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обумовлена низкою причин. Основна перевага його використання полягає в 

здатності впливати на прийняття рішення споживачем за допомогою 

грамотного контенту. Перш ніж купити товар або замовити послугу в 

інтернеті, користувачі часто шукають опис товару або послуги, корисні 

статті за темою. Розмістивши такий контент на своєму сайті або блозі, 

товаровиробники роблять перший крок до того, щоб привернути увагу 

споживачів до своєї продукції (послуг). Після отримання основної 

інформації користувачі переходять до вивчення відгуків інших покупців на 

самому сайті, у соціальних мережах, на тематичних форумах. У рамках 

стратегії слід розмістити відповідні матеріали на сторонніх ресурсах. Ще 

однією важливою перевагою є той факт, що правильно сформована 

стратегія контент-маркетингу сприяє формуванню іміджу компанії і довіри 

до неї. Для побудови відносин із цільовою аудиторією необхідно 

розміщувати на сайті достовірну інформацію про підприємство, його 

історію та філософію, цінності, досягнення. Контент такого типу впливає на 

сприйняття споживачів і сприяє підвищенню довіри з їх боку. 

Таким чином, інтернет-маркетинг є популярним способом залучення 

споживачів, позиціювання сільськогосподарського підприємства та 

встановлення комунікації з наявними споживачами. 
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ресурс] / М. І. Ус // Економіка та управління підприємствами. – 2018. – 

Вип. 15. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/74.pdf. 
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ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ  

КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ 

 

Комплекс маркетингу являється одним з ключових понять теорії 

маркетингу, що визначає сукупність видів (інструментів, що є ключовими 

елементами комплексу) діяльності, необхідних для зміцнення ринкових 

позицій підприємства. У наукових публікаціях більш за все 

використовується модель 4Р, яка включає до себе інструменти ціни, 
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просування, місця реалізації, дослідження споживачів. Така маркетингова 

модель проста у використанні, так як допомагає чітко визначити та 

порівняти результати із затраченими ресурсами на маркетингову кампанію. 

Однак, незважаючи на її популярність, була універсальної у використанні у 

минулому столітті, з причин того, що ринок розширюється не тільки 

новими товарами, але й додатковими заходами стимулювання продажу. На 

сьогодні вкрай актуальними є реалізація товарів та послуг через Інтернет, 

адже тому, не можна обмежувати комплекс маркетингу лише місцем 

реалізації. Через свою простоту модель комплексу маркетингу є найбільш 

використовуваною сьогодні на ринку послуг з маркетингу, а саме у 

банківській сфері. Проте, для конкурування на ринку з підприємствами, що 

випускають інноваційні продукти необхідно адаптувати найбільш 

використовувану модель до вимог сучасного ринку. Так, науковий 

напрямок досліджень є актуальним і потребують подальшого розвитку. 

За словами Вотершута та ван ден Булта, комплекс маркетингу має 

широке визначення через те, до нього входить увесь комплекс заходів, які 

пов’язані із стимулюванням попиту на товар. Це розробка асортименту та 

його розширення, створення нових каналів реалізації продукції, 

формування цінової, рекламної та інформаційної політики підприємства. 

Сьогодні вкрай важливим у маркетинговому комплексі, на що вказують 

автори, є повнота та нормативність самого товару через упаковку, логотипи 

та товарні знаки. [1, стр.85]. 

Для адаптації до сучасної моделі маркетингу необхідно розкрити 

основний зміст різних видів комплексу маркетингу. Історично першим 

з’явився термін «маркетинг-мікс» (від англійського слова «mix», що означає 

«змішувати, міксувати»), запропонований 1953 року президентом 

Американської асоціації маркетингу Н.Борденом [4]. Він узагальнив 

категорію «маркетинг-мікс» на основі праць Дж. Каллітона [4], який 

поєднав певні складові інструментів маркетингу з метою більш практичного 

їх застосування. Взагалі, слово «mix» означає комбінацію основних 

елементів в маркетингу для досягнення підприємством певних позитивних 

ринкових результатів. З часом термін «маркетинг-мікс» зазнає певних змін і 

в назві, і в змісті. Так в 1960 року Е. Дж. Маккарті змінив комплекс «4 Ps», 

та виділив чотири основні елементи маркетингу, назва кожного з яких 

починається з англійської літери «Р» [3, стр. 752].  

Основні аспекти комплексу маркетингу на ринку яскраво відображені у 

працях відомих зарубіжних і вітчизняних учених, а саме: Ф. Котлер,  

П. Друкер, У. Руделіус, , Н. Борден [6, стр. 62]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що кожна модель може 

бути притаманна різним галузям та видам товарів, їх многогранність та 

гнучкість надає можливість підприємствам сформувати підприємствам більш 

злагоджену чітку маркетингову кампанію, яка буде відповідати вимогам 

сучасного ринку. Зробимо висновок, ще не існує досконалої моделі комплексу 



69 

маркетингу і єдиної для всіх підприємств, модель вибирається виходячи з 

ринкових позицій і стратегічних цілей кожного підприємства окремо. 

 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз даних елементів сучасного комплексу маркетингу 

Категорії 
Модель «4P» 

Ф. Котлер 

Модель «4C» 

П. Друкер 

Модель «4R» 

У. Руделіус 

Модель «4V» 

Н. Борден 

Сутність та 

інструменти 

маркетингу 

1.Product. 

2.Price.  

3.Place. 

4.Promotion 

1.Customer needs 

and wants. 

2.Cost to the 

customer 

3.Convenience 

4.Communication 

1.Relevance. 

2.Respond. 

3.Relation. 

4.Return. 

1.Variation. 

2.Versatility. 

3.Value added. 

4.Vibration. 

Маркетингова 

орієнтація 

Орієнтація на 

підприємства 

Орієнтація на 

клієнта 

Орієнтація на 

конкурента 

Орієнтація на 

додану вартість 

Види потреб Аналогічні 

потреби 

Індивідуальні 

потреби та 

бажання 

Очікувана 

цінність товару  

Диференційовані 

потреби 

Маркетингова 

ціль 

Задовольнити 

однакові або 

аналогічні 

потреби і 

отримати 

максимальний 

прибуток 

Задовольнити 

індивідуальні 

потреби і 

отримати 

лояльність 

клієнтів 

Швидко 

реагувати на 

зміни умов 

ринку, створити 

нові умови 

споживання, 

прагнути до 

взаємної вигоди 

Створити 

споживчу 

вартість, 

збільшити 

лояльність 

клієнтів, 

сформувати 

конкурентну 

перевагу 

Важливість 

ціни товару 

Ринкова ціна Ціна як витрати 

клієнта 

Враховується 

можливість 

повернення 

товару 

Ціна як 

добавлена 

вартість 

Стимулювання 

попиту 

Через 

рекламні 

заходи на нові 

ринку 

Через 

комунікацію з 

унікальними 

клієнтами  

Через запити та 

прямий діалог із 

споживачами 

Через 

універсальність 

бренду та 

різноманітність 

товарів 

Комунікації зі 

споживачами 

Одностороння 

комунікація 

Двостороння 

комунікація 

Одностороння  

та двостороння 

комунікація 

Двостороння та 

многостороння 

комунікація 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН В 

ПЛОДООВОЧІВНИЦТВІ 

 

Технологія блокчейн активно вивчається та тестується багатьма 

країнами, а особливо при впровадженні в державному секторі, тому що її 

застосування приносить велику економічну вигоду. Даний інструмент 

найбільш популярний в фінансовій та банківській сферах. Так, блокчейн 

використовують в міжбанківських розрахунках та розрахунках між 

юридичними і фізичними особами, що значно підвищує ефективність 

фінансової сфери. Згідно із прогнозом аналітиків IBM, до 2020 року близько 

65% всіх банків матимуть блокчейн в комерційному виробництві. 

Функціонування технології блокчейн та її безпека забезпечується, 

власне, самими учасникам, тобто нодами або вузлами. Це прості 

користувачі, від активності яких інформація в мережі може оброблятися 

швидше. Всі учасники, які підтримують послугу, рівні між собою. Тут 

відсутній сервер або будь-який процесинговий центр. Децентралізація 

мережі дозволяє проводити передачу даних між суб'єктами, що 


