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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ	

	
Структурні зміни в суспільстві, критичні обставини ведення бізнесу в 

умовах воєнного стану та експоненційне зростання інновацій спричиняють 
зміни в умовах конкуренції. Нове конкурентне середовище є жорстким, 
продукти та послуги стають все більш взаємозамінними. Один зі шляхів 
забезпечення фінансового розвитку підприємства полягає у формуванні 
вражень клієнтів. Необхідно переконатися, що підприємство формує 
враження та позитивний досвід, які мають цінність для клієнтів і 
зацікавлених сторін у новому оцифрованому суспільстві. Дослідження 
компанії Forrester у 2019 р. [1] стосовно клієнтського досвіду, показало 
чіткий зв’язок між успіхом підприємства в роботі з клієнтами та 
показниками доходу.	

Економіка змінюється залежно від того, що є основним товаром. У 
ранній валютній системі була сільськогосподарська економіка, де клієнти 
платили постачальникам за їжу та інші прості товари. У міру розвитку 
системи вона перейшла до економіки, заснованої на товарах, де основним 
товаром були попередньо змішані та упаковані товари. Донедавна ми були 
в економіці послуг, де споживачі платили за те, щоб інші надавали послуги 
та високоякісні товари, які відповідають їхнім конкретним потребам. Але 
сьогоднішня економіка пов’язана з враженнями. Протягом багатьох років 
бренди диференціювалися на основі конкретних показників, таких як якість 
продукції та моделі ціноутворення, але в 2020 році показник вражень 
клієнтів перевершив їх і став ключовим фактором, що відрізняє бренд [1].	

Бренди більше не приймають рішень, натомість споживачі обирають, 
як і коли саме спілкуватися з ними. Економікою клієнтського досвіду 
керують споживачі: вони діляться своїми враженнями, позитивними чи 
негативними, у своїх соціальних мережах. Суспільство стає 
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гіперсоціальним. Якщо погана історія стає вірусною, це може призвести до 
кризи бізнесу, і навпаки. Таким чином, як ніколи важливо формувати 
позитивні враження.	

Враження — це окрема категорія, так само як «товари» та «послуги». 
Загалом, підприємству потрібна комбінація товарів та послуг, щоб зробити 
враження можливими. Саме поєднання товарів, послуг і вражень дає досвід, 
який є набагато ціннішим, ніж проста сума його частин. Формування 
вражень, на нашу думку, має ґрунтуватись на використанні наступних 
рекомендацій.	

Період «До здійснення покупки». Рекомендуємо використовувати 
наступні інструменти:	

А) демонстрація використання товарів та послуг:	
- обґрунтування подолання можливих проблем використання товару 

та послуги (є сенс обговорювати можливі проблеми використання, а не 
замовчувати їх; надавати поради щодо вирішення цих проблем; формувати 
відчуття підприємства, яке обізнане щодо негативного досвіду користувачів 
та має змогу вирішити можливі проблеми або контролювати ситуацію); 

- висвітлення нових можливостей використання товару та послуги 
(необхідно занурити користувача у досвід використання товару можливими 
засобами відео перегляду; представити існуючі та нові можливості 
використання товару чи послуги; створити асоціативний ряд, який 
відповідає цінностям користувача);	

- використання відгуків клієнтів, що вже використовують товар чи 
послугу. Корпорація Майкрософт виявила, що 77% споживачів ставляться 
до брендів більш прихильно, якщо вони застосовують відгуки клієнтів [1].	

Б) соціальна відповідальність бізнесу (долученість підприємства до 
даної концепції є безумовним чинником формування вражень в сучасному 
бізнес середовищі);	

Період «Здійснення покупки». На цьому етапі важлива комунікація із 
персоналом, що формує враження про підприємство; налагодженість 
технічної складової комунікації в он-лайн середовищі; формування wow- 
ефекту під час здійснення продажу (несподівані подарунки, бонуси та ін.).	

Період «Після продажу». Важливо залишатися на зв’язку із клієнтом 
та забезпечити вирішення складностей, що виникли (повернення, заміна 
товару).	

Численні дослідження ринку показали, що зосередженість на наданні 
виняткового досвіду та вражень для клієнтів може мати помітний вплив на 
успіх бізнесу. Таким чином, підприємствам варто приділяти увагу 
формуванню вражень на всіх етапах взаємодії із клієнтами.	
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