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1. Сутність маркетингової політики комунікацій 

Комунікація – це процес передавання інформації від суб’єкта, що її посилає, до об’єкта, що її 

отримує. 

Просування - інформування, переконання і  вплив на рішення покупця про купівлю товару. 

 

Комунікаційна політика - курс дій фірми,спрямований на забезпечення взаємодії з усіма 

суб’єктами маркетингової системи з метою задоволення потреб споживачів і отримання 

прибутку. 

 

Цілями комунікаційної політики можуть бути: 

 збільшення обсягів продажу; 

 зменшення товарних запасів; 

 виведення на ринки нового товару; 

 створення певного іміджу фірми або його удосконалення та ін. 

 

Функції маркетингових комунікацій: 

    інформативна: інформування цільової аудиторії про товар, який випускає та продає фірма, 

його властивості, якість, конкурентні переваги, про діяльність фірми взагалі, її політику  тощо;  

    нагадувальна: нагадування цільовій аудиторії про певні принципи та заходи компанії, 

торгову марку, переваги товару; 

    переконуюча: переконання цільової аудиторії в тому, що товар фірми кращий, в корисності її 

діяльності тощо;  

    формування позитивного іміджу фірми та її  товарів на ринку;  

    виховання відданості компанії серед її  працівників  

 

2. Процес маркетингової комунікації 
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Процес маркетингової  комунікації 

 

Відправник 
Одержувач Повідомлення 

Канали передачі 

Перешкоди 



 

 

                                  

 

                

 

 

Елементи  комунікаційного  процесу 

Відправник (адресант, комунікатор, джерело інформації) - передає     інформацію в 

оточення. Визначає цілі комунікації, цільову аудиторію,  уточнює очікувану реакцію 

адресата 

Кодування - перетворення ідеї, думок, образів у повідомлення за   допомогою символів, 

зображення, малюнків, звуків тощо. 

Повідомлення  (звернення, послання) - інформація, адресована цільовій  аудиторії, 

представлена у формі набору символів. 

Канали  комунікації - засоби, за допомогою яких повідомлення доводять до  цільової 

аудиторії (телебачення, відео, журнали, газети, рекламні щити) 

Приймач (отримувач інформації) - цільова аудиторія, яка сприймає    повідомлення і 

певним чином реагує на нього 

Декодування - це процес розшифровування повідомлення,  внаслідок якого символи 

набувають конкретного значення 

Відгук (зворотна реакція)  - відгуки споживачів, їхні дії в результаті контакту з 

повідомленням 

Зворотний зв’язок - частина відгуку, яку отримувач доводить до відома      відправника ( 

звернення за додатковою інформацією, випробування   товару, впізнавання серед марок - 

конкурентів). 

Перешкоди – викривлення  або в системі комунікацій, або під час сприймання  чи передачі 

повідомлення. 

                           

Типи перешкод 

1.  Фізичні - накладання інформації, ушкодження носіїв рекламної комунікації. 

2. Психологічні перешкоди - неадекватне сприйняття певних кодів, причиною якого стало 

ігнорування національних особливостей, політичних, релігійних  аспектів. 

3. Семантичні перешкоди - неоднозначне сприйняття деяких понять (назв   торгових марок, 

слоганів, текстів). 

 

Етапи комунікаційного процесу 

    

Назва елементу 

чи етапу 
Характеристика 

Зародження ідеї Формування мети та змісту повідомлення 

Кодування Перетворення ідеї комунікації у форму, зручну для сприйняття споживачем 

та ефективну для виконання завдань комунікації: тексти, символи, образи, 

знаки тощо  

Передавання 

інформації 

Здійснюється певним чином (через канали передавання) за допомогою 

вибраних носіїв 

Декодування 

інформації 

Це процес розшифрування повідомлення, внаслідок якого символи, які 

надходять по комунікаційних каналах, набувають для споживача 

конкретного значення 

Відгук 

 

Зворотний зв’язок 



Зворотний зв’язок Це зворотна реакція споживачів, яку одержувач доводить до відома 

відправника у вигляді конкретних дій (купівля) або комунікативних ставлень 

(бажання отримати додаткову інформацію) 

 

3. Основні  елементи  комплексу  маркетингових комунікацій, їх характеристика 

 

Основними засобами комунікаційної політики є: 

1.Реклама - будь-яка платна форма неособистого  представлення і просування товару, послуг, 

ідей, що замовляє і фінансує певний спонсор. 

2.Пропаганда - неособисте стимулювання попиту на товар, послугу за допомогою розміщення 

комерційно важливих новин або отримання сприятливих відгуків у засобах масової інформації.  

3.Паблік  рилейшинз (ПР), або зв’язки з громадськістю - діяльність, спрямована на формування і 

підтримку  позитивного іміджу фірми через налагодження стосунків між фірмою  та 

громадськістю. 

4.Прямий маркетинг (директ - маркетинг) - безпосереднє спілкування продавця/виробника з 

кінцевим покупцем, розраховане на певну реакцію шляхом використання  різноманітних засобів 

комунікацій (телефон,телебачення, реклама в Internet, каталоги).  

5.Персональний продаж -  усне представлення товару в процесі бесіди з одним або кількома 

потенційними покупцями  з метою  його продажу.  

6.Стимулювання збуту – різноманітні короткочасні заохочувальні акції, спрямовані на  

стимулювання  споживачів, посередників та   власного торговельного персоналу. 

  

Крім того існують  синтетичні засоби маркетингових комунікацій: 

 

 Ярмарки та виставки 

    Ярмарки - це регулярно організовувані комерційні заходи з обмеженим часом проведення для 

продажу/купівлі товарів чи послуг на основі виставлених зразків, а також демонстрації нових 

досягнень і технічних удосконалень.  

    Виставки- це також комерційні заходи з обмеженим часом проведення, де    виставляються 

експонати, адресовані переважно звичайним відвідувачам (не спеціалістам) з метою пропаганди 

товарної продукції чи послуг і сприяння їх збуту 

 Спонсорство - це комерційна операція, пов’язана  з двосторонньою передачею прав  і 

зобов’язань. З одного боку, це матеріальна або фінансова підтримка якоїсь події, з іншого боку, 

це пряма методична  експлуатація події спонсором 

 Меценацтво - відрізняється від спонсорства тим, що в ньому переважає безкорисливий інтерес. 

 Брендинг - діяльність по розробці, реалізації, керуванню брендом. Брендинг  здійснюється  за 

допомогою певних прийомів, методів і способів, що дозволяють довести розроблений бренд до 

покупця 

 Мерчандайзинг – складова маркетингової  діяльності, спрямована на забезпечення 

максимально ефективного  посування товару на рівні роздрібної торгівлі; стимулювання 

діяльності в сфері торгівлі 

 Про́дакт-пле́йсмент (англ. product placement, дослівно: — «розміщення продукції» або 

«прихована реклама») — рекламний прийом, який полягає в тому, що реквізит у фільмах, 

телепередачах, комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має реальний комерційний 

аналог. Зазвичай демонструється сам рекламований продукт, його логотип, або згадується про 

його хорошу якість. Упаковка - місткість, оболонка, тара для зберігання продукції 

 Маркетинг подій (Event Marketing) - заходи, спрямовані на просування торгових марок, 

послуг і компаній за допомогою яскравих подій. (презентація, церемонія відкриття;  фестиваль, 

ярмарок, свято;  зустріч, круглий стіл, конференція, семінар;  річниця, ювілей;  день відкритих 

дверей, екскурсія по підприємству і т.п.  

 Інтегровані маркетингові комунікації на місця продажу – комплексний метод маркерованих 

комунікацій у місці продажу товарів, що включає елемени і прийоми реклами, стимулювання 



збуту, індивідуального продажу, public relations та інші комунікаційні засоби 

(виставки,фірмовий стиль, упакування) 

  

Види реклами 

 

1.   В залежності від спонсора: 

 від імені виробника; 

 від імені торговельних посередників; 

 від приватних осіб (про купівлю - продаж, про знаменні події); 

 від імені уряду (пропаганда політичних партій, ідей, діячів, тощо); 

 від інших громадських організацій. 

2. За цільовою аудиторією: 

 спрямована на сферу бізнесу (для  товарів виробничого призначення, які використовують рекламовані 

товари як сировину і комплектуючі вироби; для торгових та інших посередників); 

 спрямована на індивідуального споживача. 

3.   За рівнем концентрації на певному сегменті ринку: 

 селективна (вибіркова); 

 масова. 

4. За ступенем охоплення території рекламною діяльністю: 

 локальна (від конкретного місця продажу до території окремого пункту). Таку рекламу умовно 

поділяють на рекламу за місцем продажу та зовнішню рекламу; 

 регіональна (охоплює певний регіон); 

 загальнонаціональна ( у масштабах країни); 

 міжнародна. 

5. За суб'єктивним принципом: 

 пояснювально – пропагандистська; 

 реклама марки або певного марочного товару; 

 престижна; 

 розпродажу; 

 рубрична. 

6. За призначенням: 

 інформаційна (застосовують на етапі виведення товару на ринок у період формування первинного 

попиту); 

 перековувальна (застосовують на етапі зростання життєвого циклу товару, коли лише формують 

вибірковий  попит, зважаючи на конкурентів; розкривають переваги марки або товару конкретної 

фірми  порівняно з товарами  конкурентів); 

 нагадувальна (звертаються на етапі зрілості для підтвердження раніше зробленого вибору; нагадують 

назву фірми або конкретної марки товарів та адресу офіційних дилерів). 

7. За способом впливу на органи  чуття людини: 

 зорова  (засоби друкованої реклами, 

світлова реклама, вітрини); 

 слухова (радіореклама, усна 

реклама); 

 зорово – слухова  (теле- і 

кінореклама);  

 зорово – шкірова (зразки тканин); 

 зорово – нюхова (пробні флакони); 

 зорово - смакова,  тощо 

(дегустація). 

8. За характером впливу на аудиторію: 

 жорстка ( за характером наближається до засобів стимулювання збуту; застосовують її в 

комплексі з цими засобами; за формою нагадує     агресивний тиск на покупця з метою 

спонукання   до купівлі товару); 

 м'яка (не лише повідомляє про товар, а й створює навколо нього сприятливу атмосферу; на 

відміну від жорсткої розрахована на триваліший термін впливу). 

9. За  каналами розподілу 



Вид реклами Канал розподілу 

Пряма Пошта,  передача з рук в руки, за допомогою інформаційних листів 

Через пресу Газети, часописи, бюлетні, довідники, телефонні книги 

Друкована Проспекти, каталоги, буклети, листівки, календарі 

Екранна Телебачення, слайди, через поліекран 

Зовнішня Плакати, панно з нерухомими об'єктами, об'ємні конструкції, вітрини 

На транспорті Написи на транспорті, оголошення в салонах, на вокзалах 

У місці продажу Вітрини магазинів, вивіски, знаки, плакати, упаковки 

 

10.  За  місцем застосування: 

 внутрішньо-магазинна (цінники, викладка товарів); 

 зовнішня (об'яви в газетах, вивіски магазинів); 

Функції реклами 

 інформування; 

 переконання, умовляння; 

 нагадування про товар; 

 формування іміджу; 

 утримування покупців  

Стимулювання збуту 

Суб’єктами заходів стимулювання збуту можуть бути: 

 виробники товарів; 

 торговельні посередники (як оптові, так і роздрібні). 

Об’єктами заходів стимулювання збуту виступають: 

 кінцеві споживачі; 

 посередники; 

 торговий персонал 

Завдання стимулювання збуту 
 підкріплення інтересу, що викликаний рекламою; 

 прискорення зворотної реакції споживачів, посередників; 

 тимчасове збільшення продажу; 

 залучення споживачів, посередників до новинки; 

 підтримка лояльності до товару, марки, фірми; 

 нагадування (сувеніри, подарунки) 

Засоби стимулювання збуту 

Для кожної групи застосовують свої засоби стимулювання збуту. 

     До засобів стимулювання споживачів відносять: 

     * купони -  сертифікати, що дають споживачам право на придбання товару із  знижкою  

(купон  на  безплатний  пробний урок Європейської школи кореспондентського навчання - 

ЄШКО); 

     * залікові  талони  -  сертифікати, що дають споживачеві право, купуючи товар, обміняти 

його на інший або такий же товар у спеціальних пунктах продажу; 

     * зразки  товарів,  що  пропонуються  покупцям  на  пробу  або безкоштовно (нові види 

молочних продуктів, цукерки); 

     * премія  -  товар,  що  пропонується  за  низькою  ціною  або  безплатно; 

     * набори за пільговими цінами: 

     - набір  комплект  -  пропонується  комплект  товарів,  до якого входять  набори  з  двох  або  

декількох  супутніх товарів (набори для чоловіків - крем для гоління, дезодорант, туалетна вода); 

     -  набір за  зниженою ціною - кілька однакових товарів у наборі продають  за зниженою 

ціною (дві пляшки безалкогольного напою продають дешевше, ніж вони коштують, куплені 

окремо); 

     * знижки; 

     * кредит; 

     * можливість повернення грошей; 



     *  конкурси, лотереї, ігри - засоби стимулювання збуту, при яких переможцям пропонуються 

товари фірми як призи. 

     До  засобів  стимулювання посередників  належать пропозиції, що  мають заохочувати 

дилерів: 

     * знижки 

     - за великий обсяг покупки; 

     - за придбання нового товару; 

     * заліки 

     - за включення товарів до номенклатури; 

     - за рекламу; 

     - за демонстрацію експозиції; 

     * зустрічі   фахівців   у   рамках   галузевих   асоціацій  та спеціалізовані виставки; 

     * конкурси; 

     * премії; 

     * подарунки; 

     * сувеніри. 

 

     До засобів стимулювання продавців відносять: 

     * конкурси; 

     * премії; 

     * подарунки; 

     * сувеніри. 

 

Персональний продаж – є найбільш дорогим та потужним засобом маркетингових 

комунікацій. 

Завдання персонального продажу: 

 виявити потенційного покупця і переконати його апробувати новий товар; 

 забезпечити умови для продовження купівлі товару; 

 провести заходи щодо збільшення обсягів збуту продукції; 

 підтримувати ефективний зворотній зв'язок з потенційними і новими покупцями 

                          Особливості персонального продажу: 

 безпосередній, особистий контакт продавця і покупця, емоційне забарвлення 

комунікаційного процесу; 

 діалоговий характер взаємодії; 

 можливість встановлення тривалих партнерських взаємовідносин; 

 висока результативність цього засобу комунікації; 

 порівняно висока питома вартість; 

 можливість накопичення маркетингової інформації 

                           Етапи персонального продажу: 

1. Пошук і оцінювання потенційних покупців. 

2. Попередня підготовка до встановлення контакту. 

3. Встановлення контакту. 

4. Виявлення проблем покупця. 

5. Презентація товару, його демонстрація, аргументація продажу. 

6. Усвідомлення покупцем отриманої інформації, передавання  відповідної реакції до 

продавця. 

7. Подолання продавцем заперечень покупця. 

8. Укладання угоди. 

9. Перевірка результатів (чи задоволений покупець). 

                                         Основні цілі паблік рилейшнз: 

 формування та підтримка суспільного іміджу фірми; 



 розроблення системи прийомів і методів, спрямованих на поліпшення взаєморозуміння між 

фірмою і її численними аудиторіями; 

 реалізація заходів, спрямованих на усунення бар’єрів, що перешкоджаються поширенню 

інформації про фірму; 

 посилення впливу на одержувачів за рахунок зниження рівня непорозуміння громадськістю 

цілей фірми та шляхів їхнього досягнення; 

 розроблення системи заходів у конфліктних і кризових ситуаціях; 

 створення яскравого індивідуального образу фірми; 

 оптимізація взаємин з органами державної влади 

Методи паблік рилейшнз 

Напрям паблік 

рилейшнз 
Засоби та прийоми 

Зв'язок із засобами 

масової інформації 

Організація прес конференцій і брифінгів. 

Розсилання прес-релізів (або прес-бюлетенів). 

Виробництво теле- і радіорепортажів. 

Написання статей про фірму. 

Ініціювання інтерв’ю керівників фірми. 

Встановлення дружніх зв’язків з редакторами засобів масової інформації 

(формування т.зв. журналістського лобі) 

Засоби друкованої 

продукції 

Публікація щорічних звітів про діяльність фірми. 

Видання фірмового пропагандистського проспекту. 

Видання фірмового журналу 

Публічні заходи Участь у роботі з’їдів, конференцій, виставок 

 

Спрямованість на 

органи державної 

влади 

Формування лобі. 

Представлення товарів, що відрізняються вищою якістю, керівникам 

держави. 

Залучення, запрошення перших осіб держави до участі в урочистостях, що 

влаштовуються фірмою 

Інтернет Розміщення власної web-сторінки. 

Розсилання прес-релізів за допомогою електронної пошти. 

Організація інтернет-конференцій. 

Видання електронних газет (журналів) 

 

 

 

Викладач                                                                                                      Верблюд С.В. 


