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ЕКОНОМІКА ВРАЖЕНЬ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

ECONOMICS OF IMPRESSION AS A SOURCE OF COMPETITIVENES 

 

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Анотація. Один з найважливіших глобальних трендів в продажах і маркетингу на сьогодні - 

розповсюдження використання економіки вражень адже виробники, представники сервісних компаній, 

приділяють увагу не лише вартості і якості продуктів і послуг, але й досвіду, що отримає споживач, 

придбавши їх. Враження стають товаром, за який клієнт готовий сплачувати більше, а задача маркетингу 

виявити емоції та досвід, які цінні для споживача та пропонувати їх, виграючи завдяки цьому у 

конкурентній боротьбі. 

Abstract. One of the most important global trends in sales and marketing today is the spread of the use of the 

economy of impressions, because manufacturers, representatives of service companies, pay attention not only to 

the cost and quality of products and services, but also the experience gained by purchasing them. Impressions 

become a commodity for which the customer is willing to pay more, and the task of marketing is to identify 

emotions and experiences that are valuable to the consumer and offer them, thus winning the competition. 

Аннотация. Один из важнейших глобальных трендов в продажах и маркетинге сегодня - распространение 

использования экономики впечатлений ведь производители, представители сервисных компаний, уделяют 

внимание не только стоимости и качества продуктов и услуг, но и опыта, получит потребитель, приобретая 

их. Впечатления становятся товаром, за который клиент готов платить больше, а задача маркетинга 

выявить эмоции и опыт, ценные для потребителя и предлагать их, выигрывая благодаря этому в 

конкурентной борьбе. 

 

В аграрну епоху основна додана вартість створювалася завдяки сировинний економіці з 

мінімальною доданою вартістю. Індустріальна епоха продемонструвала міграцію цінності, 

адже маржа, що отримувалася від продажу сировини, знизилася, фокус прибутку змістився до 

товарної економіки–де найбільш прибутковим бізнесом було виробництво товарів. Наступним 

кроком міграції цінності став, на етапі постіндустріальної революції, розвиток економіки 

послуг, куди перетік основний потік прибутків. Зараз відбувається нова трансформація 

цінностей –розвивається економіка вражень, що стає основним рушієм бізнесу. 

Саме враження на сьогодні стають рушієм торгівлі – вони продають продукти і послуги: 

від здорового харчування до готових страв, від перельотів до сервісу автомобілів. Засоби 

масової інформації, як і соціальні мережі, основним завданням ставлять для себе не 

інформувати, а справити враження. Напої, їжа, одяг, побутова хімія і предмети інтер’єру – все 

обіцяє майбутнім покупцям враження. Оскільки додана вартість мігрує від сировини, товарів 

і послуг до вражень, кожен бізнес прагне запропонувати клієнтам враження, щоб збільшити 

додану вартість та уникнути міграції цінності. Виникає феномен економіки вражень. Ще в 

1996 році відома американська оглядачка Вірджинія Пострел писала: «...Нас все більше і 

більше оточує нематеріальна економіка, в якій найбільші джерела багатства і процвітання не 

належать світу фізичних предметів. Ми ще не звикли до економіки, в якій краса, розвага, увагу, 

навчання, задоволення і навіть духовне насичення настільки ж реальні і економічно цінні, як 

сталь або напівпровідники». 

Звичайно, прояви економіки вражень можна ідентифікувати відтоді, коли з’явилися 

торгівля і послуги. Можливо, чайна церемонія також є проявом даного підходу. Проте лише 

зараз враження створюють свідомо, надаючи їм певний зміст і очікуючи від них розраховану 
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вартість. Глобальна економіка досягла нового еволюційного витку зростання економічної 

цінності, де основне поле конкурентної боротьби – це сфера емоцій та вражень. В останніх 

свої публікаціях Джо Пайн наголошує, що найкращий спосіб конкурувати – це створити 

фактор ефективно витраченого часу, із пропозицією цікавого досвіду для клієнта або гостя. 

Економіка вражень базується на пропозиції переживання емоційного досвіду та отримання 

прямо пропорційної вигоди в грошовому еквіваленті від міри реакції споживача. 

Фахівці з поведінкової економіки в останні півтора десятиліття не раз ставали 

нобелівськими лауреатами. Це відображає зростаюче серед фахівців розуміння того факту, що 

люди далеко не завжди діють раціонально, популярна протягом десятиліть теорія 

раціонального вибору та ефективного ринку потребує серйозного коригування. Зокрема, 

Річард Тайлер отримав Нобелевську премію з економіки у 2017 році за дослідження 

економічної поведінки і демонстрацію ролі психології у економіці. Економіка вражень 

підтверджує дані дослідження та розкриває секрети майбутньої конкурентної боротьби.  

Передусім сутність економічної моделі полягає в конвертації емоційної складової, 

відповідної атмосфери та почуттів, які б забезпечили переведення переживання споживачем 

позитивного емоційного досвіду в фінансову складову. Ці аспекти фігурують як основні, що у 

поєднанні створюють основу для розвитку економічних відносин. Вагому роль у створенні 

вражень віддають естетиці, яка може створювати іншу реальність атмосферою, інтер’єром, 

звуками і запахами, використовуючи усі відчуття людини. Також розваги клієнтів мають 

вагомий емоційний вплив, але безпосередня участь у них створює варіант навчання, який 

підкріплює вагоміший емоційний зв’язок.  

Економіка вражень стає дієвим інструментом конкурентної боротьби в умовах 

турбулентності. Адже допомагає завоювати прихильність клієнта, через враження. Сьогодні 

споживач не просо прагне великого вибору, він прагне індивідуального підходу, хоче стати 

співавтором продукту або послуги. Економіка вражень орієнована на персоналізацію, на 

формування відчуття важливості кожного клієнта. Саме персоналізація допомагає 

перетворити товар чи послугу на враження. Приклади підходів до персоналізації докладно 

описані Джо Пайном і Джеймсом Гілмором, проте вони мають спільну рису - вона є 

інструментом зменшення «споживчої поступки» - різниці між тим, що споживач хоче 

отримати, і тим, що він реально отримує. Споживач завдяки супутнім враженням формує 

відчуття того, що він отримав саме той продукт або послугу, який створений саме для нього, 

що формує кардинально новий рівень задоволеності споживача. Зауважимо, що ідеологія 

управління відносинами зі споживачами CRM (consumer relationship management) також 

відображає прагнення до персоналізації. 

Також варто зауважити про важливість налагодженого діалогу зі споживачами, як 

найважливішого інструменту побудови довготривалих відносин. Саме постійний діалог 

допомагає виявити потреби у певних емоціях, дізнатися вподобання та необхідність певних 

особливостей товарів чи послуг, що важливі для клієнта, навчання через клієнта, або клієнтом 

стає запорукою конкурентоспроможності. 

Ми живемо у світі брендів, та, якщо приховати лого та дизайн, за функціональними 

особливостями мало ймовірно, що відрізнимо між собою смартфони, чи іншу техніку. 

Розпізнавання брендів ґрунтується також на емоціях, якими можна управляти та формувати 

прив’язаність до компанії. Система патентів сьогодні не рятує, все нове швидко копіюється, 

розробки складно захищати. Проте емоції неможливо підробити, досвід залишається зі 

споживачем назавжди – саме це стає актуальним способом конкурентної боротьби. Досвід та 

враження можуть бути лише унікальними, а саме унікальність є важливою ціннісною 

пропозицією для споживача. Компанія, обравши такий шлях, стає експертом, що цінне для 

споживача. Експертна позиція, коли клієнтам пропонують погодитися з найкращим для них 

вибором за заданими критеріями буде набирати популярності. 

Естетичні насолоди, можливість милуватися прекрасним, надихатися, роблячи буденні 

покупки чи користуючись сервісами, стають опцією за замовчуванням, без яких важко 

витримати конкурентну боротьбу. Вибудувати довгострокові відносини допомагатиме 
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нагородження клієнта позитивними емоціями, демонстрація гостинності, пропозиція 

спілкування, позитив та справжні прояви гумору.  

Один з найважливіших глобальних трендів в продажах і маркетингу на сьогодні - 

розповсюдження використання економіки вражень адже виробники, представники сервісних 

компаній, приділяють увагу не лише вартості і якості продуктів і послуг, але й досвіду, що 

отримає споживач, придбавши їх. Враження стають товаром, за який клієнт готовий 

сплачувати більше, а задача маркетингу виявити емоції та досвід, які цінні для споживача та 

пропонувати їх, виграючи завдяки цьому у конкурентній боротьбі.  
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ПАРТНЕРСТВО HR-МЕНЕДЖЕРА З БІЗНЕСОМ:ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

HR-MANAGER'S PARTNERSHIP WITH BUSINESS: FEATURES OF PROFESSIONAL 

TRANSFORMATION 

 

ПАРТНЕРСТВО HR-МЕНЕДЖЕРА C БИЗНЕСОМ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Анотація. Обґрунтовано роль HR-менеджера на сучасному етапі розвитку ринку праці, його головні цілі 

та функції в організації. Запропоновано профіль компетенцій HR-менеджера. 

Abstract. The role of HR-manager at the present stage of labour market development, its main goals and functions 

in the organization are substantiated. The profile of competencies of HR-manager is offered. 

Аннотация. Обоснованно роль HR-менеджера на современном этапе развития рынка труда, его главные 

цели и функции в организации. Предложено профиль компетенций HR-менеджера. 

 

Професія HR-менеджера з’явилася понад два століття тому, коли його функції зводилися 

переважно до того, щоб роботодавець дотримувався всіх стандартів поведінки працівників. 

Поступово вона трансформувалася у «кадровика» та еволюціонувала до менеджера з 

персоналу, обов’язком якого стало забезпечення комфортних умов праці для персоналу, 

згодом – допомога працівникам виконувати більш ефективно роботу, а протягом останніх 20 

років HR-менеджер став стратегічним партнером топ-менеджменту бізнесу. За цей період часу 
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