
ЕКОНОМІЧНА НАУКА

77

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК), будучи

одним з центральних компонентів комунікаційного про$

цесу, останнім часом привертають до себе пильну увагу

з боку представників науки і практики. Застосування ІМК

на тлі зростаючої інформатизації суспільства необхід$

но розглядати як один з найважливіших напрямів діяль$

ності підприємств, націлене на встановлення його взає$

мозв'язків з усіма учасниками маркетингового середо$

вища для забезпечення стабільної та стійкої роботи.

Ідея поєднання різноманітних комунікацій виникла

одразу після того, як таких комунікацій виявилося де$

кілька. На певному етапі різноманітні способи донесен$

ня інформації потребували більш глибокого розвитку і

більш детального вивчення. З'явилися спеціалісти з

торгівлі. Проблема інтеграції засобів впливу на спожи$

вача стала питанням часу. З розвитком індустріального

суспільства боротьба за покупця почала домінувати. На

шляху прогресу інтегрованих комунікацій став прогрес

науково$технічний.

У зв'язку з успіхами в галузі телекомунікацій, роз$

витком кабельного телебачення, супутникових систем

зв'язку, інтерактивних терміналів типу "відеотекст" мар$

кетингові комунікації кардинально змінюються. Розроб$

ляються й швидко реалізуються інтерактивні маркетин$
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гові комунікації, які розширюють і підносять на якісно

новий рівень можливості бізнес$комунікацій, оскільки

дають змогу використовувати всю сукупність наявної

інформації, ефективно її подавати й пропонувати спо$

живачам у надзвичайно стислі терміни й у зручний

спосіб. Така інтерактивність нових комунікаційних ка$

налів сприяє тому, що споживачі стають активними учас$

никами маркетингових комунікативних процесів — вони

мають можливість не просто отримувати інформацію, а

й відбирати її, замовляти, а також відправляти відповіді

комунікаторові. Поширюється тенденція до розробки

повідомлення "за запитом" і співпраці комунікатора та

отримувача маркетингової інформації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Загальним питанням теорії та практики застосуван$

ня маркетингових комунікацій приділялася велика ува$

га в працях наступних зарубіжних авторів: Д. Аакер,

Г. Ассель, А. Батра, Є. Дихтль, Ф. Котлер [3; 4], Ж$Ж. Лам$

бен, Дж. Майерс, Л. Персі, Дж. Р. Россітер, У. Уеллс і

ін. Дослідженням маркетингових комунікацій присвячені

роботи таких вітчизняних вчених, як: Є.П. Голубков [1],

А.А. Долбунов, В.А. Євстаф'єв, Ф.А. Крутиков, Є.В. По$

пов, Н.С. Перекаліна, О.В Песоцька, Н.А. Платонова,
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Р.Ю. Попова, О.А. Саркісян, Л.Б. Сульповар, І.В. Хрис$

тофорова, Д. Є. Шляпіна, В.Н.Ясоном та ін.

Вчені запропонували визначення інтегрованих мар$

кетингових комунікацій як стратегію та інструментарій

взаємодії з ринком, клієнтами, партнерами і громадсь$

кістю, які мають на увазі послідовну діяльність, направ$

лену на ефективне розповсюдження інформації про

компанію.

 П. Вален говорить про необхідність стратегічного

підходу, який управляє всіма аспектами комунікацій і

важливими для організації групами для здійснення брен$

да, поліпшення репутації і збільшення прибутковості

компанії. Перед ІМК постають глобальні і локальні за$

дачі. Визначення, яке дає Д.Шульц, С. Таненбаум і

Р.Лойтерборн [8], можна вважати загальним: ІМК — це

новий спосіб розуміння цілого, яке складене із таких

частин, як реклама, зв'язки з громадськістю, стимулю$

вання збуту, матеріально$технічне забезпечення, орга$

нізація взаємовідносин зі співробітниками.

Китчен і Шульц [8] виявили чотири стадії ІМК: коор$

динація тактичних елементів просування, перегляд мас$

штабів маркетингових комунікацій, застосування інфор$

маційних матеріалів, фінансова і стратегічна інтеграція.

Вони виявили, що більшість фірм зупиняються на двох

стадіях, деякі доходять до третьої і четвертої.

Невирішена раніше частина загальної проблеми.

У 1980—90 рр. був розповсюджений масовий мар$

кетинг, який зумовив розвиток масових комунікацій.

Компанії витрачали великі кошти рекламних бюджетів

на встановлення контактів з потенційними клієнтами. На

рекламу витрачалось 75% маркетингового бюджету.

Вчені і практикуючі маркетологи не розглядали ідею

інтеграції в якості підходу до досягнення компанією

стратегічної позиції на ринку. З початку 1990$х років

інтегровані маркетингові комунікації стали надзвичай$

но актуальною темою. ІМК вплинули на спосіб мислен$

ня і дії не тільки компаній, але і державних структур.

Сьогодні 25% — на стимулювання кінцевих споживачів,

менш ніж 25 % — на рекламу. В останні десятиріччя

спостерігається сегментація ринку, все більшу увагу при$

діляють BTL$програмам. Бурхливий розвиток інформа$

ційних технологій спричинив зміни в сфері медіа, що

призвело до розповсюдження індивідуальних схем спо$

живання. Таким чином, термін ІМС став використовува$

тися недавно. Сміт та інші вчені наводять відмінності між

трьома визначеннями ІМК [5]:

1) управління всіма маркетинговими комунікаціями

і їх контроль;

2) засіб забезпечення передачі позиції, характери$

стик і повідомлень бренда усіма елементами комунікацій

в рамках єдиної узгодженої стратегії;

3) стратегічний аналіз, вибір, реалізація і контроль

всіх елементів маркетингових комунікацій, які ефектив$

но і результативно впливають на організацію і її потен$

ційних клієнтів.

 Хоча деякі фахівці стверджують, що ІМК є не більш

ніж частковим захопленням, все більша кількість авіа$

компаній з успіхом використовують її у своїй маркетин$

говій діяльності. Згідно з дослідженням, виконаний за

завданням Американської асоціації сприяння маркетин$

гу (Promotion Marketing Assosiation of America), 60 з

100 керівників служб маркетингу розглядали ІМК в

якості нового важливого інструменту розробки марке$

тингової стратегії.

 Одночасно зі зростанням загальносвітової конку$

ренції, розвитком технічного прогресу і проявленням

більш інформованих покупців авіакомпанії стали потре$

бувати більш стійкої прихильності споживачів до своїх

послуг і в іміджі, який міг би поширюватися по всьому

світу і надавати все більш сильний вплив на купівельну

аудиторію. З точки зору маркетингу це означає, що авіа$

компанії хотіли б домогтися більш високих результатів

за рахунок підвищення ефективності плану та бюджету

маркетингових комунікацій. Застосування інтегровано$

го підходу дозволяє знизити рівень витрат авіакомпанії,

оскільки ІМК ретельно координує і взаємно пов'язує

використання всіх елементів маркетингу$мікс [6].

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ключовим словом в понятті ІМК є маркетинг. Слово

"інтегровані" означає, що використовується комплекс

різноманітних методів: організаційних, технічних, еко$

номічних, інформаційних.

Загальним визначенням ІМК можна вважати наступ$

не: ІМК — це система інтенсивних методик розвитку

бізнесу. ІМК повинні не тільки сприяти просуванню по$

слуги, але і формувати весь комплекс цінностей, які за$

безпечують розвиток діяльності авіакомпанії. ІМК пе$

ребудовує маркетингові комунікації, щоб побачити їх

такими, якими вони представляються споживачеві — як

потік інформації із єдиного джерела [2].

Одна з основних комунікаційних тенденцій остан$

нього десятиліття полягає в більш активному викорис$

танні інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК).

Поняття ІМК об'єднує в собі всі інструменти маркетин$

гових комунікацій — від реклами до упаковки, призна$

чені для формування звернень, що направляються

цільової аудиторії і службовців для просування про$

дукції фірми до споживача. ІМК перебудовує маркетин$

гові комунікації для того, "щоб побачити їх такими, яки$

ми вони бачаться споживачеві — як потік інформації з

єдиного джерела" [3].

Одним із інструментів ІМК є Інтернет [7]. Розповсю$

дження Інтернету і нових інформаційних технологій зму$

сило багатьох підприємств переглянути ключові факто$

ри успіху в конкурентній боротьбі. Портер запевняє, що

Інтернет впливає на структуру індустрії.

На макрорівні можна виділити два фактори, які при$

вели до фундаментальних змін умов ІМК: глобалізація

економіки і індивідуалізація споживання. В основі цих

змін лежить поява нових інформаційних технологій. ІТ$

революція зробила можливою повну інтеграцію кому$

нікацій.

Нові засоби зв'язку дають змогу забезпечувати до$

ступ до величезних банків інформації у різноманітних

сферах маркетингу. В результаті підприємці мають спра$

ву з дедалі більш поінформованими покупцями, а мар$

кетингова інформація стає фактографічною, конкрет$

ною, такою, що більше слугує покупцеві, ніж виконує

функцію продажу.

Ще одним наслідком розвитку мережі комунікацій

стає висока комунікативна селективність. Поєднання

можливостей телефону, комп'ютера і телевізора спря$
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мовує індивідуалізовані звернення до заздалегідь виз$

наченої аудиторії завдяки використанню систем персо$

ніфікованої електронної пошти й забезпечує високу

ефективність маркетингової комунікації.

Ці зміни спонукають до розробки ще однієї кон$

цепції маркетингу, яку орієнтовно можна визначити як

інтерактивну концепцію маркетингу. Авіакомпаніями

сьогодні використовується електронна комерція, елек$

тронна пошта, реклама в Інтернеті, тобто є реальні

свідчення здійснення на практиці інтерактивного мар$

кетингу як такого, що прискорює бізнес$процеси, здат$

ний швидко доносити значні обсяги інформації до кон$

кретного споживача, дає можливість виміряти силу зво$

ротної реакції ринку, у стислі строки з невеликим бю$

джетом проводити маркетингові дослідження значних

груп споживачів у різних регіонах світу. Основним

змістом концепції інтерактивного маркетингу для авіа$

компанії є особливі форми й інструменти комунікатив$

ного впливу на ринок авіа послуг, що швидко форму$

ють так званий віртуальний ринок. У середовищі інте$

рактивного маркетингу можлива інтерактивна взаємо$

дія як авіакомпанії зі споживачами, так і всіх суб'єктів

ринку із середовищем, оскільки інформація не просто

передається від комунікатора до споживачів, а авіаком$

панії і споживачі, власне, є основою віртуального сере$

довища, створюють його і водночас активно викорис$

товують.

Під час здійснення комунікативних контактів із ви$

користанням традиційних інструментів до комунікато$

ра надходить тільки частина зворотної реакції спожи$

вача, і то не завжди. Інколи для визначення відгуку до$

водиться здійснювати спеціальні дослідження, які да$

ють змогу виміряти ступінь реагування ринку. Такі дії

потребують уміння, попередньої, інколи досить склад$

ної підготовки, витрат коштів і часу. І поки відбувається

дослідження, ситуація на ринку кардинально змінюєть$

ся, а достовірність та актуальність результатів втрача$

ються.

На відміну від традиційної комунікативної моделі,

характерної для засобів масової інформації, що прак$

тично не передбачають зворотного зв'язку, інтерактив$

на модель забезпечує яскраво виражені зворотні зв'яз$

ки. Прикладами реалізації зворотних зв'язків є такі

інструменти, як електронна пошта, логдані, cookie$фай$

ли, реєстрація на web$серверах. Наявність зворотних

зв'язків значно підвищує ефективність використання

комунікативного засобу взаємодії і збільшує можли$

вості підприємства адекватно реагувати на події, що

відбуваються довкола.

За традиційного здійснення маркетингових кому$

нікативних процесів споживачі відіграють пасивну роль

і мають обмежені можливості вибору каналів комуні$

кації. До того ж, незважаючи на широке охоплення тих,

хто сприймає надавані повідомлення, практично не$

можливо точно визначити кількісні параметри цільо$

вої аудиторії. В інтерактивному маркетингу інформа$

ція надається за запитом. Ця особливість визначає ак$

тивну роль споживачів, можливість користувачів

здійснювати контроль над інформацією, використову$

ючи механізми пошуку та фіксуючи запит до ресурсів

Інтернету. Слід зазначити, що Інтернет не тільки кар$

динально змінює механізми здійснення і сприйняття

комунікації цільовими групами, він змінює, власне,

маркетинг, залучаючи до створення ринку численних

продавців і покупців. Такий електронний ринок відкри$

тий і доступний для всіх бажаючих і водночас глобаль$

ний, він відіграє важливу роль для діяльності авіаком$

панії, а також створює можливість значно скоротити

канали розподілу послуг, а отже, й час і витрати, роз$

ширюючи можливості надання і використання інфор$

мації, забезпечуючи ефективну взаємодію всіх учас$

ників ринку авіа послуг.

Інтерактивний маркетинг, зокрема Інтернет, посту$

пово доповнюючи і з часом замінюючи традиційні за$

соби масової інформації, стає дедалі ефективнішим,

доступнішим і менш витратним каналом здійснення мар$

кетингової комунікації. Надалі глобальна інформацій$

на мережа стане незамінним інструментом реалізації не

тільки маркетингових комунікацій, а й маркетингових

програм загалом. У розвитку і застосуванні інтерактив$

ного маркетингу зацікавлений передусім рекламний

ринок — рекламодавці, засоби масової інформації, рек$

ламні агентства, для яких відкриваються принципово

нові можливості ведення комунікативної діяльності.

Зацікавлені в цьому також і споживачі внаслідок знач$

них переваг в одержанні й використанні маркетингової

інформації. З появою єдиного інформаційного середо$

вища світової економіки — Інтернет — авіакомпанії от$

римали нові можливості:

— мінімізації витрат при продажі квитків;

— зниження видатків на рекламу;

— глобальну поінформованість про ринкову ко$

н'юнктуру;

— участь в електронному ринку, шляхом продажу

електронних квитків.

Фахівці з маркетингових комунікацій використову$

ють різні способи для розповсюдження запланованих

звернень та обмежене розповсюдження незапланова$

них. Авіакомпанії, які активно використовують ІМК, за$

стосовують інструменти маркетингових комунікацій ко$

ординовано, що дозволяє створити ефект синергії. Його

сенс полягає в тому, що узгоджене використання різних

інструментів комунікації дозволяє домогтися більш ви$

сокого загального результату, чим розділені. Іншими

словами, ефект синергії служить ілюстрацією відомої

думки про те, що ціле є чимось більшим, ніж просто суму

окремих його складових.

Для створення синергії фахівці з маркетингових

комунікацій повинні знати, за яких умов кожен з інстру$

ментів комунікацій працює найкращим чином і як мож$

на організувати їх спільне використання. Різні види ко$

мунікацій забезпечують встановлення контакту з цільо$

вою аудиторією різними способами, причому деякі з

них взаємно доповнюють і підсилюють один одного.

Крім того, фахівці авіакомпанії повинні розуміти, чого

можна досягти за допомогою того чи іншого інстру$

менту маркетингових комунікацій і в чому полягають

сильні і слабкі сторони його використання. Реклама

добре інформує споживачів про нові авіапослуги і на$

гадує їм про позитивний досвід купівлі авіапослуг цієї

авіакомпанії. У той же час зв'язки з громадськістю

здатні створити маркетингові звернення, що користу$

ються високою довірою покупців. Заходи зі стимулю$

вання збуту можуть виявитися найбільш ефективними
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при негайній реакції споживачів, коли авіакомпанія

створює реальні стимули для випробування нової авіа

послуги.

Важливо пам'ятати, що використання цих інстру$

ментів має свої плюси і мінуси, тому кожен з них буде

найбільш ефективний при вирішенні визначених марке$

тингових завдань.

Наприклад, на початку 1970$х років авіакомпанія

Southwest Airlines стала використовувати ІМК, оск$

ільки не мала достатніх коштів на рекламу. Обігрую$

чи назву містечка Love Field (Поле Любові) в штаті

Техас, в якому знаходився її центральний офіс, вона

стала просувати на ринок авіаперевезень свої власні

маршрути за допомогою особливої екіпіровки обслу$

говуючого персоналу, випуску листівок з розкладом

польотів і установки спеціальних кнопок виклику чер$

гового адміністратора компанії, після натискання на

які спочатку звучали наступні слова: "How Do We Love

You? Let Us Count the Ways "("Як ми вас любимо?

Давайте порахуємо вартість вашого польоту"). У

повітрі пасажирам пропонувався прохолодний напій

під назвою "Love Potions" ("Любовний напій"). Всі

маркетингові звернення Southwest Airlines, що на$

правляються потенційним клієнтам, говорили про те,

з якою любов'ю готова їх обслуговувати авіакомпа$

нія і як вона піклується про те, щоб заощадити їхні

гроші. Хоча ця авіакомпанія стійко розвивалася про$

тягом останніх 20 років, її програма маркетингових

комунікацій, як і раніше, має інтегрований характер:

використовувані методи зберегли свою простоту і

спрямованість на підтримку якісного обслуговуван$

ня пасажирів, мають низьку вартість і (особливо ос$

таннім часом) поширюються різними способами, по$

чинаючи від телевізійної реклами і закінчуючи спе$

ціальною екіпіровкою стюардес,розносять закуски та

напої в польоті [8].

Розглянемо основні причини застосування ІМК:

її більш високої ефективності, позитивного впливу

на зміцнення прихильності споживачів, важливої

ролі у розвитку міжнародного маркетингу і здатності

надавати додатковий вплив на комунікаційні проце$

си.

В останнє десятиліття з'явилися нові технічні засо$

би збору даних, такі як сканери та об'єднані бази да$

них, дозволили авіакомпаніям більш точно оцінювати і

передбачати купівельну активність споживачів. У ре$

зультаті авіакомпанії отримали можливість більш ефек$

тивно здійснювати сегментування цільових аудиторій за

допомогою нових технологій розповсюдження марке$

тингових звернень замість того, щоб витрачати вели$

чезні суми на проведення масових рекламних кампаній.

До числа цих технологій належать, зокрема, інтерак$

тивні засоби поширення інформації, циф$

рове телебачення та Інтернет.

 У той же час авіакомпанії відчувають

потребу в підвищенні дієвості своїх мар$

кетингових комунікаційних програм.

Інтегровані маркетингові комунікації є

"найбільш низьковитратним методом

досягнення маркетингових цілей, оскіль$

ки вони ретельно оцінюють роль кожно$

го компоненту маркетинг$міксу" [6]. За

рахунок стратегічно продуманих, ретельно сплановано

і вміло реалізовані звернення авіакомпанії можуть до$

могтися більшої ефективності маркетингових комуніка$

ційних програм.

ВИСНОВОК
Отже, обгрунтувавши комплексну систему оцінки

ефективності використання інтегрованих маркетингових

комунікацій авіакомпаніями, можна зробити висновок,

що вона базується на виділенні економічного ефекту та

передбачає оцінку ефективності використання інтегро$

ваних маркетингових комунікацій з огляду динаміки

конкурентоспроможності авіакомпанії. Упровадження

такої системи дозволить підвищити ефективність вико$

ристання окремих засобів ІМК, що, в цілому, сприятиме

посиленню конкурентної позиції авіакомпанії. Саме

інтеграційні процеси різних маркетингових комунікацій

формують ІМК як цілісну систему діяльності господа$

рюючого суб'єкта, спрямовану на витяг максимальної

економічної та соціальної вигоди з доступних поточних

(а також перспективних) ресурсів,синтезують різні мар$

кетингові інструменти та принципи управління комуні$

кативними процесами.
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Таблиця 1. Факторы, які впливають на маркетингові
стратегії


