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Смирнов С. О., Гільорме т. В. Методологічна платформа формування організаційно-інформаційного механізму 
маркетингового просування енергозберігаючих технологій

Метою статті є розробка теоретичних, методологічних положень та практичних рекомендацій щодо формування організаційно-інформаційного 
механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій, який оснований на постійній організаційній взаємодії та інформаційному 
інтерактивному супроводі (побудові гнучких онлайнових інформаційних систем) під час впровадження сучасних енергетичних технологічних роз-
робок на ринках енергетичного сервісу в Україні. Розглянуто методологічну платформу побудови організаційно-інформаційного механізму марке-
тингового просування енергозберігаючих технологій на підставі концепції «життєвого циклу» та моделі Курта Левіна. Розглянуто класифікацію 
груп методів з урахуванням особливостей саме маркетингового комунікаційного забезпечення створення і просування на ринках інноваційних 
енергозберігаючих технологій (виділення комунікаційних та аналітичних груп методів). Запропоновано оцінювання економічної доцільності за-
пропонованих підходів на засадах методики Кронбаха та Глезера.
Ключові слова: механізм, маркетингове просування, альтернативні витрати, енергоефективність, енергозберігаючі технології.
Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 13. 
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Смирнов С. А., Гильорме Т. В. Методологическая платформа  

формирования организационно-информационного механизма  
маркетингового продвижения энергосберегающих технологий

Целью статьи является разработка теоретических, методологи-
ческих положений и практических рекомендаций по формированию 
организационно-информационного механизма маркетингового про-
движения энергосберегающих технологий, который основан на по-
стоянном организационном взаимодействии и информационном 
интерактивном сопровождении (построении гибких онлайновых ин-
формационных систем) при внедрении современных энергетических 
технологических разработок на рынках энергетического сервиса в 
Украине. В статье рассмотрена методологическая платформа по-
строения организационно-информационного механизма маркетин-
гового продвижения энергосберегающих технологий на основе кон-
цепции «жизненного цикла» и модели Курта Левина. Рассмотрена 
классификация групп методов с учётом особенностей именно марке-
тингового коммуникационного обеспечения создания и продвижения 
на рынках инновационных энергосберегающих технологий (выделение 
коммуникационных и аналитических групп методов). Предложена 
оценка экономической целесообразности предложенных подходов на 
основе методики Кронбаха и Глезера.
Ключевые слова: механизм, маркетинговое продвижение, альтернатив-
ные затраты, энергоэффективность, энергосберегающие технологии.
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the Organizational-Informational Mechanism for Marketing Promotion  
of Energy Saving Technologies

The article is aimed at development of theoretical, methodological guidelines 
and practical recommendations on formation of organizational-information-
al mechanism for marketing promotion of energy-saving technologies, which 
is based on constant organizational interaction and information interactive 
support (building the flexible on-line information systems) with introduc-
tion of the modern energy technologies in the markets of energy services in 
Ukraine. The article considers the methodological platform for building the 
organizational-informational mechanism for marketing promotion of energy-
saving technologies based on the life-cycle conception and the model created 
by Kurt Lewin. Further considered is a classification of groups of methods, 
taking into account peculiarities of marketing communication support for cre-
ation and market promotion of innovative energy-saving technologies (selec-
tion of communicative and analytical groups of methods). An assessment of 
economic feasibility of the proposed approaches on the basis of methodology 
by Gronbach and Gleser has been suggested.
Key words: mechanism, marketing promotion, opportunity costs, energy ef-
ficiency, energy-saving technologies.
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Вітчизняні та світові енергетичні ринки характе-
ризуються сталою тенденцією до зростання на 
основі системного збільшення попиту на енер-

гетичні ресурси. При цьому важливими є раціональ-

не координування та розподіл енергетичних потоків у 
рамках енергетичної системи підприємств, промисло-
вих об’єднань, країни. Проблема енергозаощадження 
та перехід на технології, у яких передбачено викорис-
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тання енергії альтернативних джерел (сонячна енергія, 
тепло навколишнього середовища та ін.), дозволяють 
частково або й повністю відійти від використання газу 
та іншого викопного органічного палива, що є пріори-
тетним напрямом в Україні на сьогодні. Застосування 
інформаційно-комунікативних технологій спонукає до 
посилення вимог щодо економічної ефективності комп-
лексу маркетингових технологій високотехнологічних 
підприємств. З метою формування європейської мен-
тальності у вітчизняних споживачів, посередників, по-
стачальників, інших учасників ринкових процесів слід 
проводити відповідне маркетингове комунікаційне за-
безпечення створення і просування на ринки інновацій-
них енергозберігаючих технологій в Україні. 

Зважаючи на певну новизну розробки методоло-
гічної платформи формування механізмів маркетинго-
вого просування енергозберігаючих технологій, існують 
розбіжності наукових поглядів, зокрема О. І. Косов [8,  
с. 141] при дослідженні проблем розвитку маркетинго-
вого управління енергозбереженням в Україні особливу 
роль відводить саме механізму інформаційної обізна-
ності споживачів в сфері енергозбереження. Ш. Хэнсен,  
Дж. Вейсман [13, с. 6] при прогнозуванні нових горизон-
тів фінансування проектів з енергоефективності розгля-
дають особливості формування глобальних змін на ринку 
інноваційних енергозберігаючих технологій під впливом 
створення інформаційного інтерактивного супроводу з 
використанням Інтернет-технологій. О. В. Полякова [9,  
с. 163] при розгляді механізму керування просуванням 
пропонує концептуальну модель організаційно-еко-
номічного механізму маркетингового просування послуг, 
методологічний підхід якої, на наш погляд, можливо за-
стосувати при розробці механізму маркетингового про-
сування енергозберігаючих технологій. 

Віддаючи належне науковому доробку та практич-
ній значущості отриманих результатів, слід зазна-
чити, що певне коло завдань методологічного за-

безпечення формування організаційно-інформаційного 
механізму маркетингового просування енергозберіга-
ючих технологій як об’єктивного підґрунтя стратегічно-
го енергетичного планування суб’єкта господарювання 
залишається розробленим недостатньо. Потребує по-
глибленого теоретичного обґрунтування напрями та 
можливості формування методологічної платформи 
розробки даного механізму, а саме: побудова механіз-
му на підставі концепції «життєвого циклу» та моделі 
Курта Левіна, класифікація груп методів з урахуванням 
особливостей саме маркетингового комунікаційного 
забезпечення створення і просування на ринках інно-
ваційних енергозберігаючих технологій (виділення ко-
мунікаційних та аналітичних груп методів), оцінювання 
економічної доцільності запропонованих підходів на за-
садах методики Кронбаха та Глезера.

Метою статті є розробка теоретичних, методоло-
гічних положень та практичних рекомендацій щодо фор-
мування організаційно-інформаційного механізму мар-
кетингового просування енергозберігаючих технологій, 
який оснований на постійній організаційній взаємодії 
та інформаційному інтерактивному супроводі (побудо-

ві гнучких онлайнових інформаційних систем) під час 
впровадження сучасних енергетичних технологічних 
розробок на ринках енергетичного сервісу в Україні.

Інформаційний вакуум позбавляє експертів мож-
ливостей здійснити релевантне оцінювання прийня-
того рішення. Тому, власне, і потрібно інформаційно-
методичне забезпечення механізму, що забезпечує сис-
тема інформаційної підтримки, а саме комунікаційна 
підтримка функціонування механізму маркетингового 
просування енергозберігаючих технологій (ММПЕТ). 

Термін «механізм» у технічному дискурсі розгля-
дається як сукупність пристроїв, які перетворю-
ють дію (рух) одного тіла на дію (руху) іншого,  

а також спосіб їх поєднання; аналіз будь-якої структу-
ри має бути діалектично доповненим дослідженням 
способів передачі й трансформації взаємовпливу еле-
ментів системи. Універсальне тлумачення поняття «ме-
ханізм» – це система, пристрій, що визначає порядок 
певного виду діяльності, послідовність станів, процесів 
та певну дію, явище. 

Т. Парсонс [4] застосовував поняття «механізм» у 
контексті інтегративної комунікації, яка впливає на мо-
тивацію суб’єктів системи, детермінуючи їх у шляхи й 
засоби здійснення цих бажань. М. Вебер [6] використо-
вував поняття «механізм» як інтерпретацію соціальної 
дії, найважливішим атрибутом якої вважав «орієнтацію 
на іншого (інших)», що передбачає взаємне очікування 
відповідної поведінки всіх, хто бере участь у соціальних 
відносинах. Л. Козер [7] стверджував, що в соціумах ді-
ють механізми соціальної стабілізації та соціальної де-
зінтеграції, які є досить суперечливими тенденціями 
суспільств. Організаційно-інформаційний механізм є 
складною багатогранною економічною категорією, яка 
ще не дістала однозначного трактування в економічній 
літературі. Пропонується розглядати організаційно-
інформаційний механізм маркетингового просування 
енергозберігаючих технологій як адаптаційний меха-
нізм системи цілей, місій, принципів, функцій, моделей, 
методів, який включає дві підсистеми: організаційну та 
інформаційну, заснований на постійній організаційній 
взаємодії та інформаційному інтерактивному супроводі 
під час впровадження сучасних енергетичних техноло-
гічних розробок, спрямованих на три вектори (критерії) 
успішності управлінських рішень: зменшення енерго-
витрат, збільшення енергоефективності та збільшення 
енергобезпеки суб’єктів господарювання.

Залежно від форми формування механізми бува-
ють: економічні, організаційні, інформаційні тощо, також 
буває їх органічне поєднання. При цьому, на наш погляд, 
необхідно розвивати саме організаційно-інформаційну 
складову механізму маркетингового просування енер-
гозберігаючих технологій: створення інформаційного 
інтерактивного супроводу (побудова гнучких онлайно-
вих інформаційних систем) під час впровадження су-
часних енергетичних технологічних розробок на ринках 
енергетичного сервісу в Україні, організаційній взаємо-
дії стейкхолдерів. 

Методологічними засадами формування механіз-
му маркетингового просування енергозберігаючих тех-
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нологій є концепція «життєвого циклу» та модель Курта 
Левіна. Концепція життєвого циклу товару (ЖЦТ) роз-
роблена у 1965 р. Т. Левітом [2, p. 36]. Механізм марке-
тингового просування енергозберігаючих технологій, 
як і будь-який процес, має стадії життєвого циклу: наро-
дження (виникнення самої концепції механізму, прове-
дення необхідних досліджень та отримання необхідної 
інформації), розвиток (формування та впровадження 
механізму), процвітання (функціонування механізму) та 
занепад (закінчення дії механізму чи перехід на більш 
прогресивний рівень).

Відповідно до моделі К. Левіна процес будь-яких 
організаційних змін повинен включати шість кроків [3,  
p. 86]: визнання необхідності змін; визначення цілей ор-
ганізаційних змін; постановка діагнозу, тобто вивчення 
причин організаційних змін; планування змін і вибір 
техніки змін; здійснення змін; оцінка змін. 

На підставі концепції «життєвого циклу» та моде-
лі Курта Левіна процедура формування та впро-
вадження механізму маркетингового просуван-

ня енергозберіга ючих технологій складається із семи 
етапів: виникнення концепції механізму; проведення 
необхідних досліджень та отримання необхідної інфор-
мації; формування механізму; впровадження механізму; 
функціонування механізму; закінчення дії механізму чи 
перехід на більш прогресивний рівень; оцінювання еко-
номічної доцільності впровадження механізму.

Перші два етапи – це методологічний рівень фор-
мування механізму, при цьому здійснюється концепту-
альний вибір методологічних аспектів: загальнонаукові 
підходи дослідження (системний, комплексний, про-
цесний, атрибутивний, ситуаційний), загальнонаукові 
принципи управління (системність, зворотний зв’язок, 
централізація та децентралізація, комплексність, мо-
тивація, ефективність, науковість, ін.), загальні функції 
управління (планування, контроль, прогнозування, об-
лік, оцінка, стимулювання, регулювання, аналіз, органі-
зація, координування). При цьому обирається концеп-
туальна модель механізму маркетингового просування 
енергозберігаючих технологій (ММПЕТ) (рис. 1). Ме-
ханізм просування дозволяє за допомогою управління 
реалізувати функцію процесу – трансформувати «вхід» 
(первісне становище) у «вихід» (бажане становище). 

У цій концептуальній моделі ММПЕТ управління 
впровадження проектів інноваційних енергозберіга-

ючих технологій постає як методологічна платформа за-
безпечення цілей маркетингу, що пов’язанні з просуван-
ням даних проектів на ринок України шляхом реалізації 
концепції просування та технологій цієї діяльності. 

Формування ММПЕТ представляє теоретико-
мето дичний рівень механізму: обрання об’єкта 
та суб’єкта, формування цілей, обрання науково-

методичного інструментарію (методів). Впровадження 
ММПЕТ складається з двох рівнів: забезпечення (ана-
літичне, комунікаційне (інформаційне), технологічне, 
ор ганізаційне, фінансово-економічне, законодавче) та 
самої реалізації. При цьому забезпечення (підтримка) 
може бути як стимулююче, так і дестимулююче. Забез-
печення реалізації механізму відповідними ресурсами 
(персоналом, матеріальними, нематеріальними тощо), 
при цьому доречно застосувати теорію альтернатив-
них витрат. Альтернативні витрати – це економічний 
термін, який визначає втрачений зиск у результаті аль-
тернативного використання певного ресурсу [5]. Ще в 
1817 р. Давид Рікардо був близьким до розробки кон-
цепції альтернативних витрат у такому ж вигляді, про-
те його принцип мав назву «порівняних переваг» [10,  
с. 340]. Д. Рікардо вважав, що саме через порівняні пе-
реваги виражається ефективність того чи іншого явища 
[10, с. 360]. Концепція альтернативних витрат була роз-
роблена у ХІХ ст. Фрідріхом фон Візером, який створив 
принцип «імпутації» [12, с. 1610], тобто присвоєння 
ціни та корисності одного товару іншому за умови, що 
ці товари економічно пов’язані. При цьому величина 
втраченого зиску визначається як найбільше значення 
із усіх можливих альтернатив. Так, на підставі врахуван-
ня в обліку альтернативних витрат на персонал, суб’єкт 
господарювання зможе економічно обґрунтовано при-
ймати управлінське рішення щодо формування та вико-
ристання персоналу (приймати в штат, наймати зовніш-
ніх сумісників, використовувати послуги підрядчиків, 
надати власний персонал в аутсорсинг).

Функціонування ММПЕТ, закінчення дії механіз-
му чи перехід на більш прогресивний рівень залежить 
від принципу атрибутивності (внутрішньої та зовніш-
ньої), при цьому механізм, як будь-яка система, пови-
нен мати властивості (пов’язані з цілями та функціями 
(ефект синергії, ієрархічність, емерджентність, мульти-
плікативність, цілеспрямованість, альтернативність, ро - 
бастність); пов’язані з ресурсами та особливостями вза-
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Рис. 1. Концептуальна модель механізму маркетингового просування енергозберігаючих технологій (ММпЕт)
Джерело: розроблено авторами на основі [9].
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ємодії із середовищем (комунікативність, взаємодія і 
взаємозалежність системи і зовнішнього середовища, 
адаптивність, надійність, інтерактивність); пов’язані зі 
структурою (цілісність, не адитивність, структурність).

У табл. 1 представлено структуру методів та на-
укових інструментаріїв при формуванні ММПЕТ.

При оцінюванні економічної доцільності запро-
понованих підходів, на наш погляд, необхідно 
визначити показник валідності (характеристи-

ка, яка відображає здатність отримувати результати, які 
відповідають поставленій меті та обґрунтовує адекват-
ність рішень, які приймаються). За основу для розрахун-
ку раціональності використання механізму формування 
ММПЕТ пропонується використати методику Кронба-
ха та Глезера (Cronbach & Gleser) [1], при цьому відко-
ригована (з урахуванням особливості даного механізму) 
аналітична формула має вигляд :

            ,e y xy x вP IP T SD R Z C IP      
  

(1)

де ΔP – зростання прибутку за рахунок впроваджен-
ня механізму (тис. грн); ІРe – кількість проектів інно-
ваційних енергозберігаючих технологій, які були за-
провадженні за допомогою даного механізму (од.); 
T – тривалість діючих проектів (р.); SDy – стандартне 
відхилення критерію успішності, що визначає існуючі 
відмінності між успішними та неуспішними проектами 
у прибутку, які вони приносять підприємству (тис. грн); 
Rxy – коефіцієнт критеріальної валідності механізму;  
Zx – середнє стандартизоване значення головного кри-
терію успішності проектів; С – витрати на провадження 
механізму(тис. грн); ІРB – кількість проектів, які були 
оцінені (од.).

При цьому, на наш погляд, критеріями успішності 
проектів інноваційних енергозберігаючих технологій, є: 
зменшення енерговитрат підприємства (Ce → min), збіль-
шення енергоефективності (Ee → max), збільшення енер-
гобезпеки підприємства (Ce → max). При цьому головний 
критерій успішності проектів інноваційних енергозбері-
гаючих технологій обирається за допомогою експертної 
оцінки для кожного підприємства окремо, залежно від 
стадії життєвого циклу суб’єкта господарювання.

Ефективність механізму маркетингового просу-
вання енергозберігаючих технологій також визначаєть-

ся ступеню досягнення цілей, які визначені у концепту-
альній моделі: E = f (α, β, Y / X). 

Конкурентоспроможність таких об’єктів забезпе-
чується синхронізацією та перерозподілом енергетич-
них витрат і більшою продуктивністю генерації енерге-
тичних потоків [11, с. 140]. Енергетична та економічна 
безпека функціонування суб’єктів господарювання та 
великих галузевих об’єднань забезпечується саме на 
основі використання здобутків прогресивних іннова-
ційних технологій у сфері електроенергетики. Соці-
ально-економічною ефективністю упровадження інно-
ваційних енергетичних та інформаційних технологій є 
економія суспільної праці та заощадження важливих 
ресурсів. Результати фундаментальних досліджень ві-
діграють важливу роль у функціонуванні інноваційних 
фірм на енергоринках. При цьому важливим є досяг-
нення комерціалізації інновацій. Розвиток ІТ-компаній 
сприяє пришвидшенню інформаційного і ринкового об-
міну, розповсюдженню інноваційних технологій.

ВИСНОВКИ
Управлінські рішення, які приймаються на почат-

кових стадіях запровадження ММПЕТ, істотно впли-
вають на комунікаційну ефективність маркетингового 
просування енергозберігаючих технологій, тривалість 
та вартість запровадження механізму, вартість відкла-
дених рішень та відповідно економічну ефективність. 
Формування організаційно-інформаційного механізму 
маркетингового просування інноваційних енергозбері-
гаючих технологій на ринках товарів і послуг України 
приведе до таких позитивних змін: стимулювання інте-
ресу і мотивації до інноваційних енергозберігаючих тех-
нологій; у суб’єктів маркетингового просування – під-
вищення рівня активності та самостійності, удоскона-
лення навичок аналізу та рефлексії діяльності, розвитку 
прагнення до співпраці, емпатії. Це дозволить здійсню-
вати комунікаційну підтримку при впровадження про-
ектів енергозберігаючих технологій.

Удосконалення механізму (перехід на більш про-
гресивний рівень) можливо при організації нових видів 
комунікаційних каналів просування енергозберігаючих 
технологій, формування політики широкого викори-
стання BTL-засобів просування, запровадження інтер-

таблиця 1 

Структура методів та наукових інструментаріїв при формуванні механізму маркетингового просування 
енергозберігаючих технологій (ММпЕт)

Група методів Наукові інструментарії

Комунікаційні Інформаційний інтерактивний супровід (побудова гнучких онлайнових інформаційних систем);  
реклама; PR, особисті продажі, DM, стимулювання продаж, виставки-ярмарки, event та ін.

Аналітичні Метод експертних оцінок, мозковий штурм, ситуаційний аналіз, медіаплан, матриця Jel, УТП 
(unique selling proposition, USP) та ін.

Технологічні Принципи та стратегії просування, концепції просування, креатива повідомлення та засобів та ін.

Організаційні Принципи та засоби проведення маркетингового просування, медіа-планування та ін. 

Фінансово-економічні Бюджет запровадження механізму, рівень економічної активності проведення компанії

Законодавчі Вимоги Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКУ)

Джерело: сформовано авторами на основі [9].
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активної технології «хмари» в технологію організації 
маркетингового просування. Удосконалення даного ме-
ханізму представляє собою творчий процес постійного 
навчання та вдосконалення суб’єктів процесів марке-
тингового просування на засадах новітніх цінностей та 
стратегічному баченні, інструментів його реалізації.

Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямку є оцінювання організації та координування 
маркетингового логістичного сервісу в інноваційних 
енергетичних мережах.                    
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