
Отже, впровадження принципів соціальної відповідальності у 
діяльність туркменського бізнесу потребує значного удосконалення і 
розвитку. Тільки спільні зусилля основних учасників цього процесу – 
держави, суспільства і бізнес-компаній дозволять реалізувати ситуацію, 
за якої всі будуть задоволені результатами роботи соціально 
відповідального бізнесу: населення отримає якісні товари та послуги, 
бізнес – високу ділову репутацію і професійних співробітників, держава – 
вирішення соціальних та економічних питань. 
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Анотація  
В статті розглянуто теоретичні положення цифрового маркетингу як специфічної 

форми новітнього маркетингу в умовах зміни технологічного базису виробництва та 
інформатизації суспільства. Визначено, що цифровий маркетинг є видом маркетингової 
діяльності, який за цифровими каналами, цифровими методами дозволяє адресно 
взаємодіяти з цільовими сегментам ринку у віртуальному та реальному середовищах. 
Розкрито сутність, мету та можливості цифрового маркетингу. Визначені переваги 
використання концепцій цифрового маркетингу в процесі управління підприємствами. 

Ключові слова  
Інтернет-маркетинг, маркетинг, підприємство, реклама, цифровий маркетинг. 

 
 
 

224 



Abstract  
The article discusses the theoretical positions of digital marketing as a specific form of 

classical marketing in the conditions of changing the technological basis of production and 
information of the society. It is determined that digital marketing is a kind of marketing activity, 
which through digital channels, by digital methods, allows addressable interaction with target 
market segments in virtual and real environments. The essence, purpose and possibilities of digital 
marketing are revealed. The advantages of using the concepts of digital marketing in the process 
of enterprise management are determined.  

Keywords  
Internet marketing, marketing, enterprise, advertising, digital marketing. 

 

Маркетинг постійно змінюється, переходить з одного стану в інший, 
це пов’язано постійним підвищенням конкуренції на ринках. Тому 
керівництво фірм, змушене шукати нові методи просування продукції на 
потенційні ринки збуту. У той час як основні принципи маркетингу – 
позиціонування і сегментування – залишаються незмінними, цифрові 
канали створюють нові способи і збільшують швидкість залучення 
споживачів. Зміна поведінки споживачів змушує маркетинг 
еволюціонувати, бо споживачі віддають перевагу тим фірмам, які 
швидше освоюють цифрові канали. Оскільки відмінності між продуктами 
стають все більш нетривалими , необхідний новий підхід до управління 
фірмами із більшим ступенем заохочення споживачів взаємних 
стосунків. Саме цифровий маркетинг спроможний на зміну сутності 
відносин між фірмою та споживачами.  

Мета статті полягає у розкритті сутності, мети та можливостей 
цифрового маркетингу.  

У роботі було використано методи наукової абстракції, аналізу та  
синтезу, системний, діалектичний, аналогії та структурно-
функціональний методи дослідження, що дають можливість розкрити 
сутність трансформації культурних чинників поведінки споживача в 
сучасних умовах.  

Теоретичні засади формування маркетингових технологій у 
віртуальному середовищі знайшли відображення у наукових працях 
таких вчених як Р. Абдеєв, Д. Белл, Г. Васильєв, В. Голик, Ф. Гуров, Д. 
Забегалін, М. Зуєв, М. Івченко, Е. Кінг, Т. Козлова, П. Маурус, І. Мелюхин, 
І. Бойчук, В. Пилипчук, А. Прокоф'єв, Є. Путилова, Дж. Райт, Р. Реддік, М. 
Хейг, А. Шеремет. Разом із тим, теоретичне усвідомлення та наукове 
обґрунтування місця маркетингу в умовах інформатизації суспільства 
залишається предметом наукової дискусії.  

Цифровий маркетинг тісно переплітається з Інтернет маркетингом, 
але в ньому вже розроблені ряд технік, що дозволяють досягати цільову 
аудиторію навіть в офлайн середовищі (використання додатків в 
телефонах, sms/mms, рекламні дисплеї на вулицях і т.д.).  

Як  і  будь-який  інший  вид  маркетингу,  цифровий  маркетинг  
допомагає досягати максимального комерційного результату 
оптимальним способом, тобто дозволяє економити гроші, уникати 
зайвих неефективних витрат. 
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Сьогодні цифровий маркетинг починає широко використовувати і 
традиційні види реклами, з метою «захопити» увагу аудиторії і 
«перетягнути» її до віртуального світу [2].  

Цифровий маркетинг вирішує наступні завдання: 
1. Підтримка іміджу бренда. 
2. Підтримка виведення нового бренда або продукту на ринок. 
3. Підвищення впізнаваності.  
4. Стимулювання продажів  

Тобто, цифровий маркетинг – це весь комплекс маркетингових дій 
в сучасному світі. Тобто, це сучасний маркетинг, якому властива 
дуальність через його гібридний характер: частина функцій виконується 
в он-лайн, а частина в оффлайн-середовищі.  

Цифровий маркетинг є похідним від Інтернет-маркетингу, виходячи, 
при цьому, за межі комп’ютерного спілкування. Взаємодія з цільовими 
аудиторіями відбувається за рахунок мобільних пристроїв, цифрового 
телебачення, інтерактивних екранів, POS-терміналів. Якщо в Інтернет-
маркетингу використовується один канал – Інтернет, то у цифровому 
маркетингу кількість каналів є достатньо великою і в перспективі буде 
зростати [3].  

До цифрових каналів можуть бути віднесені: цифрове 
телебачення, Інтернет, локальні мережі, мобільний зв’язок, інтерактивні 
екрани, спеціальні додатки. Цифровий маркетинг може бути 
використаний в онлайн-режимі через користування мережею Інтернет, а 
також в офлайн-середовищі через використання цифрових додатків у 
телефонах, планшетах, SMS та MMS, рекламних дисплеїв на вулицях 
(рис. 1) [1].  

Цифровий маркетинг нині займає близько 25 % від обсягу 
маркетингових бюджетів компаній. Підприємства, що використовують усі 
до ступні цифрові канали та інструменти комунікацій, є в середньому на 
25 % прибутковими за інші підприємства. Тому в сучасних умовах 
маркетологи повинні насамперед володіти компетенціями в галузі 
цифрового маркетингу [4].  

Відповідно до Звіту про цифрові тренди у 2016 р., який базується 
на глобальному опиту- ванні 7000 фахівців з маркетингу у 2015 р., основ 
ні тенденції, проблеми та можливості, які впливатимуть на маркетологів 
протягом 2016 р., охоплюють такі теми, як досвід роботи з клієнтами, 
оптимізація контенту, маркетинг управління даними, мобільні додатки та 
можливості вимірювання ROI. Також у цьому дослідженні наводять 
вражаючі статистичні дані. Ось деякі з них [7]: – 60 % підприємств, які 
запускають блог, отримують більше клієнтів; – 54 % B2B-компаній 
генерують потенційних клієнтів за допомогою соціальних медіа; – 55 % 
Інтернет-користувачів переглядають онлайн-відео щодня.  

Основними перевагами цифрового маркетингу: інтерактивність, 
відсутність територіальних обмежень, легкий доступ до ресурсів, 
залучення потенційних споживачів, можливість об’єктивно оцінювати 
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стратегічні програми з просування та управління подіями в режимі 
реального часу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Цифрові канали розповсюдження інформації 
 

Цифровий маркетинг трактується як постійний двосторонній діалог  

з кожним споживачем, який в оперативному режимі дозволяє 
оптимізувати взаємодію. Такий підхід дозволяє перейти від 
нав’язувальної стратегії активного проштовхування товару до пошуку 
зацікавленого споживача, який емоційно готовий і згодний користуватися 
інформацією, що надається, а також зацікавлений у придбанні певного 
товару[6].  

Головною проблемою для компаній, які переходять на цифровий 
маркетинг, буде процес визначення найбільш цінної інформації та її 
отримання. Маркетологам потрібно структурувати свої маркетингові 
матеріали – веб-сайти, ігри, мобільні кампанії і т.п. так, щоб вони 
генерували і збирали найбільш цінну інформацію[6].  

Споживач, коли користується цифровими медіа, залишає в 
Інтернеті свій слід, і це ключ до знань про його переваги і інтереси. Нові 
медіа можна використовувати, щоб дізнатися, що насправді хоче кожен 
із споживачів, проаналізувавши для цього його дії. Кінцева мета – 
створити замкнений цикл вивчення споживача [5].  

В умовах глобалізації мережа інтернет, як система передачі даних, 
відіграє важливу роль у діяльності, як окремих учасників економічного 
процесу, так і функціонуванні економічних систем. Використання ІТ в 
маркетингу дозволяє організувати ефективну модель функціонування 
підприємства, що забезпечує не тільки стабільний розвиток компанії, але 
і підвищує ефективність роботи підприємства в порівнянні з іншими 
агентами ринку. Маркетинг все більше стає цифровим процесом, що 
використовує останні технології.  

Нові цифрові методи маркетингу дозволяють обходитися без 
величезних баз даних, звичних для традиційного маркетингу відносин. 
Найпоширеніший спосіб оцінки ефективності цифрового маркетингу – 
підрахунок кліків. Він дозволяє визначити, наскільки успішний той чи 
інший проект, але не виявляє причин його успіху або невдач. На жаль, 
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більшість агентств цифрового маркетингу не проводять інші 
дослідження, наприклад, фокус-групи або тести зручності користування 
ресурсом. В результаті ці агентства втрачають багато цінної інформації.  

А оскільки цифровий маркетинг стає все більш затребуваним, слід 
проводити все більше досліджень в даній сфері.  

Цифровий маркетинг є другою фазою розвитку маркетингу в 
умовах інформатизації суспільства. Цифрові канали забезпечують 
практично миттєве поширення інформації, стають основним носієм 
комунікативних повідомлень та механізмом взаємодії з клієнтом. Тому 
важливою є присутність підприємства у вказаних цифрових каналах. Він 
має унікальні властивості, що обумовлені гіпермедійною природою.  

Аудіовізуальні цифрові методи дозволяють здійснювати 
ефективний емоційний, когнітивний, психологічний вплив на цільову 
аудиторію, отримувати доступ до інформації без обмежень 
місцезнаходження комп’ютера (web-і wap ресурси), долати територіальні 
бар’єри на шляху реалізації маркетингових заходів, скорочувати часові 
витрати на доступ до каталогів товарів, вчасно реагувати на появу 
потреб та побажань клієнтів і бізнес-партнерів, управління подіями в 
режимі реального часу.  

Цифровий маркетинг збагатив Інтернет-маркетинг, перш за все, 
можливостями мобільного зв’язку. Це дозволило розірвати замкнутий 
простір віртуального світу і увійти в реальне середовище.  

В результаті з’явились додаткові можливості розширення аудиторії 
маркетингового впливу за рахунок власників засобів мобільного зв’язку з 
одночасним забезпеченням адресності та персоніфікації такого впливу, 
підвищується ефективність маркетингової діяльності в умовах 
інформатизації суспільства.  

Створення   цифрових   сервісів   дає   змогу   використати   такі  
можливості для використання в маркетинговій діяльності 
агропромислових підприємств [7]:  

1. Оперативність інформації. Купуючи періодичне видання, навіть з 
ринковою інформацією, споживач сплачує за те, що вже давно застаріло, 
адже на підготовку, друк та доставку журналу навіть кур’єрською 
службою йде не менше ніж 3 дні (іноді до місяця), натомість у бізнесі 
пере- вагу має той, хто приймає рішення швидше і якісніше. 
Використовуючи цифрові сервіси, можна, наприклад, отримати 
інформацію про ціни на всіх оптових ринках країни і навіть інших країн 
вранці того ж дня, на який інформація актуальна. Також можна побачити 
пропозиції учасників ринку в режимі реального часу і отримати аналітику 
за тиждень ще в п’ятницю, а основну інформацію за день – у той самий 
день.  

2. Якість і комплексність інформації. Часто друковані видання не 
пропонують комплексний аналіз ситуації на ринку. Вся ж інформація 
системи ринкової інформації має базуватися на щоденному аналізі 
всього спектра виробництва і всіх каналів споживання. 
 

228 



3. Комплексне просування продукції. Часто традиційні ЗМІ в 
кращому випадку можуть запропонувати споживачеві розміщення 
реклами за гроші, проте до моменту, коли вона потрапляє до 
потенційного покупця, інформація може застаріти. При цьому в разі 
використання цифрових сервісів кошти за рекламу не беруть. 
Найчастіше час від моменту розміщення інформації на майданчику до 
прямого дзвінка потенційного покуп- ця вимірюється кількома хвилинами.  

Отже, цифровий маркетинг (digital marketing) – це сучасний засіб 
комунікації підприємства з ринком за допомогою цифрових каналів 
просування товару (підприємства) для ефективної взаємодії з 
потенційними або реальними споживачами у віртуальному та реальному 
середовищі. Цифровий маркетинг стає перспективним видом маркетингу 
та підіймає на новий рівень технології бізнесу.  

Цифрові технології розширюють доступ до інформаційних джерел, 
сприяють створенню нових товарів, послуг. Водночас, реалізація 
конкретних аспектів цифрового маркетингу стає ефективною для 
виробництва й збуту продукції за умов залучення гнучкого 
математичного апарату досліджень, одним з яких є імітаційне 
моделювання. 
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