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РОЗДІЛ 11 

РЕКЛАМА ТА РЕКЛАМНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ 

 

 

11.1. Поняття і функції реклами 

 

Важлива роль у комплексі маркетингових комунікацій належить 

рекламі. Реклама являє собою вид комунікативного зв’язку між 

виробником товарів та послуг та їх споживачем. 

Реклама – найкращий інструмент у спробах підприємства 

модифікувати поведінку покупців, привернути їхню увагу до його 

товарів, створити приємний образ самого підприємства, показати його 

суспільну значущість та корисність. 

Реклама – це переконливий засіб інформації про товар (послугу) 

або фірму (транспортне підприємство), комерційна пропаганда 

споживчих властивостей товару та переваг діяльності фірми, що готує 

активного та потенційного покупця до покупки. 

Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з 

боку фірми неможливо. Однак споживачам необхідно надати інформацію, 

щоб переконати їх у перевагах товару фірми, розсіяти недовіру, 

сформувати і активізувати попит і створити психологічну готовність 

до проведення комерційних переговорів з купівлі-продажу та придбання 

товару. 

Рекламою називають будь-яку оплачену форму неособистого 

представлення про товар і просування цих відомостей до його 

споживача. Її мета – стимулювання попиту або створення образу 

фірми. Це комерційна пропаганда споживчих властивостей товару. За 

допомогою реклами у свідомості потенційного покупця формується 

образ товару. Нічого не може відбутися в бізнесі, поки щось не 

продано. Реклама – це зброя збуту. Для того щоб завоювати ринок або 

хоча б почати продаж товару (реалізацію послуг), потрібна реклама. 

Реклама – це інформація, що направляється продавцем споживачам 

з метою забезпечення прибуткової продажу товару. 

Рекламування – це процес поширення інформації за рахунок 

замовника з метою просування ідей, товарів або послуг. Реклама займається 

формуванням довгострокового образу організації (престижна реклама); 

довгострокового виділення конкретного марочного товару (реклама 
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марки); розповсюдженням інформації про продаж, послугу чи подію 

(рубрична реклама); оголошенням про розпродаж за зниженими цінами 

(реклама розпродажів); просуванням конкретної ідеї (роз’яснювально-

пропагандистська реклама). 

Перед рекламою постає завдання залежно від її призначення: 

інформувати покупця, перестерігати, нагадувати або підкріплювати 

правильність рішення; інформативна реклама переважає на етапі 

виведення товару на ринок, коли перед виробником постає завдання 

створення первинного попиту; реклама-повідомлення набуває особливої 

значимості на етапі зростання виробництва товару, коли перед фірмою 

постає завдання формування виборчого попиту; реклама надзвичайно 

важлива на етапі «зрілості» товару, для того щоб змусити споживача 

пам’ятати про товар; підкріплювальна реклама прагне запевнити 

нинішніх покупців у правильності зробленого ними вибору. 

У процесі розробки рекламного звернення можна виділити такі етапи: 

1) формування ідеї звернення; 

2) оцінка звернення і вибір варіанту його виконання; 

3) виконання звернення (цей етап має вирішальне значення, 

оскільки ступінь впливу на покупця залежить не тільки від того, що 

сказано в рекламі, але і як сказано). 

Виходячи з вимог до реклами, рекламодавець починає процес 

розробки тексту, в якому обумовлюються завдання, зміст, аргументація і 

тон майбутнього оголошення. Творчі працівники рекламних агентств 

знаходять стиль, тон, слова і форму втілення цього звернення. 

Звернення може бути виконане в таких варіантах: 

– «замальовка з натури» – представлення одного або декількох 

персонажів, використання товару у звичній обстановці; 

– акцент на спосіб життя – упор на «вписування» товару в 

певний спосіб; 

– створення фантазійної обстановки; 

– створення піднесеного настрою або створення улюбленого 

образу (краси, любові або безтурботності); 

– використання символічного персонажа, який уособлює собою 

товар; 

– акцент на технічний і професійний досвід фірми у виробництві 

конкретного товару; 

– використання даних наукового характеру для підтвердження 

ефективності рекламованого товару порівняно з іншими марками; 

– використання купівельних свідчень на користь товару. 
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Розробка реклами під час вибору засобів поширення інформації 

передбачає вирішення таких завдань: 

– визначення з обхвату покупців (скільки людей потрібно 

познайомити з рекламою за конкретний відрізок часу); 

– частота появи реклами; 

– вибір засобів поширення інформації (газети, телебачення, 

радіо, журнали, зовнішня реклама тощо); 

– вибір конкретних (найбільш рентабельних) носіїв реклами та 

оцінка їх дієвості за таких показників, як достовірність, успішність та 

психологічний вплив на покупців; 

– складання тимчасового графіка використання засобів реклами 

на рік, в якому враховується не тільки фактор сезонності, але й 

очікувані кон’юнктурні зміни; 

– рішення про циклічність своєї реклами (рівномірне розміщення, 

пульсуючий графік). 

Для оцінки рекламної продукції застосовуються наступні методи: 

– метод виміру комунікативної ефективності (випробування текстів); 

– метод виміру торгової ефективності (найпоширеніший спосіб 

виміру торгової ефективності реклами – порівняння обсягу продажів із 

витратами на рекламу за минулий період). 

Отже, оскільки реклама вимагає великих грошей, фірма повинна 

точно сформулювати завдання реклами, прийняти продумані рішення 

щодо рекламного бюджету, знайти форми, звернення і зробити вибір 

щодо засобів реклами, зробити оцінку результатів рекламної діяльності. 

Основні вимоги до рекламодавця: правдивість, чесність, надання 

знижок на проведення заходів стимулювання і послуги всім клієнтам 

на рівних умовах. 

 

11.2. Завдання, пов’язані з розробкою реклами 

 

Американський фахівець з реклами Р. Ривс у книзі «Реальність у 

рекламі» наводить закон, який говорить: «Споживач схильний 

запам’ятати з рекламного оголошення тільки щось одне: або один 

сильний аргумент, або одну сильну думку». Тому в рекламі слід 

прагнути сконцентрувати все, що ви хочете сказати про товар, в якийсь 

смисловий фокус – унікальна торгова пропозиція. Така пропозиція має 

включати три елементи: 

1. Кожне рекламне оголошення повинне зробити споживачеві 

якусь пропозицію, специфічну вигоду. 

2. Пропозиція повинна бути такою, щоб конкурент або не міг 

дати, або не висуває. Воно повинне бути унікальним.  
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3. Пропозиція повинна бути настільки сильною, щоб привести в 
рух усіх можливих потенційних покупців вашого товару. Навіть ті товари, 
які призначені для виконання одних і тих самих функцій чи мають однакові 
властивості, при уважному їх вивченні виявляють велику кількість 
відмінностей або між ними самими, або між способами їх вживання. 

Однак при складанні реклами фахівці рекомендують пам’ятати 
хоча б про три непорушні закони в рекламі: 

– при однаковій рекламі більш досконалий товар (послуга) в 
результаті вийде переможцем; 

– реклама стимулює збут якісного товару (послуги) та 
ускоряючи провал поганого; 

– рекламна компанія, що підкреслює малу відмінність, яку 
споживач не в змозі уловити, прискорює провал товару (послуги). 

На сьогодні створюються спеціальні фірми з розробки рекламних 
кампаній. Рекламна кампанія – це комплекс взаємопов’язаних заходів 
рекламного впливу на цільову аудиторію з чітко з’ясованим 
результатом або метою такого впливів-наслідком, спрямованого на 
потенційного споживача. Для того щоб рекламна кампанія підприємства 
була дієвою в умовах ринку, необхідно дотримуватись таких правил: 

– чітко усвідомлювати, для кого призначена продукція 
підприємства, кому повинна адресована реклама; 

– товарний знак, марка підприємства повинні бути помітними на 
ринку, щоб їх ні з чим не могли переплутати покупці; 

– реклама товару не повинна бути занадто настирливою; 
– у рекламі слід спиратися на факти, а не на ілюзії; 
– заголовки в рекламі повинні бути помітними, терміни і вирази – 

доступними; 
– у рекламі варто використовувати більше ілюстрацій;  
– реклама повинна створювати навколо підприємства і виробу 

атмосферу широкої гласності; 
– рекламу не слід прибирати до тих пір, поки не переконаєтеся в 

тому, що вона себе вичерпала повністю; 
– у рекламі бажано наводити різні форми преміювання покупців 

за покупку товару. 
Рекламна кампанія за інтенсивністю впливу на покупця може бути: 

низхідною – у міру зменшення кількості товарів на складі знижується 
розмах рекламних заходів; рівномірною – рекламні заходи розподілені 
рівномірно в часі; зростаючою – рекламні заходи посилюються в міру 
збільшення обсягу виробництва товару фірмою. 

Перед більшістю фірм, що реалізують концепцію маркетингу, рано 
чи пізно постає питання: створювати (розширювати) свою службу 
реклами або скористатися послугами спеціалізованих організацій 
(рекламних агентств)?  



Н. М. Іщенко 

 

161 

Тут усе залежить від обсягу робіт, передбачуваних напрямів і сум, 

що виділяються на рекламні цілі.  

Одне можна сказати точно: обійтися без послуг рекламних агентств 

навряд чи вдасться. Є роботи, пов’язані з рекламою, де необхідний 

досвід професіоналів у якій-небудь області або спеціальне обладнання 

(наприклад, виготовлення радіороликів, рекламних щітів, сувенірної 

реклами та інше). 

Рекламне агентство за замовленнями рекламодавців (замовників) 

здійснює творчі і виконавські функції, пов’язані зі створенням 

рекламних матеріалів, виготовляє оригінали реклами, проводить 

комплексні рекламні кампанії й окремі рекламні заходи, здійснює 

зв’язок із засобами поширення реклами, надає послуги з комплексного 

маркетингового дослідження товарів, ринків і споживачів.  

Але вдаватися до послуг того чи іншого агентства слід обережно. 

Нігель Форстад в своїй книзі «Знайди свій шлях у рекламній справі», 

говорячи про діяльність рекламних агентств, зазначав: «Я боюся тих, 

кому плачу свої гроші». Щоб зменшити ступінь ризику при виборі 

рекламного агентства, доцільно дізнатися: 

– час створення агентства і досвід роботи; 

– наявність необхідних спеціалістів; 

– рівень спеціалізації до зацікавленого напряму; 

– вартість наданих послуг. 

Досвід роботи рекламного агентства не є секретом, навпаки, 

агентству з метою власної реклами, вигідно познайомити потенційного 

замовника зі своїми роботами і досягненнями.  

Надійніше зупинитися на спеціалізованих агентствах. Слід 

побоюватися майстрів на всі руки, які беруться за будь-яку справу. 

 

11.3. Рекламна діяльність у системі маркетингу 

 

Для просування товарів від підприємця-продавця до покупця 

використовується низка засобів, у тому числі: 

– реклама; 

– паблік рілейшнз (зв’язок із громадськістю); 

– стимулювання збуту. 

Найважливішим із цих коштів є реклама. Реклама може застосову-

ватися в таких видах: інформаційна (рубрична), пропагандистсько-

роз’яснювальна, марки товару, престижна, розпродажів тощо. 

Інформаційна реклама призначена для розповсюдження серед 

потенційних покупців відомостей щодо пропонованих до продажу 

товарів або послуг. Пропагандистсько-роз’яснювальна реклама служить 
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для поглибленого опису конкретних переваг товару або послуги 

стосовно до певного споживача. Реклама марки товару орієнтує 

покупця не на конкретний товар, а на марку фірми, яка виробляє групу 

товарів (послуг). 

Престижна реклама розрахована на тривалий термін і служить для 

формування привабливого образу товару і фірми-виробника. 

Реклама розпродажів оголошує про майбутній продаж товару за 

зниженими цінами (розпродаж). 

Реклама вбирається в такі форми: ознайомчу, агітаційну, співвідносну, 

що нагадує, підкріплювальну. 

Ознайомча реклама являє собою опис товару або послуги, 

достатню для ознайомлення з ним потенційного покупця (ця форма 

характерна для початку рекламної кампанії, вона застосовується на 

етапі виведення товару на ринок із метою формування первинного 

попиту). 

Агітаційна реклама застосовується на етапі зростання продажів 

товару на ринку (основною метою такої реклами є формування у 

покупця виборчого попиту, переваги саме цій марці товару, виходячи з 

її конкретних властивостей). Агітаційна реклама може набувати форми 

так званої реклами-порівняння, у якій основний акцент робиться на 

виявленні переваг даного товару порівняно з іншими товарами того ж 

класу. 

Реклама-нагадування застосовується на етапі зрілості товару, для 

того щоб покупець пам’ятав про його наявність на ринку, про те, що 

товар постійно необхідний, що він продається в зручному для покупця 

місці. Ця форма реклами може доповнюватися так званою 

підкріплюючею рекламою, головна мета якої – переконати покупця, 

що він правильно вибрав товар. Це досягається шляхом демонстрації 

виступів задоволених покупців, що діляться своїм захватом від 

зробленої покупки. 

Види реклами. Твердження про те, що реклама – двигун торгівлі, є 

всесвітньо визнаним. 

Види реклами різноманітні: 

– пряма реклама – поштою, інформаційних листів, врученням 

рекламних матеріалів; 

– реклама в пресі – в газетах, у журналах загального або 

спеціального призначення, в довідниках; 

– друкована реклама – проспекти, каталоги, буклети, плакати, 

листівки, календарі; 

– екранна реклама – кінореклама, телереклама, слайди; 

– зовнішня реклама – електрифіковані панно, вітрини; 
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– реклама на транспортних засобах; 

– реклама на місці продажу; 

– виставки і ярмарки; 

– сувеніри та подарунки. 

Частиною реклами слід вважати і персональний продаж товару. 

Персональний продаж – усне представлення про товар або послугу 

фірми, здійснюється через особистий контакт, у результаті чого 

відбудеться угода. Важливим моментом тут є індивідуальна увага 

кожному покупцеві. 

Розрізняють також рекламу безпосередню і непряму. Безпосередня 

реклама здійснюється на комерційних умовах і вказує рекламодавця, 

прямо виконуючи рекламну функцію стосовно до конкурентного 

товару або конкурентної фірмі. Непряма реклама виконує рекламну 

функцію не настільки прямолінійно, а в завуальованій формі, не 

використовуючи прямих каналів поширення рекламних засобів і не 

вказуючи безпосередньо рекламодавця. 

Без знання специфіки та механізмів рекламної діяльності неможна 

грамотно реалізувати концепцію маркетингу і забезпечити комерційний 

успіх товарів і послуг. 

Кожен із видів реклами має свої позитивні і негативні сторони. 

Тому перш ніж вибрати той чи інший вид реклами, слід визначити, яку 

мету вона переслідує. 

 

11.4. Організація реклами транспортних послуг 
 

Реклама є однією з важливих складових частин маркетингу. Це 

випливає із суті ринкової системи господарювання, яка припускає 

самостійність у проблемах збуту. Знайти споживача транспортних 

послуг, забезпечити тривалість збуту цих послуг, створити позитивний 

образ транспортного підприємства – головні завдання реклами. 

Реклама здійснює дві основні функції – інформативну та 

спонукальну. 

Інформативна функція реклами полягає в тому, що вона знайомить 

потенційних споживачів транспортних послуг (основних та 

додаткових) з особливостями і можливостями їх використання, 

перевагою перед аналогічними послугами у конкурентів. 

Спонукальна функція реклами спрямована на емоційні і розумові 

процеси людей, що приймають рішення про покупку транспортних 

послуг для своїх підприємств (організацій) або для себе особисто, на 

формування і розвиток їх потреб у транспортних послугах. 
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Основна мета реклами – переконати потенційних споживачів у 

тому, що рекламовані транспортні послуги здатні знизити собівартість, 

збільшити продуктивність, поліпшити збутові можливості. 

Перша стадія змістовної частини розробки рекламного звернення – 

це створення різних варіантів рекламних аргументів. Вони повинні 

бути переконливі, дієві, чітко адресовані. Ідеї рекламних повідомлень 

можна черпати у самих споживачів, оскільки вони формують і 

пред’являють саме ті вимоги, повідомлення про задоволення яких 

викличе у них безумовну позитивну реакцію. Цінні ідеї підказують також 

посередники зі збуту послуг (транспортна біржа, транспортно-

експедиційні засоби та ін), а також конкуренти. Крім того, формування 

переконливих аргументів на користь переваг пропонованих послуг 

можуть сприяти такі стратегії, що підлягають розвитку варіантів: 

– наближення характеристики конкретної транспортної послуги 

або комплексу послуг до характеристик (параметрів) ідеальної, з точки 

зору споживачів, послуги даного сегмента ринку збуту; 

– показ того, що транспортні послуги конкурентів знаходяться 

далі від параметрів ідеальної транспортної послуги, ніж рекламовані 

послуги; 

– зміна думки споживачів про відносну важливість відмінності 

властивостей, якостей, характеристики існуючих транспортних послуг, 

які надаються конкурентами. Особливу увагу споживачів звертається 

на нові характеристики, вигідно відрізняють рекламовані послуги від 

послуг конкурентів. Витрати на друковану рекламу визначаються 

вартістю друкованої площі, яка надається в рекламних цілях. 

Розрахунковою одиницею тут служить тариф вартості одного 

розрахункового рядка рекламного тексту для строго визначеного 

тиражу. Розраховуючи та плануючи витрати на друковану рекламу, 

треба враховувати такі параметри її ефективності, як наклади, 

спрямованість видання, вартість рядка або сторінки. 

З урахуванням ділової спрямованості реклами необхідно вирішити, 

на чому слід економити. Особливо це стосується повторних 

публікацій: з одного боку, зростає ймовірність прочитання даного 

рекламного оголошення цілком певним колом читачів, з іншого – 

може виявитися більш важливим охопити рекламою принципово нову 

читацьку аудиторію. Аналогічні розрахунки можуть бути проведені і 

щодо реклами не тільки в пресі, але і середовищі мовлення. 

Реклама за допомогою засобів мовлення може бути здійснена в 

різноманітних формах: студійна передача, позастудійний репортаж із 

місця, де рекламована послуга дала необхідний результат, запис у 

вигляді магнітофонної плівки, кінофільму, відеокліпу. 
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Вартість реклами, як і її ефект, багато в чому залежить від того, в 

який час надається для неї ефір, які програми будуть передаватися в 
той же час по інших каналах. Велике значення має передчасне 
анонсування майбутніх рекламних програм. 

Істотним ефектом володіє зовнішня реклама. Основним видом її є 
плакат, а носієм його можуть бути щит для розклеювання плакатів, 
стіна будинку, транспортний засіб. 

Особливе місце в комплексі засобів зовнішньої реклами займає 
реклама всередині транспортних засобів, на їхніх зовнішніх поверхнях, 
також на вокзалах і зупинках. 

Щоб оптимізувати вибір і використання засобів реклами, розробляється 

план рекламної кампанії. Його розробка базується на інформації 
рекламованих послуг (їхні властивості і, відповідно, потреби потенційної 
клієнтури), про ринок і його сегменти, про мотиви поведінки клієнта у 

зв’язку з різними способами задоволення його потреб, про тенденції 
зміни попиту на ринку послуг або на окремих його сегментах . 

Загальновідомий вираз «реклама – двигун торгівлі» в наших 

майбутніх ринкових умовах перетвориться з напівсерйозного жарту в 
серйозну проблему для виробників товарів і послуг. Французькі соціологи 
доводять, що 87 % споживачів купують товар, побачивши знайому 
торговельну марку або упаковку, рекламовану в пресі, на вулиці і по 

телебаченню. На рекламу в розвинених країнах витрачається до 15-25 % 
вартості товарів і послуг. Однак ці витрати відносять до «ризикованих». 
Дуже важливою є правдива відповідність того в дійсності, що 

рекламується. Крім того, конкурент навіть із меншим розмахом 
реклами може запропонувати більш якісний товар або послугу і 
успішно їх реалізувати, тоді витрати нашого підприємства на рекламу 

будуть втрачені марно. Справа в тому, що деякі люди не дуже схильні 
вірити рекламі (особливо настирливій, часто повторюваній), вони 
більше вірять собі, власному смаку або звичці, сусідові чи знайомому, 
рекомендаціям інших організацій. 

Ось чому під час аналізу заходів щодо реклами, наприклад, перш 
ніж широко запроваджувати рекламні заходи про транспортні послуги 
(«Користуйтеся послугами Аерофлоту», «Подорожуйте на туристичних 

поїздах» і т. п.), необхідно попередньо випробувати (або «пронація 
засобів реклами») та вивчити їхній вплив на кінцеві результати 
діяльності транспортних організацій (збільшення обсягу перевезень і 

доходів транспорту). Звичайно, не слід плутати рекламу з інформацією 
про транспортні послуги, наприклад, з розкладом руху поїздів, хоча 
вони можуть доповнювати один одного. Дуже позитивно, наприклад, 
сприймалася б пасажирами інформація начальника поїзда по поїзному 

радіо про сервіси для пасажирів. 
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Таблиця 11.1 

Характеристика засобів реклами 
 

Засоби 

реклами 

Переваги Недоліки 

Газети своєчасність, велике охоплення 

місцевого ринку, висока 

достовірність 

короткочасність існування, низька 

якість відтворення, мала аудиторія 

«вторинних читачів» 

Телебачення поєднання зображення, звуку, 

руху; високий ступінь залучення 

уваги, широта охоплення 

висока вартість, скороминущість 

рекламного контакту 

Радіо масовість використання, низька 

вартість, висока винахідливість 

представлення тільки звуковими 

засобами, скороминущість 

рекламного контакту 

Журнали висока винахідливість і 

престижність, висока якість 

відтворення, тривалість існування 

великий розрив у часі між 

поданням матеріалу в редакцію і 

виходом його у світ; наявність 

марного тиражу 

Зовнішня 

реклама 

висока частота повторних 

контактів 

відсутність вибірковості аудиторії 

Виставки і 

ярмарки 

особисті контакти, візуальне 

ознайомлення з товаром 

великі витрати 

 

При розробці бюджету реклами на кожний окремий товар 

(послугу) слід пам’ятати, що кожна фірма намагається вкласти в 

рекламу рівно стільки грошей, скільки необхідно для досягнення 

намічених обсягів збуту. 

Найчастіше використовується метод обчислення «від готівкових 

коштів», метод числення у відсотках «до суми продажів»; метод 

«конкурентного паритету» і метод обчислення «виходячи з цілей і 

завдань». 

У процесі розробки рекламного звернення можна виділити кошти у 

відсотках до суми продажів; використовувати метод конкурентного 

паритету; здійснювати обчислення «виходячи з цілей і завдань». 

Засоби поширення реклами транспортних послуг можуть бути 

різними, починаючи від щитів, плакатів, рекламних оголошень на 

транспортних засобах до реклами на радіо, телебаченні тощо. 

У відповідності з рекомендаціями [9] економічну ефективність 

реклами (Ер) можна оцінити стосовно додаткового прибутку, 

отриманого в результаті застосування реклами, до витрат на рекламу: 

Эр = 
Z

USОO

100

))((
op ,    (11.1) 
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де Оо – обсяг реалізації, отриманий у період до застосування 

реклами, млн грн; Ор – обсяг реалізації, отриманий після застосування 

реклами, млн грн; S – розмір торговельної знижки ціни рекламованої 

послуги, %; U – рівень витрат обігу у відсотках до обсягом реалізації; 

Z – витрати на рекламування послуги, млн грн. 

 

11.5. Ринкова атрибутика товару 

 

Випускаючи товар на ринок, фірма повинна подбати про його 

впізнання споживачами. Отже, важливим завданням товарної політики 

є оформлення індивідуальної ринкової «особистості» товару. Це 

досягається шляхом використання товарно-знакової символіки й 

інформації. Які ж конкретні поняття тут застосовуються? 

У першу чергу, це товарна марка. Товарна марка являє собою ім’я, 

знак або символ (малюнок або їх поєднання), що потрібно для того, 

щоб розрізняти товари різних виробників. Як товарна марка можуть 

бути використані: 

– фірмове ім’я (марочна назва) – це буква, слово або група букв 

або слів, які можна вимовити (наприклад «Промінь», «Мастров», 

«Елема», «Інтурист», «Адідас», «Макдональдс» та ін); 

– фірмовий (марочний) знак – це символ, малюнок, відмітний 

колір або якесь інше позначення. Фірмові знак є частиною товарної 

марки, яку можна впізнати але не можна вимовити. 

Добре відомо, що багато закордонних фірм вибирають для своїх 

виробів цілком конкретні кольори. Так, для косметичних товарів 

західнонімецької фірми «Нівея» використовується синьо-біле поєднання 

кольорів, а виробники парфумерії західнонімецької фірми «4711» 

віддали перевагу темно-зелений колір. 

Фірмові кольори полегшують ідентифікацію даного товару серед 

аналогічних. При випуску нового товару в рамках тієї ж серії вони 

дозволяють споживачу швидше звикнути до нього. Даний аспект 

набирає все більшого значення при насиченні ринку товарами. Серед 

величезної безлічі товарів, які задовольняють одні й ті ж потреби, 

покупець охочіше набуває відомий товар або новий, якщо той 

належить до добре відомого сімейства товарів. 

Фірмове ім’я та фірмовий знак являють собою маркетингові 

позначення і не забезпечують юридичного захисту, якщо не зареестровані 

як товарні знаки, які гарантують вийнятковість для їхніх власників і 

створюють правовий захист їх інтересів. 

Товарний знак – це позначення, що сприяє відзнаці (ідентифікації) 

товарів одних фірм від аналогічних товарів інших фірм. Товарний знак 
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реєструється, юридично захищається і має функцію виняткової 

приналежності. 

Широке розповсюдження цього умовного позначення пояснюється 

наступним. Повне найменування підприємства, найчастіше довге, 

однакове або схоже з найменуваннями інших підприємств, не зовсім 

зручно для запам’ятовування і оперативного використання на практиці. 

Набагато легше запам’ятати умовне позначення підприємства у вигляді 

якогось зручно вимовного слова або виразного графічного символу, 

тобто товарного знака підприємства. Серед маси «безликих», анонімних 

товарів вироби, що носять відомі товарні марки, утворюють еліту 

товарного світу. Визнаний покупцями, такий, що затвердив у громадській 

думці свою високу репутацію товарний знак уже сам по собі служить 

надійним гарантом і відмінною рекламою продукції тієї фірми, якій він 

належить. Володіння таким товарним знаком – величезна перевага в 

конкурентній боротьбі, безвиграшна можливість розширення ринку збуту. 

Саме за допомогою товарного знаку покупець робить свій вибір на 

користь того чи іншого товару, того чи іншого виробника товару. Так, 

зарекомендували себе з кращого боку товарні знаки «Адідас», «Пума», 

так ми дізнаємося про фірми-власники цих знаків. 

Проведені за кордоном і в нас в Україні опитування споживачів 

свідчать, що покупець віддасть перевагу тому продукту, товарний знак 

яких йому знайомий, а серед незнайомих – обере товар, який має не 

тільки найбільш привабливий вигляд, але і найбільш цікавий товарний 

знак. Покупець, діючи часом інтуїтивно, в той же час майже не 

помиляється. 

Товарні знаки мають давню історію. Ще в Ассирії і Вавилоні на 

кам’яних плитах палаців висікалися клинописом імена їх власніків або 

будівельників. У міру розвитку ремесел використання особливих 

товарних знаків і клейм отримало все більшого поширення. Так, ще в 

середні віки гільдії ремісників і торговців вимагали, щоб кожен 

виробник позначав свій товар. Таким чином, контролювалась якість і 

кількість товару. За Петра I були розроблені юридичні норми для 

ремісників. Згідно з положенням про цехи було встановлено таврування 

виробів, а ремісники, які продавали нетавровані вироби, піддавалися 

штрафам і покаранням. 

У ринковій економіці товарний знак – це об’єкт власності. Це 

означає, що юридично затверджується виключне право на товарний 

знак. Їм можна володіти, розпоряджатися і забороняти його незаконне 

використання. 

Як товарний знак можуть бути зареєстровані словесні, образотворчі, 
об’ємні та інші позначення або їх комбінації. Найбільш широке 
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поширення одержали словесні і графічні товарні знаки, а також їхні 

комбінації. Найпоширеніші – словесні, на частку яких припадає до 
80 % усіх товарних знаків світу. Їхня поширеність пояснюється 
насамперед високою пригідністю для цілей реклами. Однак образотворчі 

знаки легше для сприйняття і легко впізнаються. 
Необхідно враховувати, що як товарний знак не можуть бути 

зареєстровані позначення, що суперечать за своїм змістом суспільним 

інтересам, принципам гуманності і моралі. Не реєструється також 
позначення, що є помилковими або здатними ввести в оману споживача 
щодо товару або його виробника. 

Не допускається реєстрація товарних знаків, що складаються лише 

з позначень: 
– не мають ознак відмінності; 
– представляють собою державні герби, прапори, емблеми, 

офіційні назви держав, скорочені або повні найменуванняня міжнародних 
міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та проблемні 
клейма, печатки; нагороди та інші їх відмінності; 

– увійшли в загальне вживання як позначення товарів певного виду; 
– є загальноприйнятими символами і термінами; 
– вказують на вид, якість, властивості, призначення, цінність 

товарів, а також на місце і час їх виробництва та збуту. 

Такі позначення можуть бути включені в товарний знак як такі 
елементи, що не охороняються, якщо на це дається згода відповідного 
компетентного органу або їх власника. 

Не можуть бути зареєстровані як товарні знаки позначення, 
тотожні, подібні до їх змішання: 

– з товарними знаками раніше зареєстрованими чи заявленими 

на реєстрацію на ім’я іншої особи стосовно однорідних товарів; 
– товарними знаками інших осіб, що охороняються в Україні на 

підставі міжнародних угод; 
– фірмовими найменуваннями (або їх частиною), що належать 

іншим особам, які одержали право на ці найменування раніше 
надходження заявки на товарний знак щодо однорідних товарів; 

– найменуваннями місць проходження товарів, що охороняються в 

Україні, крім випадків, коли вони включені як елемент у товарний 
знак, що не охороняється, реєструється на ім’я особи, яка має право на 
використання такого найменування. 

Не реєструються як товарні знаки, які відтворюють: 
– промислові зразки, права на які належать у країні іншим особам; 
– назва відомих у країні творів науки, літератури і мистецтва 

або цитати з твору мистецтва або їх фрагменти без згоди власника 

авторського права і відповідного компетентного органу; 
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– прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і 

факсиміле відомих осіб без згоди таких осіб, їх спадкоємців або 

відповідного компетентного органу. 

Роль і значення товарного знака в маркетингу зумовлені його 

функціями (рис. 11.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11.2. Функції товарного знака 

 

Виконання всіх цих функцій в їх сукупності, а також кожної окремо 

підвищує конкурентоспроможність марочних товарів і полегшує їх 

позиціонування на ринку. Так, за даними Міжнародного правового 

дослідного інституту імені Макса Планка, 60 % покупців пов’язують 

товарні знаки з високою якістю товарів, 30 % – з високою якістю і 

популярністю фірми, а 10 % – взагалі не звертають уваги на товарні 

знаки. 80 % продукції, що випускається західними фірмами, 

обов’язково має товарні знаки. 

Товарний знак символізує стабільність якісних характеристик і 

властивостей товару, зумовлених технічним та художньо-конструкторським 

рівнем виробу, кваліфікацією кадрів, культурою виробництва тощо, 

тобто тим різноманіттям факторів, які в сукупності і визначають якість 

виробу. Причому ці фактори при серійному виготовленні продукції, 

властивому сучасному способу виробництва, не тільки визначають у 

цей період якість кожного одиничного виробу, але і передбачають 

стабільність якості всіх наступних виготовлених підприємством таких 

же або аналогічних виробів з даним товарним знаком. У цьому 

виявляється так звана функція гарантії якості, притаманна товарному 

знаку. Завоювати добру славу знаку набагато важче, ніж її втратити. 

Ось чому власникові товарного знаку необхідно постійно піклуватися 

про збереження якісних характеристик і властивостей товару, що 

випускається з даним знаком. 
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Індивідуалізаційна функція товарного знака полягає у виділенні 

позначеного товару із сукупності однорідної продукції. Роль цієї 
функції підвищується в міру зростання і розширення масштабів 
виробництва, коли уніфікація і стандартизація сприяють зближенню не 

тільки технічних параметрів однорідної продукції, але і значного 
поліпшення їхнього зовнішнього вигляду.  

Для виконання своєї основної функції – індивідуалізації товару і 

його виробника на ринку – товарний знак повинен відповідати низці 

вимог: 
– простота, тобто мінімальна кількість ліній, відсутність 

дрібних, погано помітних деталей і всього, що заважає швидкому і 

точному запам’ятовуванню; 
– індивідуальність, яка повинна забезпечити відмінність і 

впізнаваність товарного знака. Однак індивідуальність не повинна 

перетворюватися на «схожість» знака на основний товар фірми (так, 
якщо підприємство випускає автомобілі, то це не означає, що його 
товарний знак повинен бути схожий на автомобіль); 

– привабливість, або відсутність негативних емоцій, викликаних 
товарним знаком. 

Істотну роль при збуті товарів покликана відігравати рекламна 
функція товарного знака. Для цього сам товарний знак повинен стати 

об’єктом реклами, тобто використовуватися у всіх своїх візуальних 
проявах: на товарі та його упаковці, вивісках, у газосвітловій рекламі, 
об’ємних сувенірах, друкованих виданнях, оформленні виставкових та 

торгових приміщень і т. д. Можливість використання товарного знака, 
як і знака обслуговування, потрібно передбачити вже під час його 
створення. 

Вважається, що в цілому більшою рекламоздатністю володіють 
словесні знаки і меншою – образотворчі. Однак рекламоздатність 
образотворчого товарного знаку при відповідному виконанні може 
бути дуже високою. 

Відносно широке поширення, особливо останнім часом, як товарні 
знаки, що володіють високою рекламною здатністю, отримали різного 
роду етикетки, а також самі упаковки, реєстровані як об’ємні товарні 

знаки. Провідні фірми надають рекламній функції товарного знака 
першорядне значення. Товарний знак є одним із засобів встановлення 
конкурентоспроможних цін. Приміром, вартість анонімних товарів за 

кордоном на 15-25 % нижче вартості маркованих товарним знаком. 
Товарні знаки активно використовуються в різного роду рекламних 

заходах, зокрема при публікації інформаційного матеріалу, каталогів, 
проспектів, листівок, у газетах, журналах, кіно, на телебаченні, на 

виставках, ярмарках, аукціонах і тощо 
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Мета цих заходів – інформація споживача за допомогою товарного 

знака про продукцію того підприємства, якому він належить. Причому 

мета досягається за умови, що товарний знак рекламує товар високої 

якості, в іншому випадку він втрачає реальну цінність. 

Деякі недобросовісні бізнесмени іноді користуються чужим, добре 

зарекомендували себе товарним знаком, проставляють його на своїй 

продукції з метою отримання прибутку. У будь-якому місті або селищі 

можна зустріти комерційні магазини та кіоски, увінчання відомими і 

гордими назвами. Але бізнесменам слід пам’ятати, що самовільне 

використання чужого зареєстрованого товарного знака або знака 

обслуговування карається законом. Товарні знаки належать до так 

званих об’єктів інтелектуальної власності і охороняються патентними 

законами всіх країн світу. Не зупиняючись на особливостях патентного 

законодавства різних країн, відзначимо лише, що в Україні законо-

давство щодо товарних знаків засновано на загальних принципах, 

прийнятих у розвинених країнах, основним із яких є виключне право 

власника товарного знака на його використання, а також право забороняти 

використання зареєстрованого товарного знака іншим особам. 

Право на товарний знак охороняється державою і засвідчується 

свідоцтвом. Свідоцтво засвідчує пріоритет товарного знака, виняткове 

право власника на товарний знак відносно товарів, зазначених у 

свідоцтві, та містить зображення товарного знака. Реєстрація товарного 

знака діє протягом десяти років з дати подачі заявки. Для продовження 

терміну подається повторна заявка. 

Законодавчо введено виключне право на застосування товарного 

знака власником, який може забороняти його використання іншими 

особами. Якщо ж хтось чи то в рекламних, чи то в інших цілях 

застосовував чужий товарний знак, на який видано свідоцтво, він є 

порушником закону і притягується до відповідальності шляхом 

застосування до нього певних санкцій: 

– компенсація збитку в повному обсязі (можливо, у розмірі 

прибутку, отриманого порушником, або упущеної можливості власника); 

– публікація за рахунок порушника про рішення суду для 

відновлення репутації власника знаку; 

– знищення незаконної маркування і тощо. 

Право на товарний знак може бути призупинено достроково. 

Наприклад, якщо зареєстрований товарний знак не використовується 

упродовж п’яти років. В умовах ринку такі дії (а це не що інше, як 

елемент недобросовісної конкуренції) нерідкісні. 

Однак слід пам’ятати, що, будучи «супроводом» товару, товарний 

знак і сам може бути товаром. Особа або фірма-власник знака має 
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право не тільки користуватися ним, але й продати це право третім 

особам. Але на відміну від випадку незаконного використання чужого 

знака продаж права на користування товарним знаком на основі 

укладеного ліцензійного договору має законний, а тому охороняється 

порядок. 

Товарний знак – один із найбільш цінних об’єктів власності. 

Товарний знак «Кемел» оцінено власником у 10 млн дол., а «Кока-

кола» – 3 млрд дол., горілка «Столична» на зовнішньому ринку – 

400 млн дол. 


