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УДК 65.050 
 
У збірнику надруковані матеріали ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ 
АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015), яка проводилась на базі кафедри 
маркетингу Київського національного лінгвістичного 
університету 27 березня 2015 р. Збірник складається з наукових 
досліджень, присвячених актуальним питанням ефективності 
підприємницької діяльності, ринку подорожей та туризму, 
маркетингових аспектів конкурентоспроможності субєктів 
підприємницької діяльності, управління персоналом в 
організаціях сфери послуг, маркетингового менеджменту, 
освітології та брендингу. Особлива увага приділяється 
проблемам та тенденціям сучасного розвитку галузей 
національної економіки України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

НЕЙРОМАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

Бізнес дуже швидко реагує на появу різноманітних новинок науки 

і техніки. Співпраці науки та бізнесу розвивається у різних сферах. 

Сучасні маркетологи у своїй роботі також намагаються 

використовувати усі найновіші досягнення науки. І це не дивно, адже 

сучасний споживач — надто освічений та підготовлений до зустрічі із 

традиційними маркетинговими інструментами, добре навчений їх 

ігнорувати. Подолати таку протидію прагне кожен підприємець, але 

класичні маркетингові дослідження, навіть наймасштабніші та дуже 

затратні, що передбачають опитування споживачів про їхні 

уподобання, не здатні відобразити реальну картину. Така вже природа 

людини: ми часто говоримо одне, думаємо інше, а робимо щось третє. 

Але сьогодні з’явилася можливість дізнатися про справжні наміри 

споживача, просканувавши його мозок. Методика таких досліджень 

запропонована нейро-маркетингом — наукою, яка народилася в 

результаті поєднання здобутків класичного маркетингу та досліджень 

мозку людини, що свідчать про те, що поведінка людини частіше 

зумовлена емоціями, а не раціональними мотивами. 

Створення теорії, а згодом і успішне використання методів 

нейромаркетинга на практиці ґрунтується на знаннях про 

нерівномірний розвиток мозку людини в процесі еволюції. Науковці 

довели, що саме в найдавнішій людського мозку — лімбічній системі 

— зосереджено всі основні емоції та підсвідомі відчуття людини. Саме 

ця система і керує людськими вчинками, там починається нейронна 

активність. Людина навіть не усвідомлює, коли починаються реакції 

мозку. Будь-який зовнішній подразник — світло, звук, запах, колір — 

спочатку спричинює емоційний відгук, а потім відбивається у 

підсвідомості і лише після цього набуває конкретних форм. 

Вперше концепцію нейромаркетинга представили світу 

дослідники Гарвардського університету у 1990-ті роки. Найбільшу 

популярність здобула теорія професора Джеррі Залтмена, який відразу 

запатентував її під назвою ZMET, або Zaltman Metaphor Elicitation 

Method (метод виявлення метафор Залтмена). Цю технологію сьогодні 

активно використовують чимало великих компаній серед яких Сoca-

Cola, General Motors, Nestle, Proctor & Gamble [4]. 
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Активним апологетом нової науки та її популяризатором є Мартін 

Ліндстром, який провів найдорожчі на сьогоднішній день глобальні 

дослідження, основні результати яких було покладено в основу його 

книги «Buyology» [1] 

Будь-яке нейромаркетингове дослідження проводиться за 

допомогою спеціального медичного обладнання. Найчастіше 

використовується техніка для магнітно-резонансної спектроскопії, 

магнітна енцефалографія та традиційна електроенцефалографія. За 

допомогою цих пристроїв маркетологи намагаються з’ясувати які 

ділянки мозку активуються у споживача у тій чи іншій ситуації. Серед 

іншого, виділяються ділянки, які відповідають за увагу, концентрацію, 

короткострокову та довгострокову пам’ять, позитивні емоції. Під час 

дослідження, незалежно від методики, аналізуються неконтрольовані 

реакції людини на різні подразники: колір, символи, аудіосигнали, 

назви, логотипи тощо. Ці реакції (потовиділення, пульс, реакція 

зірниць, мозкові токи та ін.) фіксуються вищезгаданими приладами. 

Одна з дослідницьких компаній, Neurosense під час дослідження, що 

проводилося серед підлітків-глядачів популярного мультсеріалу 

«Південний парк», з’ясувала, що мозок демонструє найбільшу 

активність під час реклами алкогольних напоїв, в той же час під час 

соціальної реклами реакція практично відсутня [2]. 

Деякі компанії з метою дослідження реакцій мозку не 

використовують спеціальне обладнання для сканування мозку, а 

звертаються до інших методик: наприклад опитувань. Це зумовлене 

тим, що в деяких країнах, зокрема у Франції, рекламним агенціям 

заборонено використовувати медичне обладнання. Під час одного з 

безаппаратних досліджень отримано низку несподіваних результатів. 

Наприклад, з’ясувалося, що реклама у ранковий час засвоюється 

споживачами набагато краще ніж, та, яку він бачить у вечірні години в 

так званий прайм-тайм, хоч остання й коштує набагато дорожче [2]. 

Незважаючи на обмежений досвід використання (сьогодні у світі 

налічується лише 95 нейромаркетингових агенцій [3]) і дослідники, і 

практики впевнені: нейромаркетинг — ефективний інструмент, який 

допоможе надати необхідну інформацію споживачам з урахуванням 

їхніх психологічних особливостей, що дозволить отримати 

прогнозовану бажану реакцію, забезпечити краще порозуміння та 

встановити і підтримувати довготривалі стосунки.  

В Україні методи нейромаркетинга поки що не дуже активно 

використовуються. Це зумовлено кількома причинами серед яких не 

останнє місце посідає висока вартість досліджень, заважає і 

недосконала законодавча база, що спричинює побоювання 
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звинувачень у маніпулюванні свідомістю споживача та 

недобросовісній конкуренції. Проте, прогресивні компанії, передовсім 

представництва всесвітньовідомих компаній, уже готові до активного 

використання нейромаркетингових інструментів. Очевидно, 

найближчим часом через посилення конкуренції та поширення 

доступної інформації про нейромаркетинг кількість його прихильників 

зростатиме, що, безумовно спричинить посилення його ролі у 

маркетингу, брендингу, мерчендайзингу. Адже саме маркетингові 

дослідження (в т.ч. нейромаркетинг) сприяють зниженню фінансових 

та комерційних ризиків в діяльності компанії, допомагають чітко 

визначити ставлення споживача до продукту та до діяльності компанії 

в цілому, підвищувати ефективність комунікаційних заходів, 

визначати способи позиціонування продуктів та багато чого іншого. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Линдстром М. Buyology. Увлекательное путешествие в мозг 

современного покупателя. — М. : Эксмо, 2010. — 240 с. 

2. Маркетологи сканируют мозг потребителей [Електронне 

джерело] // Журнал Мarketing Media Review. — Режим доступу: 

http://mmr.net.ua/news/newsid/4978/index.html 

3. Практика нейромаркетинга [Електронне джерело] // Режим 

доступу: http://dengi-seo.blogspot.com/2010/02/blog-post_18.html 

4. Шилина Ю. Загадочная душа покупателя [Електронне 

джерело] // Інформаційний портал «Наука о рекламе». — Режим 

доступу: http://www.advertology.ru/article79081.htm 

Яворська Оксана Григорівна¹, 

Ніконова Єлизавета Максимівна², Біла Анастасія Романівна² 

¹старший викладач кафедри історії України, країнознавства та 

туризмознавства, к.б.н.; ²студентка І курсу економічного 

факультету 

Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ) 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Туризм забезпечує динамічний розвиток економіки багатьох країн 

світу, роблячи істотний внесок у ВВП, збільшуючи зайнятість 


