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МАРКЕТИНГ

Доведено, що цифрові трансформації створили додаткові умови для розвитку маркетингової діяльності підприємств та підвищення її ефективності. Досліджено передумови таких процесів та акцентовано
увагу на тому, що вони змінили підходи до організації і управління маркетинговою діяльністю. Вказано
на відмінності між цифровим та Інтернет-маркетингом. Розглянуто основні інструменти цифрового маркетингу. Досліджено сучасні тенденції розвитку маркетингової діяльності підприємств в країнах з високим
рівнем цифровізації, що дозволило виділити напрацювання, які представляють інтерес для вітчизняного бізнесу. Зазначено, що їх запровадження потребує вирішення ряду проблем. Сформульовано основні пріоритетні напрями для подальшого розвитку маркетингової діяльності в Україні в умовах цифрових
трансформацій.
Ключові слова: цифрові трансформації, маркетинг, технології маркетингу, підприємство, цифровізація,
розвиток, цифровий маркетинг.
The purpose of the article is to study current trends in the development of marketing activities of enterprises
in the context of digital transformations. The article is devoted to topical issues of researching modern trends in
the development of marketing activities of enterprises, taking into account the latest digital achievements, which
will increase the competitiveness of business entities and the national economy as a whole. Attention is focused
on the fact that the marketing activities of enterprises should respond flexibly to the needs of society and use
new digitalization opportunities for business development. On the basis of a systematic approach as the main
method, the prerequisites of digital transformations that contribute to the transition of many types of business into
an interactive space are investigated, and which must be taken into account when forming a marketing strategy.
Attention is focused on the fact that digitalization processes have stimulated the introduction of innovations and
changed approaches to the organization and management of marketing activities. The differences between digital and Internet marketing are marked. It is noted that bringing content to the consumer is carried out through
appropriate channels using digital marketing tools. Attention is paid to the main such tools. Modern trends in the
development of marketing activities of enterprises in countries with a high level of digitalization have been studied,
which made it possible to identify developments of interest to domestic business. However, their implementation
requires solving problems related to the digital security of personal data, the development of digital workspaces,
system platforms, software and infrastructure. The main priority directions for the further development of marketing activities in Ukraine in the context of digital transformations are formulated. Namely: the formation of an
appropriate regulatory framework; the development of digital infrastructure; the introduction of new technologies
in the field of cybersecurity; increasing the level of trust of business process participants in digital transformations
and public awareness, and others.
Keywords: digital transformations, marketing, marketing technologies, enterprise, digitalization, development,
digital marketing.
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Постановка проблеми. Розвиток високих
технологій, який виступає сьогодні світовою
тенденцією, сприяв цифровізації переважно
всіх сфер життєдіяльності та став «ключовим драйвером зростання ВВП» [1], сформувавши інформаційне суспільство та цифрову
економіку.
В свою чергу такі трансформації змінили
механізми ведення бізнесу, мотивуючи перехід ділової активності у сферу онлайн та стимулюючи розвиток електронного ринку, для
якого характерні специфічні способи отримання інформації та комунікації в суспільстві, а також формування споживацьких смаків (наприклад, веб-сайти, соціальні мережі,
маркетплейси, та інші).
Слід констатувати, що додатковим стимулом для підвищення інтересу споживачів до
інтерактивних пропозицій явились карантинні
обмеження через пандемію COVID-2019, які
унеможливили на достатньо тривалий час
відвідування звичайних магазинів.
Відмітимо, що маркетингова діяльність підприємств віддзеркалює існуючі зміни, враховує
сучасні тенденції та гнучко реагує на потреби
суспільства, використовуючи нові можливості
цифровізації для розвитку бізнесу.
Однак, в процесі запровадження цифрових
новацій перед суб’єктами господарювання
постає ряд питань в сфері кібернетичної безпеки, інфраструктурного розвитку, відповідної
технічної підтримки тощо.
Отже, підвищується значущість дослідження сучасних тенденцій розвитку маркетингової діяльності в умовах цифрових
трансформацій, що дозволить вітчизняним
підприємствам визначити найефективніші
технології цифрового маркетингу та своєчасно
вирішувати питання і проблеми, пов’язані з їх
запровадженням задля підвищення конкурентоспроможності та ефективності бізнесу. Це
обумовлює актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основні теоретичні положення розвитку інформаційного суспільства розглянуто в
працях Т. Мессенбурга [2], Н. Негропонте [3],
Д. Тапскотта [4] та інших.
Взагалі на питаннях цифрових трансформацій в різних галузях економіки акцентують
увагу як вітчизняні, тау і закордонні дослідники. Серед них: А. Мк. Афее [5]; Д. Боннет
[5]; Е. Бринолфссон [7]; Дж. Вестерман [5];
Д. Еванс [8]; Є. Крикавський [9], О. Чуприна
[10], К. Шиманська [6] тощо.
Специфіка організації та управління маркетинговою діяльністю в умовах цифрового
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розвитку розглянута в працях П. Друкера [11],
Ф. Котлера [12]. Інструментарій та механізми
запровадження цифрового маркетингу (з врахуванням особливостей розвитку національної економіки) знаходяться в полі зору таких
науковців, як: А. Галкін [13], Р. Говерс, [14],
Г. Ецкхардт [15], С. Ілляшенко [16], М. Окландер [17], Х. Хакала [18], Д. Хог [19] та інші.
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак зазначимо, що
динамічність цифрових трансформацій та
залучення до цих процесів всіх сфер бізнесу
та суспільного життя в усьому світі потребує подальшого опрацювання та розгляду
питання розвитку маркетингової діяльності
підприємств з врахуванням новітніх цифрових досягнень, що дозволить підвищити конкурентоспроможність суб’єктів господарювання та національної економіки в цілому.
Формулювання цілей статті. Метою
роботи є дослідження сучасних тенденцій
розвитку маркетингової діяльності підприємств в умовах цифрових трансформацій
Виклад основного матеріалу дослідження. Результати досліджень дозволили
констатувати, що процеси цифрових трансформацій (завдяки запровадженню відповідних технологій) створили додаткові умови для
розвитку маркетингової діяльності підприємств та підвищення її ефективності. Серед
основних передумов таких процесів, які необхідно враховувати при формуванні маркетингової стратегії, слід відзначити такі:
– розвиток мережі Інтернет як в Україні,
так і у світі в цілому, яка продовжує поширення, збільшуючи частку користувачів та
перетнувши позначку 70% (рис. 1). Така динаміка сприяє зростанню її доступності для
населення, формуванню інформаційного суспільства, стимулює підприємства до запровадження цифрових технологій, в тому числі
і в сфері маркетингу, та розвитку інтернетбізнесу;
– підвищення кількості користувачів
мобільними пристроями в країні та часу, який
вони знаходяться в мережі, а також абонентів мобільного зв’язку, що цілком відповідає
загальносвітовим тенденціям. Так, у 1 кварталі 2021 р. їх чисельність зросла на 2,5% до
5,27 млрд. осіб (в порівнянні з аналогічним
періодом 2020 р.), а близько 53% усіх запитів
в Інтернеті здійснюється з мобільних приладів (з комп’ютерів – близько 44%) [21];
– зростання зацікавленості користувачів у різноманітних додатках, які використовуються переважно у всіх сферах сучасного
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Рис. 1. Динаміка частки користувачів мережі Інтернет, %

МАРКЕТИНГ

Джерело: складено автором за даними [20]

життя, що сприяє залученню споживачів і підвищенню ефективності роботи підприємств;
– збільшення активності користувачів
соціальних мереж, загальносвітова аудиторія яких зросла у першому кварталі 2021 р.
на 13% до 4,33 млрд. (в порівнянні з аналогічним періодом минулого року), а середня
кількість часу, який витрачається в соціальних мережах та мессенджерах, складає
2 години 22 хвилини за добу [21]. При цьому,
використовуючи результати дослідження [22]
зазначимо, що за даними 2021 р., до п’ятірки
найпопулярніших платформ входять Google,
YouTube; Facebook; Wikipedia; Yahoo.
Акцентуємо увагу на тому, що трансформаційні процеси стимулювали запровадження
новацій, змінивши підходи до організації та
управління маркетинговою діяльністю, стимулюючи її розвиток на цифрових засадах.
Це уможливило здійснення купівлі-продажу
товарів як онлайн, так і офлайн, а також створило додатковий потенціал для формування
як фізичних, так і цифрових каналів комунікацій зі споживачами.
Слід вказати, що на відміну від Інтернет-маркетингу, цифровий маркетинг дозволяє поєднувати використання мережі Інтернет, цифрових каналів, в тому числі офлайн
(наприклад, вуличних дисплеїв, цифрового
телебачення та інших) з продажами та сервісним обслуговуванням, що дозволить побудувати та підтримувати постійний адресний
двосторонній діалог зі споживачами, оптимізувати взаємодію з ними.
Зазначимо, що передача інформації
такими каналами здійснюється з застосуванням відповідних інструментів цифрового маркетингу (табл. 1). При цьому їх вибір залежить
від таких факторів, як: вид пристрою, який

294

використовується для доведення контенту до
споживача, цілі бізнесу, фінансові можливості
підприємства та інші.
Дослідження сучасних тенденцій розвитку
маркетингової діяльності підприємств в країнах з високим рівнем досягнень в сфері цифровізації, дозволило виділити певні напрацювання, які представляють інтерес для
вітчизняного бізнесу. А саме:
– застосування технологій big data при
проведенні маркетингових досліджень (для
збору інформації, формування інформаційної
бази, опрацювання значних масивів даних,
формування прогнозів та стратегій маркетингової діяльності компанії);
– запровадження
персоналізованого
маркетингу при організації та управлінні взаємовідносинами з клієнтами та партнерами
шляхом запровадження таких автоматизованих систем, як: CRM (Customer Relationship
Management) та PRM (Partner Relationship
Management). Використання таких цифрових
інструментів, як чат-боти, контекстна реклама
та інших, що дозволяє отримувати максимум
інформації про клієнта або партнера під час
спілкування;
– розвиток крауд-технологій, які спрямовані на стимулювання продажу товару, спираючись на рекомендації цільової Інтернетаудиторії;
– запровадження індивідуального підходу при взаємовідносинах з клієнтами в
сфері маркетингу соціальних мереж (SMM),
що досягається шляхом використанням
сучасних алгоритмів пошукових систем, які
дозволяють підбір рекламного контенту відповідно до пошукових запитів споживача;
– використання в рекламній діяльності,
автоматичних системах отримання відгуків
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Диференціація інструментів цифрового маркетингу
в залежності від пристрою доведення контенту до споживача
Вид пристрою
для доведення інформації
до споживача

Таблиця 1

Інструменти цифрового маркетингу

соціальний медіа-маркетинг; банерна або контекстна
реклама; експертні та незалежні міркування
чи відзиви в соціальних мережах; таретинг та ретаргетинг;
нативна реклама; рекламні вікна на тематичних платформах;
Е-mail-рекламних повідомлень
текстові повідомлення (SMS); голосове автоматичне меню
Мобільні пристрої
(IVR), мультимедійні повідомлення (MMS); локальний
(смартфони, smart-годинники, радіозв’язок (Bluetooth); безпровідний протокол передачі
фітнес-браслети з Wi-Fiданих (WAP); мобільні коди для здійснення платежів
підключенням до Інтернету) або отримання знижок; QR-коди, які дозволяють перехід
у віртуальне середовище, мобільні додатки
Локальні мережі
вірусна та партизанська реклама
короткі рекламні ролики, рухомі рядки; технологія доповненої
реальності; використання можливостей інтерактивних
Цифрове телебачення
екранів: 3D-mapping, який дозволяє проекцію зображення
на об’єкт навколишнього середовища
відеоролики, спливаючі рекламні вікна, нативна реклама,
Інтерактивні екрани (у
технології автоматизованої ідентифікації
магазинах, банках, закладах біометричні
споживачів
на
основі певних характеристик
громадського харчування)
(фізіологічних або поведінкових)
Персональні комп’ютери,
ноутбуки та інші пристрої,
які мають вихід у мережу
Інтернет

користувачів технології автоматичного розпізнавання емоцій людини або штучного
емоційного інтелекту (emotion AI), які, завдяки
моделюванню та реакціям на людські емоції,
відіграють значну роль в процесах комунікації;
– поширення технологій доповненої
реальності, які дозволяють поєднати реальний простір із середовищем відповідного підприємства тощо.
Однак, для запровадження цих інструментів в діяльність підприємств постає необхідність розв’язання на різних рівнях управління
(в рамках формування відповідної державної політики та стратегії бізнесу) проблем,
пов'язаних з необхідністю належного інфраструктурного, технологічного та програмного
забезпечення, що, в свою чергу, підвищує
вимоги до цифрових навичок і компетенцій
персоналу та потребує формування цифрової культури в суспільстві.
Тому, серед основних пріоритетних напрямів розвитку маркетингової діяльності в країні
за умов цифрових трансформацій, які спрямовані на підвищення її ефективності та зростання конкурентоспроможності підприємств,
слід відзначити наступні: розширення інфраструктури фіксованого широкосмугового, а

також мобільного Інтернету; формування нормативно-правового базису для розвитку цифрових технологій в країні та його узгодження
з міжнародними нормами; розвиток цифрової
інфраструктури; запровадження нових технологій в сфері кібербезпеки; підвищення рівня
довіри учасників бізнес-процесів до цифрових трансформацій та обізнаності суспільства
щодо переваг цифрових технологій, а також
цифрової грамотності; вдосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів для
різних галузей з врахуванням трансформаційних процесів, підвищення рівня їх цифрових компетенцій та цифрової культури.
Висновки. Процеси цифрових трансформацій змінили підходи до ведення бізнесу,
створивши додаткові умови для розвитку
маркетингової діяльності підприємств та підвищення її ефективності. Дослідження сучасних тенденцій розвитку маркетингової діяльності підприємств в країнах з високим рівнем
досягнень в сфері цифрових трансформацій
дозволило виділити певні напрацювання,
які представляють інтерес для вітчизняного
бізнесу. Однак, запровадження інструментів
цифрового маркетингу в діяльність підприємств пов’язано з рядом проблем, які потребу-
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ють вирішення на різних рівнях управління за
певними напрямами. Однак, запровадження
цих заходів потребує формування відповідних
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механізмів реалізації з конкретизацією планів
дій та визначення джерел фінансування, що
складає перспективи подальших досліджень.
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