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Нині ми дуже часто чуємо про становлення й елімінацію нових трендів, 

тенденцій та навіювань у галузі моди, культури, інтернету, науки тощо. Але що 

саме є трендом? Чому це слово надає такого сучасного «лиску» навіть 

стандартним рішенням у будь-якій сфері менеджменту? Бігти за трендами, чи 

розумно це? А чи має стратегія «слідуванням трендам» більш глибший сенс, 

ніж ми до того звикли? Знаходження відповідей на поставлені актуальні 

запитання буде метою дослідження. 

“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem” («Не варто 

примножувати сутності без необхідності») – такого принципу тримались багато 

науковців і першовідкривачів у всіх галузях інтенсивного розвитку, 

підтримуючи таким чином одного з праотців сучасних наук – Вільгельма з 

Оккама. У всіх науках, окрім маркетингу. Навіть із самого початку, як тільки 

основні постулати маркетингу, як науки та принципу, сформувались – в дію 

вступила антитеза сучасності: «Складніше – значить краще!». Після того, як 

суспільство прийняло цей принцип в безумовний вжиток, почалася влада 

трендів. Тренд не був би трендом, якби мав лише одне чи декілька конкретних 

визначень. Тому в широкому сенсі – це напрямок розвитку в якій-небудь сфері 

життя (наприклад, в одязі, фінансах, технологіях або дизайні), чи певне явище, 

продукт або предмет, що задає тон саме у цій сфері. 

Можна було б називати певну тенденцію, яка набрала популярності, й 

іншим словом, але даний термін так полюбився громаді, що почав входити у 

повсякденний вжиток. Тому й став «самотрендом». Цей простий приклад 
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наочно демонструє, яку владу має сила управляти суспільною думкою. У 

зв’язку з цим необхідно зрозуміти, як певна річ або явище стає трендом. Одним 

із перших, хто задумався над цим питанням став Еверет Роджерс, який в 1962 

році видав книгу «Дифузія інновацій» [1], яка дала назву однойменній теорії, 

що намагалась по-складово розтлумачити швидкість і шляхи розповсюдження 

нових ідей та технологій. Усіх людей було умовно поділено на категорії та 

розформовано на відсоткові групи, відповідно до проведених когнітивних та 

вибіркових аналітичних досліджень: 

1. Новатори – 2,5%; 

2. Ранні послідовники – 13,5%; 

3. Рання більшість – 34%; 

4. Пізня більшість – 34%; 

5. Спізнілі – 16% [1]. 

З наведених результатів дослідження Е. Роджерса видно, що новатори, які 

керують масами, складають лише 2,5% у суспільстві. Формувати суспільну 

думку новаторам допомагає рефлекс соціальної взаємодії. Саме тут синергія 

між класикою та сучасністю (але ніхто не констатує, що класика не може бути 

сучасною) розкривається в повній мірі. Цей термін лише починає набувати 

популярності, адже його відкриття припало на початок 2010-х років, в період 

інтенсифікації розвитку мас-медіа. Суть такого явища, як рефлекс соціальної 

взаємодії полягає в необхідності соціально активної або нейтрально-позитивної 

особистості триматися купи, загалу – це на рівні мінімуму. А в основі – 

облаштувати своє коло взаємодії таким чином, щоб не лише триматись «на 

плаву», а й піднятися “Citius, Altius, Fortius!” – «Швидше, Вище, Сильніше!» – 

девіз Олімпійських ігор. 

Тому, зважаючи на те, що сучасним світом правлять тренди, для 

соціально активного та результативно орієнтовного підприємця, власника, 

засновника чи навіть простого пересічного громадянина, життєво необхідно не 

лише підкорятися владі трендів, а й просувати їх і далі. Є підстави вважати, що 

сучасне суспільство поки не вступило в деструктивну стадію соціального 

контрнаступу та політично-соціальної революції лише завдяки трендам. При 

цьому слід розуміти, що кожен з нас також створює тренди, і управляє їх 

просуванням. 

В галузі діджитал-маркетингу та контент-маркетингу даний вид співпраці 

«тренд – людина – тренд» є безумовним [2]. У цьому контексті співпраця для 

підприємця побудована на політиці суміжного тренду, суть якої полягає у 

протистоянні за увагу (тут сукупність матеріальних та інших благ 

покупця/споживача) виключно у просторі, обумовленому певним трендом, в 

полі зору своєї галузі та у напряму прямих конкурентів. І це логічно, адже 

таким чином, споживач отримує максимальну віддачу, результат і боротьбу 

гарантів якості. А користь та результативність для самих конкурентів 

безвідмовна: вони рекламують себе, у своєму сегменті, з найсильніших сторін, 

самостійно корегують тренд й оновлюють його наповнення. Даний тип 

відносин ілюструє схема, наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема ситуації «суміжного тренду» 

 

За результатами дослідження “American City Business Journals” [3], частка 

підприємців, які вибороли собі чільне місце у галузі конкуренції у сегменті 

нового ринку, вступивши у відносини «суміжного тренду» становить 73%, в 

порівнянні із ситуацією на ринку, при використанні виключно стратегій 

елімінації та загальної диверсифікації, включаючи суміжні стратегії 

(«збиткового лідера», «бейбі-бум» тощо). Так, серед провідних компаній- 

виробників спортивного взуття (рис. 2), де запроваджено конкуренцію за тренд, 

а не сегмент, приріст, порівняно з 2016 роком, значний. При цьому видно, що 

хоч компанія Nike і є найпродаванішою, всі три фірми діють в полі тренду та 

надалі продукують ідеї своїх “brand essence”. 

 

Рис. 2. Результат ефекту боротьби за тренд 

 

Отже, тренд є важливим інструментом не лише бренд-менеджменту та 

маркетингових стратегій, а й механізмом соціальної взаємодії, за допомогою 

якого відбувається інтенсивний, на відміну від минулих екстенсивних спроб, 

розвиток виробництва, збуту та соціального взаємозв’язку, який є базовою 

основою для розвитку міцних транснаціональних та міжнародних відносин у 

сфері бізнесу та культури. 
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