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Анотація. Стаття присвячена вивченню механізму взаємовідносин між 

брендом та споживачами, висвітлена їх необхідність та сформовані основні 

принципи моделювання процесу управління взаємовідносинами. 
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Abstract. The paper studies the mechanism of the relationship between the brand 

and consumers, illuminated the need for them and formed the basic principles of 

process modeling relationship management. 
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Актуальність. В умовах жорсткої конкуренції традиційні підходи до 

дослідження споживчих переваг і пошуку шляхів їх кращого задоволення не 

можуть забезпечити високі рівні продажів, отже, виникає необхідність 

встановлення довгострокових взаємовідносин зі споживачами. Побудова таких 

взаємин викликає великі труднощі, що частково пов'язано з відсутністю 



реально працюючих методик побудови взаємовідносин споживача і бренду. 

Саме тому формування споживчої лояльності покупців, встановлення 

взаємовигідних та довгострокових відносин як основи підвищення стійкості 

бренду, є актуальним напрямом дослідження. 

Характеристики стійкості бренду, механізму взаємовідносин бренду та 

споживача досить добре освітлені в роботах Т. Амблер, І. Березина, Дж. 

Бернета, Е. Голубкової, П. Діксона, І. Крилова, В. Кісмерешкіна, Ж-Ж Ламбена, 

Б. Лінн, С. Моріарті, В. Музиканта, А. Панкрухіна, Р. Пітера, І. Рожкова, Р. 

Россітера, Дж. Траута, О. Третьяк, Г. Чармессон та інших. Разом з тим, питання, 

пов’язані з визначенням залежності споживчої поведінки та стратегії брендингу 

підприємства є не достатньо вивченими.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні 

взаємозв'язку поведінки споживачів і стратегії брендингу, розробці практичних 

рекомендацій з побудови ефективної моделі управління взаємовідносинами з 

споживачами.  

Результати дослідження. Практика маркетингової діяльності 

підприємств свідчить, що високий рівень задоволеності клієнтів не гарантує 

компанії довгостроковий та  стабільний розвиток. Тому у сучасних умовах 

ведення господарської діяльності необхідний перехід до нової маркетингової 

парадигми, заснованої на безперервній взаємодії фірми і її споживачів. 

Причинами цього служать докорінні зміни маркетингового середовища і 

обмеженість традиційного маркетингового підходу для управління попитом. 

Компанії, що використовують традиційний маркетинговий підхід. втрачають 

владу над поведінкою споживачів і не можуть ефективно керувати нею. Це 

багато в чому пояснюється тим, що компанії не враховують значення 

брендингу та переваг стратегічного управління брендом. 

Бренд – це інтелектуальна частина товару (послуги), що має стійку 

позитивну комунікацію зі споживачами і додає в їхніх очах товару (послузі) 

додаткову цінність (вартість). Бренд – це не сам продукт, а його обіцянка, 

образ. В даний час під брендом розуміють сукупність як матеріальних, так і 



нематеріальних категорій, що формують у споживача позитивними ний імідж 

товару (послуги) або компанії та викликають бажання придбати товар з 

конкретною маркуванням, зробивши такий вибір з різноманіття пропозицій.[1] 

По мірі розвитку бренду для підтримки конкурентних переваг компанії на 

ринку, робота зі споживачем повинна постійно змінюватися слідом за змінами 

переваг споживачів. Які б дослідження не проводилися компанією, основна 

увага має бути зосереджена на споживачах, яка б «категорія» (або споживчий 

сегментований підхід) не використовувалася, розуміння сили бренду і його 

позиціонування – основа успіху. 

Будуючи модель взаємовідносин бренду зі споживачами, в першу чергу, 

необхідно керуватися основними принципами формування міжособистісних 

відносин соціальної психології, якими є повага, довіра, взаєморозуміння.[2] 

Традиційна модель управління взаємовідносинами з споживачами має під 

собою цілком логічне підґрунтя – орієнтацію на товар. Такий підхід 

характерний навіть для нових високотехнологічних галузей, коли на першому 

місці знаходиться технологія. Та найбільш ефективний підхід до формування 

механізму управління взаємовідносинами з покупцями – це орієнтація на 

споживача. У даному підході необхідно прагнути до створення сильної торгової 

марки через покупця, тобто вивчати своїх потенційних і реальних споживачів, 

визначаючи їх бажання та прагнення, і переводячи їх у конкретні потреби. 

Головним елементом в системі відносин «бренд-споживач» визнано 

людський фактор, що впливає на процес розробки символіки бренду і 

просування його на ринку.[3] Наскільки тісно будуть сформовані емоційні, 

поведінкові та раціональні взаємини між брендом і споживачем, настільки 

ефективним буде брендинг. Емоційні відносини споживача до бренду 

складаються на основі почуттів та емоцій, які виникають в процесі вживання 

продукції конкретної марки, або через ознайомлення з товаром допомогою 

реклами. Поведінкові відносини виражені в мотивованій придбанні товару 

споживачем. Раціональні відносини складаються на основі інформації, 



обізнаності покупця про якість і характеристики товару. Від гармонійної 

взаємодії цих відносин і залежить ефективність бренду. 

При моделюванні процесу управління взаємовідносинами між брендом та 

споживачами необхідно дотримуватись таких принципів [4]: 

1. Зв'язок між брендом і споживачем підтримується різноманітними 

засобами, таким як телефон, пошта, Інтернет, особистий контакт. Канали 

комунікації повинні бути доступними для споживача, щоб він міг 

безперешкодно спілкуватися з брендом; 

2. Виявлення та аналіз інтересів і потреб споживача, тобто вивчення 

споживачів на основі інформаційного забезпечення про контакти та канали 

зв’язку з ним(інтереси, потреби, враження споживача); 

3. Інформаційне забезпечення споживача. Споживача необхідно 

інформувати: 

- про потенційні можливості бренду(що він зможе придбати); 

- стратегії  бренду. 

4. Інформаційне забезпечення процесу управління взаємовідносинами з 

споживачами повинно бути чітким, ясним і об'єктивним: як часто вони роблять 

покупки, на яку суму, остання їхня покупка, що вони не сприймають в бренді, 

які конкуруючі бренди набувають, чому не купують даний бренд; 

5. Створення комплексної програми інформаційного забезпечення процесу 

управління взаємовідносинами з споживачем має на увазі створення бази 

даних, яка об'єднує всі основні характеристики функціонування і розвитку 

бренду. 

Висновок. Отже, орієнтація бренду на споживача, – це складова успіху 

механізму управління взаєминами. В сучасних умовах функціонування 

підприємств на ринку важливим є встановлення зв'язку між споживчою 

активністю і комунікаційним набором, на підставі якого і формується 

діяльність споживача, пов'язана з брендом, тобто формується модель 

управління взаємовідносинами з споживачами. У випадку, коли бренд постійно 

підтримує добрі стосунки з споживачами, постійно виправдовує їхні 



очікування, то вони стають відданими покупцями і потенційними клієнтами 

торгової марки. 
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