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У статті проаналізовано та досліджено сутність концепції маркетингу відносин. Розглянуто підходи вітчизняних 
та іноземних науковців до визначення поняття маркетингу відносин та окреслено основні характеристики даного 
поняття. Визначено основні рівні маркетингу відносин. Визначено основні інструменти маркетингу відносин, які 
використовуються залежно від рівня розвитку взаємовідносин компанії та клієнта. Наведено критерії оцінювання 
ефективності маркетингу відносин. Розглянуто основні труднощі, які можуть виникнути на шляху впровадження 
маркетингу відносин. Розглянуто найбільш поширені способи встановлення маркетингу відносин з клієнтами. 
Наведено переваги використання маркетингу відносин для компаній. Проаналізовано вплив маркетингу відносин на 
ефективність ведення міжнародного бізнесу. 
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Постановка проблеми. Інтенсивний розви-
ток глобалізаційних процесів посилює конку-
ренцію на міжнародних ринках. З огляду на це, 
компанії, які ведуть свою діяльність на глоба-
льному ринку, змушені шукати нові інстру-
менти та механізми для підвищення своєї 
конкурентоспроможності. 

Значну роль у покращенні конкурентних 
позицій компанії на міжнародному ринку 
відіграє маркетинг відносин, який дозволяє 
побудувати стійкі та довготривалі відносини з 
клієнтами. Зниження дієвості традиційних тех-
нологій маркетингу зумовлює те, що марке-
тинг відносин як альтернативний спосіб підви-
щення лояльності клієнтів, набуває сьогодні 
значної актуальності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання ефективності маркетингу відносин як 
інструменту для підвищення результативності 
міжнародного бізнесу посідає чільне місце в 
наукових дослідженнях як вітчизняних, так й 
іноземних вчених. Серед них варто відзначити 
роботи зарубіжних науковців, зокрема роботи 
Ф. Котлера, П. Грімберга, М. Ліндстрома, Е, 
Гумессонна, Дж. Гордон тощо. Серед вітчиз-
няних науковців цю проблему висвітлювали у 
своїх дослідженнях Л. Стрій, Т. Примак, Ю. 
Белай, О. Борисенко, Ю. Фісун та інші. 

Мета статті. Метою статті є дослідження 
сутності маркетингу відносин та визначення 
інструментів маркетингу відносин як дієвих 
засобів для підвищення ефективності міжна-
родної діяльності компаній. 

Результати дослідження. Науковці по-
різному підходять до визначення поняття 
маркетингу відносин. 

Ф. Котлер розглядав маркетинг відносин як 
побудову тривалих та взаємовигідних відно-
син з клієнтами, підвищення їх лояльності 
завдяки наданню додаткової цінності [1]. Е. 
Гуммессон визначає маркетинг відносин як 
систему для формування тісних зв’язків з 
споживачами, метою якої є підвищення прода-
жів у короткостроковому періоді. Дж. Гордон 
робив акцент на безперервному характері мар-
кетингу відносин та визначав його як постійне 
створення нових цінностей для споживачів [2]. 

Л. Стрій розглядає маркетинг відносин як 
цілу філософію, згідно якої встановлюються та 
укріплюються взаємовигідні відносини співро-
бітництва між усіма учасниками процесу вироб-
ництва та розподілу товарів та послуг [3].  Т. При-
мак вважає, що маркетинг відносин являє со-
бою систему утримування клієнтів за рахунок 
підвищення їх лояльності до компанії [4]. 

На мою думку, за своєю сутністю марке-
тинг відносин є окремою концепцією марке-
тингу та бізнесу, спрямованою на встановлен-
ня довготривалих відносин між бізнесом та 
його клієнтами та партнерами. Ключовою ме-
тою маркетингу відносин є саме підвищення 
ступеню залучення клієнтів та їх лояльності, а 
також побудова взаємовигідних відносин з 
партнерами. 

Так, маркетинг відносин охоплює як ринок 
організацій, так і ринок споживачів. З огляду 
на це, можна виділити маркетинг партнерсь-
ких відносин спрямований на роботу з партне-
рами (постачальниками, посередниками тощо) 
та маркетинг лояльності, спрямований на без-
посереднього споживача. Ці категорії є тісно 
пов’язаними між собою та націленими на спі-



Альманах науки 

 

16 

льний результат – отримання вигоди всіма 
учасниками процесу. Ефективні відносини з 
усіма учасниками ринкового процесу повинні 
відповідати трьом основним критеріям – вони 
мають бути довгостроковими (інтереси сторін 
мають співпадати в довготривалій перспекти-
ві), взаємовигідними (мають приносити бажані 
результати кожній зі сторін процесу) та мають 
бути довірчими, що сприяє підвищенню 
лояльності та зниженню ризиків [5]. 

Інструментарій маркетингу відносин є досить 
широким, а відносини компанії зі споживачем 
є багаторівневими, тому інструменти марке-
тингу відносин залежать від рівня. Вирізняють 
наступні рівні та, відповідно, інструменти для 
взаємодії з клієнтами: 

 Базовий рівень. Даний етап не передба-
чає побудови міцних та довготривалих відно-
син між клієнтом та компанією, а основною 
метою маркетингу є залучення потенційних 
клієнтів та доведення їх до етапу покупки. 

 Реактивний рівень. На даному етапі ком-
панія починає більш активно розвивати відно-
сини з клієнтами та використовує такий інстру-
мент як зворотний зв’язок для того, щоб дізна-
тись думку клієнтів та партнерів та потім пок-
ращувати свій сервіс, спираючись на відгуки 
основних учасників ринкового процесу. 

 Проактивний рівень маркетингу відно-
син  передбачає прийняття дієвих рішень на 
основі відгуків та побажань клієнтів. На 
даному етапі дуже важливо давати швидку 
реакцію клієнтам, адже це прямо впливає на 
рівень довіри. Під час проактивного марке-
тингу клієнти також можуть бути залучені до 
розробки та поліпшення продукту [6]. 

Маркетинг відносин має на меті активну 
взаємодію компанії з клієнтом через надання 
привілей та винагород лояльним клієнтами. 
Сьогодні найчастіше використовуються такі 
інструменти як програми лояльності, купони 
та подарунки та інші фінансові стимули, адже 
це дозволяє утримувати наявних клієнтів та 
сприяє просуванню продукту самими спожи-
вачами. Іншим інструментом може бути про-
ведення спеціалізованих заходів для клієнтів, 
адже це дозволяє познайомитись зі своїми 
існуючими та потенційними споживачами та 
показати споживачам їх цінність. Згідно з на-
уковими дослідженнями, маркетинг відносин 
сприяє скороченню витрат та збільшенню при-
бутку: збільшивши показники утримання 
клієнтів на 5%, прибуток міжнародного бізне-
су може зрости на 75%. Лояльність аудиторії 
допомагає зміцнювати позиції компанії на 

ринку, що тягне за собою ряд переваг – при-
плив нових клієнтів, забезпечення стабільних 
продажів та більш простий механізм виведен-
ня нових продуктів на ринок [7]. 

Однак, незважаючи на значні переваги 
маркетингу відносин, при його впровадженні 
можуть виникнути певні труднощі. Насампе-
ред, ефективність маркетингу відносин зале-
жить від наявності широкої бази даних у ком-
панії, що дозволяє отримувати інформацію від 
споживачів, виявляти їх потреби та опера-
тивно реагувати на них. Якість наявних даних 
про споживачів прямо впливає на якість пла-
нування маркетингу відносин, оскільки він 
включає в себе систематизацію всіх даних про 
взаємодії з клієнтами та партнерами, від яких 
залежать подальші кроки компанії щодо 
поліпшення сервісу. Саме планування визна-
чає стратегію розвитку відносин з клієнтами, 
дозволяє обрати заходи для досягнення мети 
та визначити необхідні ресурси. 

На заваді впровадженню маркетингу відно-
син може також стати недостатній рівень 
професійної підготовки персоналу. Саме тому 
представник компанії, який взаємодіє з 
клієнтом, має проходити належне навчання та 
вміти залучати споживача. 

Таким чином, маркетинг відносин передба-
чає використання персоніфікованого підходу 
до клієнтів, що дозволяє максимально задово-
льняти індивідуальні потреби споживачів та 
краще розуміти їх інтереси та бажання. Завдя-
ки маркетингу відносин міжнародні компанії 
можуть формувати позитивне відношення клі-
єнтів, отримувати необхідний для розвитку 
зворотний зв’язок та провадити комплексну 
роботу зі споживачами. Маркетинг відносин 
дозволяє компанії вирізнятись на глобальному 
ринку, адже у сучасних умовах глобалізації 
споживач під час прийняття рішення робить 
вибір не тільки на основі співвідношення 
«ціна/якість», а й на основі якості обслуго-
вування та особистого ставлення до компанії. 
Саме відносини між компанією та клієнтом є 
ключем для диференціації компанії на глоба-
льному ринку. 

Висновки та пропозиції. У зв’язку з необ-
хідністю підвищити свою міжнародну конку-
рентоспроможність та посилити позиції на 
глобальному ринку компанії прагнуть побуду-
вати та зміцнити емоційний зв’язок між брен-
дом та покупцями для того, щоб підвищити 
прихильність вже існуючих споживачів та за-
лучити нових. Саме тому міжнародні компанії 
все частіше використовують маркетинг відно-



№ 1 (52) січень 2022 р.  

 

17 

син як інструмент для підвищення конкурен-
тоспроможності та закріплення позицій компа-
нії в очах споживача. Маркетинг відносин 
дозволяє сформувати міцні та довготривалі 
відносини компанії зі споживачами та партне-
рами, що стає можливим завдяки використан-
ню конкретних маркетингових інструментів. 
Маркетинг відносин передбачає широкий ви-
бір інструментів, які дозволяють залучити 
споживача і сформувати позитивний імідж 
компанії. Маркетинг відносин спрямований на 
встановлення відносин не тільки зі спожива-
чами, а також з партнерами, а метою таких 

відносин є зниження ризиків, економія ресур-
сів і підвищення ефективності ведення бізнесу. 
Таким чином, сьогодні міжнародному бізнесу 
необхідно розвивати маркетинг відносин та 
активно використовувати даний інструмент 
для роботи з партнерами та клієнтами. Прави-
льно вибудована система маркетингових від-
носин дозволить ефективніше провадити між-
народну діяльність компанії та досягати успіху 
завдяки глибокому розумінню вимог і потреб 
ринку та стане однією з ключових конкурент-
них переваг компанії на глобальному ринку. 
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