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ВІЗУАЛЬНИЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРОДАЖУ  

В СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

 

За останні роки розвитку маркетингу все більшу увагу стали приділяти таким інструментам, які лише з 

недавнього часу почали зізнаватися як повноцінні й ефективні способи впливу на поведінку споживачів тих чи інших 

товарів. До таких інструментів відноситься мерчандайзинг. Поява мерчандайзингу ознаменувала нову еру не лише в 

управлінні поведінкою споживачів безпосередньо торговцями, але і еру переоцінки цінностей виробниками товарів. 

У статті розглядаються теоритичні основи та  питання організації візуального мерчандайзингу, який є 

самостійним компонентом маркетингової системи, покликаної організувати візуальне вплив на покупця з метою 

вплинути на прийняття рішення про купівлю і в підсумку управляти торговими процесами за допомогою 

оптимізації планування торгових залів, розміщення устаткування і товару. Спираючись на теоретичну частину 

виділити рекомендації менеджерам. 
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Постановка проблеми. Кожен 

підприємець зацікавлений у збільшенні 

продажів свого товару або послуг. Як правило, 

це робиться з допомогою контролю стратегій 

реклами та ціноутворення. Однак, знаючи 

тонкощі психології споживача, можна істотно 

збільшити рівень продажів і підняти імідж 

сервісної організації за рахунок ефективної 

стратегії матеріалізації обслуговування 

(physical evidence). Зручне розташування 

меблів і прилавків, правильний вибір кольору 

стін і освітлення, а так само за музичний 

супровід і запахи, за даними емпіричних 

досліджень суттєво впливають на збільшення 

продажів [1 с. 337]. Вплив на нюхові, дотикові, 

слухові, візуальні сенсорні канали споживача з 

метою збільшення продажу і підвищення рівня 

задоволеності споживачів є головним 

завданням стратегії матеріальна середовище 

обслуговування, або як її ще називають 

атмосфера обслуговування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Найбільш значимий теоретичний внесок у 

створення й розвиток концепції ефективного 

використання засад візуального 

мерчандайзингу внесли вчені, що вперше 

застосували системний підхід до осмислення 

всієї розмаїтості форм і методів просування 

товарів і послуг у сучасних умовах: А. 

Веллхофф [2], К. Канаян [3], Р. Канаян [3], Є. 

Новаторов [4], Ж.-Е. Массон [2], Є. 

Прушковська [5] та інші. 

Мета статті. Визначити особливості 

застосування елементів візуального 
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мерчандайзингу, як складової частини 

мерчандайзингу для прийняття рішень та 

просування товару. 

Основні результати дослідження. 

Мерчандайзинг об'єднує в собі методи, 

практику та операції, використовувані в цілях 

заохочення і підтримки певних категорій 

комерційної діяльності. У широкому сенсі, 

мерчандайзинг сприяє реалізації продукції у 

роздрібній сфері для споживачів. Іншими 

словами можна сказати, що мерчандайзинг 

допомагає створити в магазині певну 

атмосферу, яка привертає увагу клієнтів, що 

являє собою маркетингову технологію та діє 

на рівні роздрібних торгових підприємств.  

Мерчандайзинг є вирішальним кроком в 

переконанні покупця про придбання того чи 

іншого товару в магазині, або останнім 

аргументом, який мотивує його рішення на 

користь бренду. Приблизно 60-70% покупців 

приймають рішення про покупку безпо-

середньо в магазині, тому правильне викорис-

тання методів мерчандайзингу може сприяти 

збільшенню торговельного обороту на 30% [6, 

с. 308]. 

Одним з видів мерчандайзингу є візуальний 

мерчандайзинг. Багато елементів використо-

вують для створення атмосфери в торговій 

залі, включаючи колір, освітлення, простір, 

інформація про продукти, сенсорна інформа-

ція (наприклад, запах, дотик, звук), облашту-

вання вхідної зони, цифрові технології на 

касах, зручна автостоянка. 

При оформленні торгового приміщення і 

розстановці меблів, потрібно враховувати 

особливості поведінки покупців. Основною 

метою приміщення є спроба переконати клі-

єнта пройти по всьому магазину, оцінити весь 

товар, звикнути до стандартного розташування 

відділів і, нарешті, здійснити покупку.  

Візуальний мерчандайзинг — це мистецтво 

здійснення ефективних дизайнерських ідей 

для збільшення відвідуваності магазину і 

максимізації  обсягів продажів. Візуальний 

мерчандайзинг є інструментом для залучення 

споживачів і засобом впливу на прийняття 

рішення про покупку [7]. 

Складові елементи візуального 

мерчандайзингу.  

Існують різні способи, щоб збільшити 

привабливість магазину, всі вони впливають 

на органи почуттів відвідувачів. Розглянемо 

окремі найбільш значущі сенсорні канали 

сприйняття, які впливають на проектування 

загальної атмосфери магазину, включаючи 

елементи візуального мерчандайзингу [4]. 

Візуальний канал сприйняття. Відомо, що 

права півкуля мозку відповідає за обробку 

інформації візуального сенсорного каналу. 

Підбираючи колірну гаму для дизайну 

магазину, роздрібному торговцю потрібно 

пам'ятати про вплив кольору на психіку 

людини. Особливість кольору полягає в тому, 

що він впливає на психіку людини на 

несвідомому рівні. Колір здатний 

роздратувати або заспокоїти людину, також 

розширювати чи звужувати межі приміщення. 

 На візуальний канал сприйняття товару 

покупцем випливає освітлення. Освітлення в 

магазині служить для досягнення гарної 

видимості і оглядовості товарів, так само для 

створення певного настрою та емоцій, впливає 

на працездатність, психічний стан і само-

почуття. Грамотне використання світла допо-

магає оформити неповторний стиль магазину, 

залучати покупців і маніпулювати ними.  

Слуховий канал сприйняття. Нарівні з 

іншими компонентами атмосфери магазину 

музика вносить змістовний  характер у 

створення комфорту і позитиву. Музика легко 

впливає на швидкість пересування покупців 

магазину, залучає або спрямовує їх увагу. 

Американські вчені визначили два 

основних фактори, які визначають 

ефективність використання музики: темп, 

тобто швидкість відтворення, впливають на 

настрій; тип музики, що впливає на 

пізнавальні асоціативні процеси. 

Слід пам'ятати про використання якісної 

звуковідтворювальної апаратури, щоб уникну-
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ти неприємного шипіння і перешкод, цей факт 

може сказати негативно на настрій покупця. 

Повільний темп музики позитивно впливає 

на покупців, вони знаходяться в магазині 

довше і купують більше. Гучна музика в мага-

зині говорить про низькі ціни, пріоритетна для 

молоді. Тиха музика в магазині показує доро-

гий і респектабельний статус магазину, клієн-

тами якого є люди зрілого віку. В цілях ство-

рення комфорту в магазині музика повинна бу-

ти ненав'язливою, створювати непомітний, але 

ефективно діючий фон для покупок, а не від-

волікати покупця від представленого товару. 

Нюховий канал сприйняття. Запах є одним 

із значущих елементів атмосфери магазину. 

Використання приємного запаху допомагає 

збільшити оцінку рівня сервісу і пропонований 

асортимент, викликати позитивні емоції. 

Занадто сильні і різкі запахи викликають 

роздратування у покупців і небажання довго 

перебувати в магазині, тому слід вибирати 

аромат у відповідності зі стилем і політикою 

торгового підприємства, при цьому він 

повинен бути ненав'язливим і неагресивним. 

Запах впливає на декілька чинників 

споживчої поведінки: на процес осмислення та 

обробки інформації безпосередньо в магазині; 

на оцінку емоцій від зробленої покупки; на 

час, яку покупець витрачає на вибір певного 

товару; на бажання знову відвідати магазин і 

зробити повторні покупки тут. 

На прикладі візуального мерчандайзингу 

можна виділити і нюховий мерчандайзинг, 

метою якого є впливати на покупця, 

привернути його увагу, за рахунок нюхового 

сенсорного каналу сприйняття, для 

просування марки, товару або іміджу. 

Отже, запах виконує складну функцію в 

формуванні пріоритетів споживачів і є час-

тиною заходів у впливі на поведінку спожи-

вача. Запахи збільшують продажі і прибуток 

магазину; підвищують задоволеність покупця; 

формують позитивні емоції і надовго залиша-

ються в пам'яті; впливають на працездатність 

персоналу магазину; є частиною фірмового 

знака бренду; покращують настрій і знімають 

стрес. 

Висновки та пропозиції.  

Сучасним менеджерам необхідно 

поліпшувати і шукати нові шляхи управління, 

так як сучасний світ швидко змінюється. У 

маркетингу послуг необхідно враховувати і 

включати всі необхідні елементи управління 

атмосферою у торговому приміщенні, допов-

нивши їх іншими інструментами управління. 

Проаналізувавши можна скласти ряд 

рекомендацій щодо оформлення торгового 

приміщення: 

1. Необхідно дотримуватися загального 

нейтрального фону стін. Тоді кожен окремий 

предмет буде сприйматися як більш 

«відчутний» і вагомий. 

2. Домінувати і запам'ятовуватися повинні 

самі товари, а не фон, на якому вони 

представлені; 

3. Найкращий товар краще викладати на 

правій і лівій сторонах магазину, так як це по-

чаток маршруту всіх покупців, і ця стіна виро-

бляє найяскравіше враження про весь магазин; 

4. Товар повинен бути представлений не 

нижче рівня очей (110-170 см від підлоги) 

покупця; 

5. Ширина проходів у торговельному залі 

повинна бути достатньою для того, щоб 

забезпечити вільний безперешкодний рух 

потоків покупців (не менше 1,40 м); 

6. Дзеркал не повинно бути занадто багато 

або дуже мало. Бажано, щоб вони охоплювали 

весь зріст людини; 

7. Атмосфера повинна бути приємною для 

здійснення покупки (звуковий супровід, 

потрібна температура в приміщенні, 

правильне освітлення і запахи). 

Конкуренція серед торговельних 

підприємств надзвичайно велика, у зв'язку з 

цим важливо завоювати симпатію покупця. 

Вплив оформлення торгового залу на обсяг 

продажів очевидна. Однак смаки та 

уподобання споживачів змінюються швидко та 

рекомендації в цьому питанні потребують 

постійного коригування. 
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Рогаченко Е.С., Пашков И.А. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ МЕРЧАНДАЙЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

За последние годы развития маркетинга все большее внимание стали уделять таким инструментам, которые лишь 

с недавнего времени начали признаваться как полноценные и эффективные способы воздействия на поведение 

потребителей тех или иных товаров. К таким инструментам относится мерчандайзинг. Появление 

мерчендайзинга ознаменовало новую эру не только в управлении поведением потребителей непосредственно 

торговцами, но и эру переоценки ценностей производителями товаров. 

В статье рассматриваются теоретические основы и вопросы организации визуального мерчандайзинга, который 

является самостоятельным компонентом маркетинговой системы, призванной организовать визуальное 

воздействие на покупателя с целью повлиять на принятие решения о покупке и в итоге управлять торговыми 

процессами посредством оптимизации планировки торговых залов, размещения оборудования и товара. Опираясь 

на теоретическую часть выделить рекомендации менеджерам 

Ключові слова: визуальный мерчандайзинг, элементы мерчандайзинга, маркетинг, покупатель. 

 

Rogachenko E., Pashkov I.  

VISUAL MERCHANDISING AS AN EFFECTIVE MARKETING TOOL TO INCREASE SALES IN RETAIL 

In recent years, the development of marketing more and more attention has been given to such tools, which only recently 

began to be recognized as effective ways of influencing the behavior of consumers of certain goods. These tools include 

merchandising. The emergence of merchandising heralded a new era not only in managing the behavior of consumers by 

traders, but the era of revaluation of values by goods producers. 

In the article the theoretical bases and the organization of visual merchandising which is an independent component of the 

marketing system, designed to organize the visual impact of the buyer to influence the decision to purchase and eventually 

manage the trading process by optimizing the layout of sales areas, placement of equipment and goods. Based on the 

theoretical part is to provide guidance to managers. 

Keywords: isual merchandising, elements of merchandising, marketing, buyer. 

 

 

 


