 000 

Онлайн відео-

реклама 
1 554 000 825 300 1 554 000 825 300 

Банерна реклама 3 465 200 125 500 3 465 200 125 500 

Реклама через 

пошукову 

видачу 

240 500 120 000 240 500 120 000 

Всього: 11 280 800 3 463 100 12 877 400 4 479 900 

Вартість  

1000 контактів, грн: 
307 

 
347 

Джерело: розраховано автором. 

Розроблені рекомендації, подані у цьому дослідженні, надані керівництву ТОВ 

«Байєрсдорф Україна» для запуску нових товарів під брендом «Nivea» та взяті ним до 

впровадження. Результат впровадження поданих рекомендацій можна оцінити за 

такими критеріями: 

- зростання фокусу на UGC-контент шляхом масштабного тестування 

нових товарів лінійки «Naturally Good» серед 300 споживачів, у результаті чого 

отримано 239 відгуків в Інстаграм із хештегом #ExpertNIVEA_NaturallyGood та на 

сайті-партнері www.makeup.com.ua, тобто конверсія у відгуки становила 80%; 
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- зростання ролі цифрового PR через залучення лідерів думок у соціальних 

мережах (блогерів), що дозволило охопити понад 1,3 млн осіб цільової аудиторії при 

економії бюджету порівняно з цифровою рекламою; 

- інтеграція QR-кодів на упаковку та POS-матеріали, що дозволило 

створити постійний зв’язок між онлайн та офлайн середовищем бренду; 

- розвиток відносин з інтернет-магазинами, що є партнерами компанії, за 

рахунок спільних промо-акцій для приближення потенційних споживачів до покупки. 

Таким чином, розроблена автором омніканальна модель комерціалізації нового 

товару на FMCG-ринку в умовах цифровізації економіки має доведену ефективність 

та рекомендована до використання іншими компаніями під час комерціалізації їх 

новинок. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Удосконалено стратегічний інструментарій комерціалізації нового товару 

шляхом побудови матриці вибору фокусних циклонів у моделі «циклонічна подорож 

покупця» залежно від значень коефіцієнтів активної купівлі PAR та пропаганди 

бренду BAR. Перед запуском нового товару на ринку споживчих товарів компаніям 

доцільно проводити аналіз «здоров’я» бренду та оцінювати потенціал запуску нових 

товарів під цим брендом шляхом розрахунку коефіцієнтів PAR та BAR. 

Запропонована матриця вибору фокусних циклонів на шляху покупця залежно від 

значень коефіцієнтів PAR та BAR дає змогу визначити найбільш проблемні етапи на 

шляху покупця, які потрібно найперше пропрацювати при запуску нового товару, що 

дозволить ефективніше витрачати ресурси компанії. Залежно від виявлених 

проблемних циклонів на шляху споживача доведено доцільність використання 

відповідних маркетингових інструментів для просування, що дозволять досягнути 

поставлених цілей у рамках бюджетних обмежень.  

2. Рекомендовано обрати традиційний чи інноваційний підхід до 

комерціалізації, визначившись із допустимим рівнем ризику та очікуваного 

результату. Запропоновані підходи до комерціалізації нового товару залежно від 

етапу «циклонічної подорожі покупця» покликані допомогти у виборі найбільш 

ефективних маркетингових інструментів з урахуванням цілей запуску та бюджетних 

обмежень. В умовах цифровізації економіки варто розглядати широке коло 

інструментів для просування нового товару в динамічному інтернет-середовищі, а 

розвиток мобільних та хмарних технологій, віртуальної та доповненої реальності 

лише розширюють можливості успішної комерціалізації нового товару. Тому поряд з 

традиційними інструментами комунікації зі споживачем доцільно здійснювати 

взаємодію різними інструментами через мережу Інтернет, цифрове телебачення, 

мобільні пристрої, POS-термінали, інтерактивні екрани тощо, які уможливлюють 

виведення відносин зі споживачами на новий рівень. Серед новітніх цифрових 
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інструментів окремої уваги заслуговує гейміфікація, що дозволяє налагодити якісні 

довготривалі відносини зі споживачами, тим самим збільшуючи ймовірність покупки 

нового товару та перетворення споживачів у лояльних.  

3. Виявлено тенденції практичного використання інноваційного інструментарію 

комерціалізації в міжнародних компаніях у сучасних умовах шляхом проведення 

власного дослідження: незважаючи на наявність сучасних цифрових інструментів 

комунікація зі споживачем в онлайн- та офлайн-каналах просування не пов’язана, а 

омніканальний маркетинг при запуску нового товару є винятково теоретичним 

знанням без прикладного втілення; з появою нових цифрових інструментів 

просування ТБ-реклама втрачає свою першочерговість для побудови максимального 

охоплення цільової аудиторії, її ефективність та частота використання поступається 

основним інструментам цифрової реклами – рекламі в соціальних мережах та онлайн 

відео-рекламі; завдяки розвитку інтернет-середовища зростає роль і значення відгуків 

про новий товар в мережі Інтернет, до яких споживач має більшу довіру порівняно з 

рекламними інструментами, тому зростає частота використання інструментів для 

генерації відгуків до старту масштабної рекламної кампанії з метою пришвидшення 

прийняття рішення про покупку. З’ясовано, що серед інструментів цифрової реклами 

онлайн відео-реклама та банерна реклама є найбільш ефективними, проте 

найширшого застосування набули онлайн відео-реклама та реклама в соціальних 

мережах, які здатні забезпечити більш якісний контакт та встановлення взаємодії зі 

споживачем. 

4. З метою подолання виявлених обмежень автором розроблено омніканальну 

модель комерціалізації нового товару на FMCG-ринку в умовах цифровізації 

економіки, яка враховує необхідність омніканального зв’язку між інструментами 

просування, передбачає поступове розгортання рекламної кампанії у три етапи задля 

її максимальної ефективності, використовує інструменти з обґрунтованою 

ефективністю для просування залежно від віку цільової аудиторії та цілей рекламної 

кампанії. Створення партнерської еко-системи продажу на першому етапі дозволяє 
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зберегти зв’язок зі споживачем на різних фокусних циклонах незалежно від вибраного 

ним каналу продажу онлайн чи офлайн, таким чином збільшивши ймовірність 

здійснення покупки нового товару. Створення інформаційного поля навколо запуску 

до масштабної кампанії підтримки на другому етапі дозволяє сформувати довіру до 

нового товару, що також збільшує конверсію у покупку. Побудова максимального 

охоплення на останньому етапі підтримки забезпечує ефективне залучення цільової 

аудиторії до шляху покупця та ефективне проходження ним будь-яких циклонів, 

оскільки вже було створено підґрунтя для довіри до нового товару та зручності його 

покупки. Омніканальну модель було впроваджено при запуску нової лінійки 

«Naturally Good» від ТМ «Nivea», що призвело до більш ефективного використання 

маркетингового бюджету зі значною економією в загальному вираженні та зменшенні 

вартості цільового контакту. 

5. Модифікована автором модель комунікативної взаємодії при запуску нового 

товару в умовах цифровізації економіки надає чіткий механізм для побудови 

комунікації зі споживачами із залученням лідерів думок та ЗМІ на етапі побудови 

інформаційного поля навколо нового товару, що включає очікуваний ефект від 

комунікативної взаємодії зі споживачами: економічний, соціальний, психологічний. 

Процес впливу на споживачів перестає бути одностороннім, перетворюючись на 

взаємний процес обміну інформацією між споживачами, ЗМІ та лідерами думок, 

оскільки статус лідерів думок відповідає статусу ЗМІ на цифрових платформах. 

Використання моделі комунікативної взаємодії в кінцевому підсумку вплине на 

збільшення коефіцієнту пропаганди BAR для бренду та створить кращі умови для 

запуску нових товарів у майбутньому. 

 

Ключові результати розділу опубліковані в наукових працях автора [15, 16, 22, 

24, 75, 97].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розвинено теоретичні положення управління розробкою та 

комерціалізацією нового товару в умовах цифровізації економіки, удосконалено 

прикладний інструментарій розробки та організаційне забезпечення комерціалізації 

нового товару у практиці міжнародних компаній на FMCG-ринку. Це дало змогу 

сформулювати такі висновки, що відображають вирішення головних завдань дисертації: 

1. Цифровізація економіки є рушійною силою розвитку суспільства в останні 

десятиліття, що зумовлює перехід до орієнтованого на споживача виробництва на 

основі кіберфізичних систем. Ефекти від здійснення цифровізації прослідковуються 

на різних рівнях економіки, тому автором запропоновано визначення поняття 

цифровізації на мікро- та макрорівнях з метою більш повного відображення її впливу 

на економічних суб’єктів: на мікрорівні як постійний та неперервний процес 

вдосконалення бізнес-процесів через підвищення рівня застосування та якості 

використання цифрових технологій задля покращення ефективності функціонування 

суб’єкта господарювання; на макрорівні як процес інтеграції цифрових технологій у 

повсякденне життя громадян та організацій для забезпечення економічного зростання 

та добробуту. 

Вплив цифровізації на мікрорівні відображається на всіх бізнес-процесах, 

зокрема на процесі розробки й комерціалізації нового товару. Тому розроблено 

систему інтеграції нового товару в управління підприємством у стратегічному 

контексті для оцінювання впливу нового товару на будь-якому рівні «еталонної 

моделі архітектури індустрії 4.0» (RAMI 4.0), що уможливлює розробку оптимальної 

стратегії інтеграції нового товару у кіберфізичну систему управління підприємством 

на всіх його рівнях, встановлення всіх можливих взаємозв’язків з іншими активами 

компанії та налагодження комунікації між ними. У кінцевому підсумку це покращить 

координацію всіх бізнес-процесів в організації, збільшивши гнучкість та швидкість 

управлінського реагування. 
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2. У результаті проведення порівняльного аналізу моделей інноваційного 

процесу визначено тенденції розвитку інноваційного процесу в історичній 

перспективі у взаємозв’язку з рівнем економічного розвитку. Найбільш часто 

використовуваною моделлю в практичній діяльності організацій є модель Р. Купера 

«стадія – прохід», тому проведений аналіз її розвитку від класичної до адаптованої 

для відкритих інновацій дозволив виокремити її слабкі сторони для подальшого 

вдосконалення. Поряд з еволюцією моделей інноваційного процесу змінювалися 

підходи до розробки нового товару із залученням споживачів: відбувся перехід від 

підходу, орієнтованого на компанію (пасивна форма залучення споживача), до 

підходу, орієнтованого на споживача (активна форма залучення споживача). Було 

обґрунтовано доцільність залучення споживачів до процесу розробки та 

комерціалізації нового товару в умовах цифровізації економіки з використанням 

інструменту для їх залучення – краудсорсингу.  

Досліджено управлінський інструментарій в інноваційному процесі через 

призму розвитку концепції управління життєвим циклом продукту (PLM) задля 

визначення основних переваг від її впровадження в умовах цифровізації економіки. 

3. Дослідження моделей комерціалізації нового товару через їх 

ретроспективний аналіз дозволило відслідкувати еволюцію шляху споживача до 

покупки, виявити основні фактори, які впливають на його поведінку, та стимули, 

якими можна змінювати поведінку споживача. Встановлено, що розповсюдження 

цифрових інструментів з одного боку призвело до ускладнення шляху споживача, а з 

іншого, дозволило більш точно та ефективно впливати на його поведінку на кожному 

етапі шляху до покупки. Тому сучасні підходи до впровадження нового товару на 

ринок враховують складність, комплексність та нелінійність шляху споживача до 

покупки, можливість входу та виходу споживача на різних його етапах, що змістило 

фокус з дослідження власне шляху як найбільш повного набору етапів до виявлення 

інструментів, якими можна впливати на споживача на кожному конкретному етапі. 
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4. Ринок споживчих товарів характеризується збільшенням обсягів споживання, 

швидкою зміною трендів, підвищеним рівнем конкуренції та динамічним розвитком 

в цілому, тому запуск нових споживчих товарів є особливо актуальним. Ринок 

споживчих товарів охоплює найпоширеніші категорії, зокрема продукти харчування 

та напої, засоби особистої гігієни, косметичні засоби, побутові та миючі засоби, 

тютюн та корми для домашніх тварин. На FMSG-ринку домінують міжнародні 

компанії, тому було проаналізовано успішність топ-10 міжнародних компаній, які 

представлені в Україні, за кількома критеріями. Встановлено, що кореляція між 

обсягами інвестицій в інновації та загальними фінансовими показниками компанії 

відсутня в довгостроковій перспективі. Актуалізації набуває питання підвищення 

ефективності розподілу інноваційного бюджету компанії на пріоритетні інноваційні 

проекти, що потребує відповідного методичного інструментарію. Не менш важливим 

питанням є підвищення ефективності управління інноваційним процесом для 

досягнення лідерства у висококонкурентних видах економічної діяльності на ринку 

споживчих товарів.  

З метою виявлення особливостей управління розробкою нових товарів за умов 

цифровізації економіки було проаналізовано управління процесом розробки нового 

продукту в провідних міжнародних компаніях «Nestle» та «Unilever», що дозволило 

визначити спільні риси у побудові інноваційного процесу. Зокрема, незважаючи на 

різну модель ведення бізнесу обидві компанії мають інтерактивну модель управління 

інноваційним процесом, залучають крос-функціональні команди для управління 

інноваційними проєктами та використовують сучасні цифрові PLM-системи для 

забезпечення належного управління розробкою нового продукту.  

5. Міжнародні компанії FMCG-сфери застосовують різні організаційні форми в 

інноваційній діяльності для залучення зовнішніх сторін при розробці нового 

продукту: формування інноваційних підрозділів, інноваційне підприємництво, 

міжфірмову науково-технічну кооперацію. Останніми роками зростає кількість 

компаній, що включають до процесу розробки нових товарів безпосередніх 
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споживачів, надаючи їм запити через Інтернет з використанням краудсорсингу із 

взаємодією через власні платформи чи зовнішні краудсорсингові платформи. 

Виокремлені переваги та недоліки застосування краудсорсингу в інноваційному 

процесі дали змогу вдосконалити процес розробки нового продукту в умовах 

цифровізації економіки шляхом впровадження механізму управління ризиками при 

використанні краудсорсингу у практиці інноваційної діяльності міжнародних 

компаній.  

6. Оцінювання інструментарію для залучення споживачів у процеси розробки 

нового продукту на кожному його етапі дозволило зробити висновок, що 

використання краудсорсингу має вищий потенціал на перших та останніх етапах 

інноваційного процесу зі зниженням його потенціалу під час етапів розробки. З огляду 

на це вдосконалено механізм використання краудсорсингових технологій для 

залучення споживачів до процесів розробки нового товару, що відображає ступінь 

залучення споживачів залежно від етапу інноваційного процесу кривою U-форми, яка 

характеризує прояви головної закономірності інноваційної сфери в епоху 

взаємопов’язаності - залучення споживачів до інноваційних процесів та його 

максимізація на першому та кінцевих етапах інноваційного процесу. Розроблено 

вдосконалену матрицю форм залучення споживачів в інноваційний процес 

організації, що виокремлює шість основних форм взаємодії зі споживачем залежно від 

тривалості інтеграції та етапу інноваційного процесу, що можуть бути використані 

компаніями в процесі налагодження інноваційного процесу із залученням споживачів. 

Удосконалено прикладний інструментарій вибору форм залучення споживачів 

у процес розробки нового товару для полегшення вибору компанією найбільш 

доцільної форми залучення споживачів на основі впровадження алгоритму вибору 

форм взаємодії зі споживачами з урахуванням обмежувальних критеріїв. 

Запропонована матриця форм залучення споживачів та алгоритм вибору форми 

взаємодії зі споживачами були протестовані у діяльності міжнародної компанії 
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«Лореаль Україна», в результаті їх впровадження покращилася взаємодія зі 

споживачами впродовж усіх етапів інноваційного процесу. 

7. Перед запуском нового товару на ринок рекомендовано визначитись із 

традиційним чи інноваційним підходом до комерціалізації залежно від допустимого 

рівня ризику та очікуваного результату. Удосконалено стратегічний інструментарій 

комерціалізації нового товару шляхом побудови матриці вибору фокусних циклонів у 

моделі «циклонічна подорож покупця» залежно від значень коефіцієнтів активної 

купівлі PAR та пропаганди бренду BAR, що дає змогу визначити найбільш проблемні 

етапи на шляху покупця, які потрібно найперше пропрацювати при запуску нового 

товару з метою ефективного використання ресурсів компанії.  

Здобутком цифровізації економіки є урізноманітнення інструментарію 

просування нового товару в мережі Інтернет, зокрема з використанням мобільних та 

хмарних технологій, віртуальної та доповненої реальності, але їх використання має 

бути доцільним і релевантним цільовій аудиторії. Поряд із традиційними 

інструментами комунікації зі споживачем доцільно розглядати взаємодію через 

мережу Інтернет, цифрове телебачення, мобільні пристрої, POS-термінали, 

інтерактивні екрани, які уможливлюють досягнення нового рівня відносин зі 

споживачами. Серед новітніх цифрових інструментів окремої уваги заслуговує 

гейміфікація, що дозволяє налагодити якісні довготривалі відносини зі споживачами, 

тим самим збільшуючи ймовірність покупки нового товару та перетворення 

споживачів у лояльних.  

8. Не зважаючи на наявність інноваційного маркетингового інструментарію, 

спостерігаються труднощі із його впровадженням у практичній діяльності компаній 

на українському ринку споживчих товарів. З’ясовано, що інструменти для 

забезпечення безперервного переходу між онлайн- та офлайн-каналами просування 

(QR-коди, гео-таргетинг, wi-fi маркетинг тощо) застосовуються рідко або не 

використовуються взагалі, а омніканальний маркетинг при запуску нового товару є 

винятково теоретичним знанням без прикладного втілення.   
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Водночас з’ясовано, що зростає частота використання інструментарію цифрової 

реклами (реклами в соціальних мережах та онлайн відео-реклами), а найбільш 

ефективними за визначеними критеріями визнано онлайн відео-рекламу та банерну 

рекламу. Окремої уваги заслуговують інструменти для генерації відгуків у мережі 

Інтернет, частота використання яких збільшується та які викликають особливу довіру 

споживачів перед прийняттям рішення про покупку нового товару.  

9. Для підвищення ефективності комерціалізації нових товарів у практичній 

діяльності, яка проявляється в більш ефективному використанні маркетингового 

бюджету зі значною економією в загальному вираженні та зменшенні вартості 

цільового контакту, розроблено омніканальну модель комерціалізації нового товару 

на FMCG-ринку в умовах цифровізації економіки. Вона враховує необхідність 

омніканального зв’язку між інструментами просування, передбачає поступове 

розгортання рекламної кампанії у три етапи задля досягнення максимальної 

ефективності, використовує інструменти з обґрунтованою ефективністю для 

просування залежно від віку цільової аудиторії та цілей рекламної кампанії.  

Ефективна комунікативна взаємодія зі споживачами при запуску нових товарів 

є надзвичайно важливою, відтак  запропонована вдосконалена модель комунікативної 

взаємодії в умовах цифровізації економіки надає чіткий механізм на етапі побудови 

інформаційного поля навколо нового товару, що включає очікуваний ефект від 

комунікативної взаємодії зі споживачами: економічний, соціальний, психологічний. 

Процес впливу на споживачів перестає бути одностороннім, перетворюючись на 

взаємний процес обміну інформацією між споживачами, ЗМІ та лідерами думок, 

оскільки статус лідерів думок відповідає статусу ЗМІ на цифрових платформах. 

Використання моделі комунікативної взаємодії в кінцевому підсумку вплине на 

збільшення коефіцієнту пропаганди BAR для бренду та створить кращі умови для 

запуску нових товарів у майбутньому.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Перелік трактувань моделі AIDA та її модифікацій в історичній 

перспективі 

Назва моделі Розшифрування значення Пояснення 

AIDA (1) 

А (англ. attention) – увага; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. desire) – бажання; 

А (англ. action) – дія. 

Фокус моделі на правильне рекламне звернення 

до споживача, яке привертає увагу шляхом 

протиставлень, контрастів, оригінальної подачі. 

Вплив на споживача відповідно до цієї моделі 

починається з залучення уваги і в ідеалі повинно 

закінчитися дією, тобто купівлею товару. 

AIDA (2) 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. demand) – потреба; 

А (англ. action) – дія. 

Між інтересом і дією потрібно стимулювати не 

тільки виникнення бажання, а трансформувати 

його в потребу володіти товаром, що більш 

ймовірно призведе до купівлі товару 

споживачем. 

AIDA (3) 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. decision) – прийняття 

рішення; 

А (англ. action) – дія. 

Відмінність від попереднього трактування 

полягає в тому, що між інтересом і дією потрібно 

не просто створити у споживача потребу, а 

підкріпити її достатніми аргументами для 

прийняття рішення про необхідність здійснення 

дії – покупки. 

AIDMA 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. desire) – бажання; 

M (англ. motivation) – 

мотивація до покупки; 

А (англ. action) – дія. 

Проміжним етапом між бажанням і дією є 

стимулювання споживача до покупки за 

допомогою зовнішніх інструментів, наприклад, 

знижки за першу покупку, спеціальної пропозиції 

тощо. Додаткова мотивація є досить потужним 

«бонусом», який суттєво підвищує ймовірність 

продажу, тому модель AIDMA вважається 

окремою модифікацією. Хоча при широкому 

розумінні етапу пробудження бажання, 

мотивація вже врахована. 

AIDAS 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. desire) – бажання; 

А (англ. action) – дія; 

S (англ. satisfaction) – 

задоволення від покупки. 

У моделі AIDA не вистачало націленості на 

довгострокові відносини зі споживачем, тому 

додавання елементу «задоволення», причому не 

лише від самого товару, а й від усього процесу 

AIDA, тобто від взаємодії з продавцем, 

рекламного повідомлення, тощо. В результаті 

компанія отримує не тільки постійного та 

лояльного споживача, а й «носія рекламного 

повідомлення», який на основі свого досвіду 

поширює інформацію про товар серед знайомих. 

AIDCA 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

Переконаність у правильному виборі означає 

підвищення рівня довіри та виправдання 

очікувань споживача. В інакшому випадку 
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D (англ. desire) – бажання; 

C (англ. conviction) –  

переконаність у правильному 

виборі; 

А (англ. action) – дія. 

виникає когнітивний дисонанс у зв’язку з 

невідповідністю очікуванням та призводить до 

розчарування та втрати споживача в кінцевому 

підсумку. Переконати споживача можуть 

офіційні результати досліджень, порівняння з 

конкуруючими товарами, навіть згадка 

некритичних недоліків товару, що має на меті 

довести правдивість інформації. 

AIDEA 

А (англ. awareness) – 

обізнаність; 

І (англ. interest) – інтерес; 

D (англ. desire) – бажання; 

E (англ. evidence) – відгуки 

інших покупців; 

А (англ. action) – дія. 

Споживачі втрачають довіру до рекламних 

обіцянок та інформації, наданої продавцями, 

тому вони потребують інших джерел інформації, 

яким могли б довіряти. Зокрема, споживачі перед 

прийняттям рішення цікавляться свідченнями та 

відгуками людей, які вже купили певний товар. 

Джерело: систематизовано автором на основі [38]. 

  

Продовження дод. А 
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Додаток Б 

Характеристика діяльності топових світових споживчих компаній 

Компанія Коротка характеристика 

Nestle 

Компанія-лідер з виробництва продуктів харчування та напоїв. Має особливий 

фокус на ДіР, концентруючись на власному науково-дослідницькому 

потенціалі: 30 науково-дослідних потужностей у світі, 313 наукових робіт 

опублікувано науковцями Nestle у 2017 році. 

Johnson & 

Johnson 

Продуктовий портфель Johnson & Johnson охоплює три основні категорії: 

косметичні товари, медичні прилади та фармацевтичні препарати. Важлива 

увага приділяється розвитку нових технологій у власних центрах ДіР для 

надання якісних продуктів і послуг за доступними цінами для споживачів. 

Procter & Gamble 

Портфель продуктів Procter & Gamble сфокусований на побутових та 

косметичних товарах, компанія продала бренди продуктів харчування. 

Інноваційна діяльність сфокусована на покращенні та модифікації 

продуктового портфелю. 

Pepsi 

Компанія представлена в галузі продуктів та напоїв.  

Інноваційний потенціал сконцентровано на перетворенні продукції для 

задоволення постійно зростаючих потреб клієнтів. 

Unilever 

Unilever має більш ніж 300 брендів в різних сегментах (продукти харчування, 

побутові товари, косметичні засоби). Компанію вирізняє агресивна стратегія 

поглинання. Дослідження та розробки сфокусовані на удосконаленні 

виробничих потужностей та дистрибуційної мережі. 

AB InBev 

Компанія-лідер в галузі напоїв (безалкогольні та слабоалкогольні). Окрім 

продуктових інновацій, компанія сфокусована на аналізі даних, які мають 

спеціальну мету для розробки: можуть допомогти у вирішенні таких питань, 

як оптимізація асортименту, робота зі споживачем у соціальних медіа, 

дослідження тенденцій ринку тощо. 

Coca Cola 

Компанія-лідер в галузі безалкогольних напоїв з більш ніж 500 брендами, її 

флагманський продукт – це кокс, який спочатку був запатентований як засіб 

для зменшення стресу. Компанія відома інноваційним способом 

розповсюдження та просування продукції; це одна з причин, чому її продукти 

дуже популярні серед молоді протягом багатьох десятиліть. 

Phillip Morris 

Компанія-лідер в тютюновій галузі з більш ніж 26 відомими брендами. 

Дослідження та розробки пов’язані з новими продуктами (наприклад, 

електронні сигарети), проте компанія також інвестує в дослідження, пов’язані 

зі зменшенням тяжкості захворювань, пов’язаних з курінням. 

L’Oréal 

Компанія-лідер в індустрії краси, продуктовий портфель якої включає в себе 

косметику під більш ніж 34 світовими брендами. Компанія орієнтована на 

інновації – в 2017 році було зареєстровано 498 патентів, а також на тісну 

співпрацю з постачальниками та партнерами. 

Джерело: систематизовано автором на основі [184]. 
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Додаток В 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ФАХІВЦЯМИ З МАРКЕТИНГУ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАЛУЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ В ПРОЦЕС РОЗРОБКИ 

НОВОГО ТОВАРУ  В УКРАЇНІ 

Дорогі маркетологи, ми певною мірою є творцями нових товарів, які запускаємо на ринок. 

Але наші зусилля можуть бути марними, якщо в процесі роботи ми спиратимемося на власні 

судження, які є надто суб’єктивними, щоб відображати настрої споживачів. Споживачі товарів 

є тим джерелом інформації, за допомогою якого ми можемо розробити нові товари, що виходять 

на якісно новий рівень задоволення потреб. Чи завжди у нас є час та ресурси для проведення 

маркетингових досліджень для вивчення споживача? Чи залучаємо ми споживачів в процес 

розробки нового товару? Які інструменти ми використовуємо для залучення споживачів? Дане 

анкетування має дати відповідь саме на ці питання. 

Прошу вас відповісти на питання анкети і допомогти мені у проведенні дисертаційного 

дослідження, пов’язаного з розробкою та комерціалізацією нового товару. Мінімум персональних 

даних, максимум вашого досвіду. Якщо вам також цікаві результати анкетування, можете 

залишити в кінці анкети ваш e-mail, я надішлю їх виключно в агрегованому вигляді.  

Дякую за ваш час та бажання! 

 

1. Як часто ви залучені в процес розробки нового товару як фахівець з 

маркетингу: 

• Щомісяця  

• Раз в квартал 

• Раз в півроку 

• Раз в рік 

• Не залучений / не залучена 

 

2. Оберіть одну сферу маркетингу, в якій ви розбираєтеся найкраще: 

• Маркетинг-менеджмент (управління командою, портфелем брендів, т.п.) 

• Маркетингові дослідження, вивчення споживача, сегментація ринку 

• Стратегічне планування 

• Інтернет-маркетинг 

• Просування, реклама, PR 
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• Збут, управління продажами 

 

3. Ви коли-небудь використовували краудсорсинг для вирішення 

маркетингових завдань в процесі розробки та комерціалізації нового товару?  

• Так 

• Ні 

 

4. Оцініть за 10-ти бальною шкалою, наскільки на Ваш погляд доцільно 

застосувати наведені інструменти для залучення споживачів на етапі концепції при 

розробці нового товару за поданими критеріями (де 1 – не підходить взагалі, 10 – 

підходить повністю)?  

Критерій Бальна оцінка Ваш коментар 

(відкрита відповідь) Інструменти для залучення споживачів 

Використання 

краудсорсингу 

Дослідження через 

агентство 

Кількість ідей     

Потенціал ідей    

Різноманітність ідей    

Гнучкість    

Складність реалізації     

Бюджет    

 

5. Оцініть за 10-ти бальною шкалою, наскільки на Ваш погляд доцільно 

застосувати наведені інструменти для залучення споживачів на етапі розробки при 

тестуванні прототипу товару за поданими критеріями (де 1 – не підходить взагалі, 

10 – підходить повністю)?  

Критерій Бальна оцінка Ваш коментар 

(відкрита відповідь) Інструменти для залучення споживачів 

Використання 

краудсорсингу 

Дослідження через 

агентство 

Кількість учасників    

Відповідність 

учасників цільовій 

аудиторії 

   

Продовження дод. В 



 

214 
 

Якість зворотного 

зв’язку 

   

Повнота зворотного 

зв’язку 

   

Рівень взаємодії з 

учасниками 

   

Складність реалізації    

Бюджет    

 

6. Оцініть за 10-ти бальною шкалою, наскільки на Ваш погляд доцільно 

застосувати наведені інструменти для залучення споживачів на етапі «впровадження 

у виробництво» за поданими критеріями (де 1 – не підходить взагалі, 10 – підходить 

повністю)?  

Критерій Бальна оцінка Ваш коментар 

(відкрита відповідь) Інструменти для залучення споживачів 

Використання 

краудсорсингу 

Дослідження через 

агентство 

Кількість пропозицій 

/ учасників 

   

Відповідність 

цільовій аудиторії 

   

Креативність 

пропозицій 

   

Якість реалізації    

Рівень взаємодії з 

учасниками 

   

Складність реалізації    

Бюджет    

 

І ще кілька питань про вас та ваш досвід. 

7. Ви отримали вищу освіту? 

• Так 

• Ні 

 

8. Вкажіть спеціальність, за якою ви отримали освіту (відкрита відповідь). 

 

Продовження дод. В 
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9. Ви здобували додаткову освіту з маркетингу (спец. школи, курси, семінари 

тощо)?  

• Так 

• Ні 

 

10. Вкажіть компанію, в якій працюєте (відкрита відповідь). 

 

11. Вкажіть вашу посаду (відкрита відповідь). 

 

12. Вкажіть сферу/галузь, до якої відноситься ваша компанія (відкрита 

відповідь). 

 

13. Ваша стать: 

• Чоловік 

• Жінка 

 

14. Ваш день народження: день / місяць / рік (відкрита відповідь). 

 

15. Ваш e-mail, тільки якщо бажаєте отримати агреговані результати цього 

дослідження (відкрита відповідь). 
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Додаток Г 

Оцінка доцільності використання краудсорсингу та залучення агентства 

за методом SAW на етапі концепції в інноваційному процесі 

Таблиця Г1 

Вихідні дані для рейтингування за методом SAW 

Критерії Кількість 

ідей нового 

продукту 

(К) 

Потенціал 

ідей 

 

(П) 

Різноманіт-

ність ідей 

 

(Р) 

Гнучкість 

 

 

(Г) 

Складніст

ь 

реалізації 

 

(С) 

Бюджет 

 

 

(Б) 

Вага критерію 0,15 0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 

Направленість 

функції 
max max max max min min 

А1: 

краудсорсинг 
8,9 6,8 8,8 6,2 8,7 5,9 

А2: залучення 

агентства 
6,2 7,9 6,9 7,4 6,8 8,9 

 Max = 8,9 Max = 7,9 Max = 8,8 Max = 7,4 Min = 6,8 Min = 5,9 

Проведення розрахунків. 

1. Нормалізація матриці рішень для перетворення елементів матриці у 

безрозмірні критерії, де елементи 𝑟𝑖𝑗 нормалізованої матриці обчислюються за 

формулою 1 для монотонно зростаючої цільової функції, яку потрібно максимізувати, 

та за формулою 2 для монотонно спадної цільової функції, яку потрібно мінімізувати: 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑘𝑗
         (1),  

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑘𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
        (2) 

Нормалізована матриця наведена в таблиці Г2. 

Таблиця Г2 

Нормалізована матриця за методом SAW 

Критерії К* П* Р* Г* С* Б* 

Вага критерію 0,15 0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 

А1: 

краудсорсинг 
1,0 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 

А2: залучення 

агентства 
0,7 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 
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Продовження дод. Г 

2. Обчислення зваженої суми оцінок для кожної з альтернатив за усіма 

критеріями за формулою 3: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑘 ∗ 𝑟𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1        (3). 

Результати розрахунків наведені в таблиці Г3. 

Таблиця Г3 

Результати розрахунків за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

А1: краудсорсинг А2: залучення агентства 

0,92 0,84 

 

Відповідно до методу SAW ранжування альтернатив здійснюється за 

величиною S, тобто А1 > А2. 
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Додаток Д 

Оцінка доцільності використання краудсорсингу та залучення агентства 

за методом SAW на етапі розробки в інноваційному процесі 

Таблиця Д1 

Вихідні дані для рейтингування за методом SAW 

Критерії Кількість 

учасників 

 

 

 

(К) 

Відповід-

ність 

учасників 

цільовій 

аудиторії 

(В) 

Якість 

зворот-

ного 

зв’язку 

 

(Я) 

Повнота 

зворот-

ного 

зв’язку 

 

(П) 

Рівень 

взаємодії  

 

 

 

(Р) 

Склад-

ність 

реалізації 

 

 

(С) 

Бюджет 

 

 

 

 

(Б) 

Вага 

критерію 
0,15 0,1 0,15 0,15 0,1 0,15 0,2 

Направле-

ність 

функції 

max max max max max min min 

А1: 

краудсор-

синг 

9,3 7,6 8,7 7,5 8,8 8,6 6,4 

А2: 

залучення 

агентства 

8,6 8,5 7,9 8,3 7,3 7,7 8,1 

 
Max = 9,3 Max = 8,5 

Max = 

8,7 

Max = 

8,3 
Max = 8,8 Min = 7,7 

Min = 

6,4 

 

Проведення розрахунків. 

1. Нормалізація матриці рішень для перетворення елементів матриці у 

безрозмірні критерії, де елементи 𝑟𝑖𝑗 нормалізованої матриці обчислюються за 

формулою 1 для монотонно зростаючої цільової функції, яку потрібно максимізувати, 

та за формулою 2 для монотонно спадної цільової функції, яку потрібно мінімізувати: 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑘𝑗
        (1), 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑘𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
       (2) 

Нормалізована матриця наведена в таблиці Д2. 
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Таблиця Д2 

Нормалізована матриця за методом SAW 

Критерії К* В* Я* П* Р* С* Б* 

Вага 

критерію 
0,15 0,1 0,15 0,15 0,1 0,15 0,2 

А1: 

краудсор-

синг 

1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 

А2: 

залучення 

агентства 

0,9 1,0 0,9 1,0 0,8 1,0 0,8 

 

2. Обчислення зваженої суми оцінок для кожної з альтернатив за усіма 

критеріями за формулою 3: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑘 ∗ 𝑟𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1        (3). 

Результати розрахунків наведені в таблиці Д3. 

Таблиця Д3 

 

Результати розрахунків за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

0,86 0,83 

 

Відповідно до методу SAW ранжування альтернатив здійснюється за 

величиною S, тобто А1 > А2. 

 

  

Продовження дод. Д 
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Додаток Е 

Оцінка доцільності використання краудсорсингу та залучення агентства 

за методом SAW на етапі впровадження у виробництво в інноваційному процесі 

Таблиця Е1 

Вихідні дані для рейтингування за методом SAW 

Критерії Кількість 

пропо-

зицій / 

учасників 

 

(К) 

Відповід-

ність 

цільовій 

аудиторії 

 

(В) 

Креа-

тивність 

пропо-

зицій 

 

(КР) 

Якість 

реаліза-

ції 

 

 

(Я) 

Рівень 

взаємодії  

 

 

 

(Р) 

Склад-

ність 

реалізації 

 

 

(С) 

Бюджет 

 

 

 

 

(Б) 

Вага 

критерію 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,2 

Направле-

ність 

функції 

max max max max max min min 

А1: 

краудсор-

синг 

9,1 7,5 8,4 7,4 7,8 5,5 5,3 

А2: 

залучення 

агентства 

7,1 8,3 8,6 8,1 8,2 6,1 9,1 

 
Max = 9,1 Max = 8,3 

Max = 

8,6 

Max = 

8,1 
Max = 8,2 Min = 5,5 

Min = 

5,3 

 

Проведення розрахунків. 

1. Нормалізація матриці рішень для перетворення елементів матриці у 

безрозмірні критерії, де елементи 𝑟𝑖𝑗 нормалізованої матриці обчислюються за 

формулою 1 для монотонно зростаючої цільової функції, яку потрібно максимізувати, 

та за формулою 2 для монотонно спадної цільової функції, яку потрібно мінімізувати: 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

max 𝑥𝑘𝑗
        (1), 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑚𝑖𝑛 𝑥𝑘𝑗 𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
       (2) 

Нормалізована матриця наведена в таблиці Е2. 
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Продовження дод. Е 

Таблиця Е2 

Нормалізована матриця за методом SAW 

Критерії К* В* КР* Я* Р* С* Б* 

Вага 

критерію 
0,15 0,15 0,15 0,15 0,1 0,1 0,2 

А1: 

краудсор-

синг 

1,0 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 

А2: 

залучення 

агентства 

0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,6 

 

2. Обчислення зваженої суми оцінок для кожної з альтернатив за усіма 

критеріями за формулою 3: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑘 ∗ 𝑟𝑖𝑘
𝑚
𝑘=1       (3). 

Результати розрахунків наведені в таблиці Е3. 

Таблиця Е3 

 

Результати розрахунків за методом SAW 

Зважена сума оцінок за 

всіма критеріями 

Використання краудсорсингу Дослідження через агентство 

0,88 0,79 

 

Відповідно до методу SAW ранжування альтернатив здійснюється за 

величиною S, тобто А1 > А2. 
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Додаток Є 

АНКЕТА ДЛЯ ОЦІНКИ ЧАСТОТИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ФАХІВЦЯМИ З МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 

КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НОВОГО ТОВАРУ В УКРАЇНІ 

Дорогі маркетологи, ми можемо бути творцями, ідейними натхненниками, джерелом змін 

у суспільстві. Ми формуємо інформаційний простір, пропагуємо цінності, спонукаємо до дій. Світ 

стрімко змінюється, нові технології покликані полегшити нам роботу, але чи користуємось ми 

цими можливостями? 

Запуск нових товарів – це один з драйверів росту компаній. Дане анкетування має дати 

відповідь на питання, які інструменти найпопулярніші для просування новинок, а які ви вважаєте 

найбільш ефективними? І чи співпадають вони? 

Прошу вас відповісти на питання анкети і допомогти мені у проведенні дисертаційного 

дослідження, пов’язаного з розробкою та комерціалізацією нового товару. Мінімум персональних 

даних, максимум вашого досвіду. Якщо вам також цікаві результати анкетування, можете 

залишити в кінці анкети ваш e-mail, я надішлю їх виключно в агрегованому вигляді.  

Дякую за ваш час та бажання! 

 

3. Як часто ви маєте справу із запуском новинок: нових товарів чи 

модифікацій існуючих товарів (launch/relaunch) з їх маркетинговою підтримкою: 

• Щомісяця  

• Раз в квартал 

• Раз в півроку 

• Раз в рік 

• Не маю відношення 

 

4. Оберіть одну сферу маркетингу, в якій ви розбираєтеся найкраще: 

• Маркетинг-менеджмент (управління командою, портфелем брендів, т.п.) 

• Маркетингові дослідження, вивчення споживача, сегментація ринку 

• Стратегічне планування 

• Інтернет-маркетинг 

• Просування, реклама, PR 

• Збут, управління продажами 
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• Інше (вкажіть ваш варіант)  

 

5. Скільки має тривати оптимальна рекламна кампанія (один або кілька 

інструментів) по запуску нового товару: 

• До 1 місяця 

• 1-2 місяці 

• 3-4 місяці 

• Більше 4-х місяців 

 

6. Вкажіть оптимальний рівень інвестицій у рекламну кампанію нових 

товарів, за період кампанії: 

• до 500 тис грн 

• 500 тис – 1 млн грн 

• 1 – 2 млн грн 

• більше 2 млн грн  

 

7. Рекламна кампанія для просування нового товару має бути спрямована на: 

• Охоплення цільової аудиторії 

• Взаємодію / Дію (реєстрацію, покупку тощо) 

• Генерування UGC-контенту (user generated content = відгуки, враження 

про рекламну кампанію та новий товар) 

• Ваш варіант 
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8. Відмітьте, як часто ви використовуєте наведені маркетингові інструменти 

для рекламної кампанії нового товару 

Маркетингові інструменти Ніколи Рідко Інколи Часто Завжди 

ТБ-реклама      

Радіо-реклама      

Рекламне розміщення у 

друкованій пресі 

     

Зовнішня реклама      

Відео інтернет-реклама 

(OLV) 

     

Банерна реклама (display ads)      

Реклама в соціальних 

мережах (Facebook, 

Instagram, TikTok) 

     

Реклама через пошукову 

видачу та оптимізацію (SEO) 

     

PR      

Івент-маркетинг      

Робота з блогерами (лідерами 

думок) 

     

Спонсорство      

Спец.проєкти чи кооперації з 

партнерами 

     

Тестування новинок / 

генерація відгуків у соц. 

мережах та е-com сайтах 

     

E-mail маркетинг      

Активація CRM-бази      

Інше (вкажіть, будь ласка)      

 

9. Уявіть, що ви маєте можливість вибрати лише один інструмент для 

підтримки запуску нового товару, вкажіть, який це буде (відкрита відповідь)? 

 

10. Які з перелічених маркетингових інструментів ви вважаєте найбільш 

ефективними для запуску нового продукту (оберіть кілька варіантів): 

• ТБ-реклама 

Продовження дод. Є 
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• Радіо-реклама 

• Рекламне розміщення у друкованій пресі 

• Зовнішня реклама 

• Відео інтернет-реклама (OLV) 

• Банерна реклама (display ads)  

• Реклама в соціальних мережах (Facebook, Instagram, TikTok) 

• Реклама через пошукову видачу та оптимізацію 

• PR 

• Івент-маркетинг 

• Робота з блогерами (лідерами думок) 

• Спонсорство  

• Спец.проєкти чи кооперації з партнерами 

• Тестування новинок / генерація відгуків у соцмережах та е-ком сайтах 

• E-mail маркетинг 

• Активація CRM-бази 

• Інше (вкажіть, будь ласка) 

 

11. Який показник оцінки ефективності маркетингових інструментів є 

найважливішим для вас на етапі запуску нового товару?  

• Загальне охоплення ЦА (Reach/OTS) 

• Охоплення ЦА на ефективній частоті  

• Вартість цільового контакту (TRP, CPM, CPV залежно від 

моделі/інструменту) 

• Дія (перехід за лінком, відвідування веб-сайту під час ТБ-кампанії і т.п.) 

• Ваш варіант  
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12. Оберіть варіант, що найбільше відображає ваш підхід до планування та 

реалізації рекламної кампанії по запуску новинки: 

• Зробити «ударну» коротку у часі кампанію, використовуючи одночасно 

різні інструменти для побудови максимального охоплення 

• Зробити поступову кампанію, залучаючи по черзі різні маркетингові 

інструменти, щоб продовжити присутність в інформаційному полі споживача 

 

13. Відгуки споживачів про новий товар викликають найбільшу довіру та 

спонукають до покупки порівняно з іншими маркетинговими інструментами: 

• Абсолютно згоден 

• Згоден 

• Частково згоден 

• Не згоден 

• Абсолютно не згоден 

 

14. Генерування відгуків через тестування продукції та перші покупки має 

відбуватися до старту масштабної рекламної підтримки?  

• Так 

• Ні 

 

15. Яка модель запуску нового товару є більш ефективною в умовах 

цифрового середовища: 

• Побудова обізнаності (максимальне охоплення ЦА) – покупка – 

стимулювання відгуків про товар серед покупців 

• Перед-запуск (кооперація з блогерами, лідерами думок та лояльними 

споживачами з ціллю формування інформаційного поля про новинку завдяки 

відгукам) – побудова обізнаності – покупка  
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• Ваш варіант 

 

16. Яким чином ви пов’язуєте споживача онлайн та офлайн при запуску 

нового товару? 

• Гео-таргетинг в місцях продажу  

• QR-коди на упаковках, POS чи рекламних матеріалах 

• Wi-fi маркетинг 

• Push-сповіщення 

• Реєстрація в CRM-базу в магазині 

• Не використовували подібні інструменти, онлайн та офлайн підтримка 

йде паралельно 

• Ваш варіант 

 

І ще кілька питань про вас та ваш досвід. 

17.  Ви отримали вищу освіту? 

• Так 

• Ні 

 

18. Вкажіть спеціальність, за якою ви отримали освіту (відкрита відповідь). 

 

19.  Ви здобували додаткову освіту з маркетингу (спец. школи, курси, 

семінари тощо)?  

• Так 

• Ні 

 

20. Вкажіть компанію, в якій працюєте (відкрита відповідь). 
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21. Вкажіть вашу посаду (відкрита відповідь). 

 

22. Вкажіть сферу/галузь, до якої відноситься ваша компанія (відкрита 

відповідь). 

 

23. Ваша стать:  

• Чоловік 

• Жінка 

 

24. Ваш день народження: день / місяць / рік (відкрита відповідь). 

 

25. Ваш e-mail, тільки якщо бажаєте отримати агреговані результати цього 

дослідження (відкрита відповідь). 
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Додаток Ж 

Рейтингування маркетингових інструментів за методом VIKOR 

Вихідні дані для проведення аналізу ефективності використання маркетингових 

інструментів при запуску нового товару аналогічні даним, що використовувалися для 

методу TOPSIS (таблиця 3.2.3) та наведені в таблиці Ж1. 

Таблиця Ж1 

Вихідні дані для рейтингування за методом VIKOR 

 
К, чол. Ч, разів О1+, % ОЕ, % Б, грн Т, днів В, грн 

Функція max max max max min max min 

Вага 

критерію 
0,15 0,05 0,1 0,3 0,25 0,05 0,1 

ТБ-реклама 4 966 142 3 62% 47% 3169127 28 1029 

Зовнішня 

реклама 
322 000 5 85% 70% 956400 60 2970 

Реклама в 

соц. мережах 
3 589 178 3 8% 3% 40000 28 83,2 

Онлайн 

відео-реклама 
3 763 443 3 62% 25% 715000 28 307 

Реклама через 

блогерів в 

Інстаграм 

2 856 152 1 18% 8% 414000 14 805 

Банерна 

реклама 
3 763 443 2 19% 7% 18000 28 15,6 

Реклама через 

пошукову 

видачу 

21 837 1 87% 0% 6370,88 28 253 

 

Далі проведемо розрахунки за методом VIKOR. 

1) Нормалізована матриця рішень для перетворення критеріїв з різними 

одиницями вимірювання у безрозмірні критерії, де елемент 𝑟𝑖𝑗 нормалізованої матриці 

обчислюється за формулою 1: 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑘𝑗
2𝑛

𝑘=1

        (1) 

Нормалізована матриця наведена в таблиці Ж2. 
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Таблиця Ж2 

Нормалізована матриця за методом VIKOR 

 К* Ч* О1+* ОЕ* Б* Т* В* 

ТБ-реклама 0,5768 0,3939 0,4068 0,5303 0,9288 0,3188 0,3147 

Зовнішня 

реклама 
0,0374 0,6565 0,5577 0,7898 0,2803 0,6831 0,9082 

Реклама в соц. 

мережах 
0,4169 0,3939 0,0525 0,0338 0,0117 0,3188 0,0254 

Онлайн відео-

реклама 
0,4371 0,3939 0,4068 0,2821 0,2095 0,3188 0,0939 

Реклама через 

блогерів в 

Інстаграм 

0,3317 0,1313 0,1181 0,0903 0,1213 0,1594 0,2462 

Банерна 

реклама 
0,4371 0,2626 0,1247 0,0790 0,0053 0,3188 0,0048 

Реклама через 

пошукову 

видачу 

0,0025 0,1313 0,5708 0,0000 0,0019 0,3188 0,0774 

 

2) Ідеально позитивне (PIS) та ідеально негативне (NIS) рішення. Для їх 

знаходження визначимо дві штучні альтернативи 𝐴+ та 𝐴− за формулами 2 і 3:  

𝐴+ =  {(𝑚𝑎𝑥 𝑟𝑖𝑗| 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑎𝑥), (min 𝑟𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑖𝑛), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}   (2), 

𝐴− =  {(𝑚𝑖𝑛 𝑟𝑖𝑗| 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑎𝑥), (max 𝑟𝑖𝑗 | 𝑗 ∈  𝐽𝑚𝑖𝑛), 𝑖 = 1,2, … , 𝑛}   (3), 

де 𝐽𝑚𝑎𝑥 = {𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑚 | по 𝑗 необхідно максимізувати}, 

де 𝐽𝑚𝑖𝑛 = {𝑗|𝑗 = 1,2, … , 𝑚 | по 𝑗 необхідно мінімізувати}  

Результати наведено у таблиці Ж3. 

Таблиця Ж3 

Ідеально позитивне та ідеально негативне рішення за методом VIKOR 

 К* Ч* О1+* ОЕ* Б* Т* В* 

Функція max max max max min max min 

𝐴+ 0,5768 0,6565 0,5708 0,7898 0,0019 0,6831 0,0048 

𝐴− 0,0025 0,1313 0,0525 0,0000 0,9288 0,1594 0,9082 

3) Обчислення значення показника 𝑆𝑖 – відстані від і-ї альтернативи до ідеальної 

позитивної альтернативи та 𝑅𝑖 – максимального жалкування кожної альтернативи 

відбувається за формулами 4 та 5: 
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𝑆𝑖 = ∑
𝑤𝑗∗(𝑟𝑗

+−𝑟𝑖𝑗)

𝑟𝑗
+−𝑟𝑗

−
𝑚
𝑗=1       (4),  

𝑅𝑖 = max
𝑤𝑗∗(𝑟𝑗

+−𝑟𝑖𝑗)

𝑟𝑗
+−𝑟𝑗

−       (5) 

Результуючий показник 𝑄𝑖 враховує коефіцієнт v – вагу стратегії прийняття 

рішення, що представляє «більшість критеріїв». При v=1 процес прийняття рішення 

базується на стратегії максимальної корисності, а при v=0 застосовується стратегія 

мінімального жалкування. Формула розрахунку 𝑄𝑖 має вигляд (6): 

𝑄𝑖 = 𝑣 ∗ (
𝑆𝑖−𝑆+

𝑆−−𝑆+) + (1 − 𝑣) ∗ (
𝑅𝑖−𝑅+

𝑅−−𝑅+)    (6), 

У даному випадку для розрахунків прийнято коефіцієнт v=0,9, оскільки обрано 

стратегію максимізації корисності. 

Результати розрахунків усіх цих показників наведені в таблиці 4, внаслідок чого 

проведено рейтингування маркетингових інструментів згідно зі значенням 𝑄𝑖: чим 

меншим є значення 𝑄𝑖, тим кращою є альтернатива. 

Таблиця Ж4 

Підсумкові розрахунки та результати рейтингування за методом VIKOR 

 𝑆𝑖 𝑅𝑖 𝑄𝑖 Рейтинг 

Зовнішня реклама 0,3185 0,1409 0,0000 1 

Онлайн відео-реклама 0,3866 0,1929 0,2708 2 

Банерна реклама 0,4658 0,2700 0,5958 3 

ТБ-реклама 0,4743 0,2500 0,6131 4 

Реклама в соц. мережах 0,4936 0,2871 0,7040 5 

Реклама через пошукову 

видачу 
0,5428 0,3000 0,8840 

6 

Реклама через блогерів в 

Інстаграм 
0,5760 0,2657 0,9785 

7 
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Додаток З 

Впровадження результатів дисертаційної роботи 

Довідка про впровадження 1 
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Продовження дод. З 

Довідка про впровадження 2 
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Довідка про впровадження 3 
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Продовження дод. З 

 

Довідка про впровадження 4 
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Продовження дод. З 

Довідка про впровадження 5 
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Довідка про впровадження 6 
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Додаток И 

Список опублікованих праць за темою дисертації  

Статті в українських та іноземних наукових фахових виданнях: 

1. Baranchenko, Ye., Aksom, H., Zhylinska, O., Firsova, S., Datskova, D. (2019). 
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