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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ 
 

У статті аналізуються сучасні тенденції використання інструментів та методів цифрового маркетингу в 

економічній діяльності. Звернуто увагу на особливості розвитку цифрових технологій протягом останніх років. 

Розглянуто основні принципи digital-маркетингу та канали отримання і розповсюдження інформації, які на 

теперішній час використовуються у цифровому маркетингу. Наведено неефективні маркетингові прийоми, які у 

найближчому майбутньому поступляться місцем більш прогресивним цифровим інструментам продажів. Серед 

трендів 2019 року виділено онлайн-відео, нативну рекламу, персоналізований контент, розумну рекламу з великими 

даними, розвиток спільнот. Наведені переваги цифрового маркетингу[1]. Визначено складники, які включає цифровий 

маркетинг (контент, дизайн, статистика). 

Ключові слова: digital-маркетинг, інтернет-маркетинг, онлайн-відео, соціальні мережі, реклама. цифрові технології, 

бренд, медіа. 

 

Постановка проблеми. Розвиток та широке 

використання комп'ютерних технології в 

економіці дало підставу для виникнення таких 

нових  категорій, як “інтерактивний-бізнес”, 

“інтернет-торгівля”, “інтерактивний маркетинг” 

(іноді як альтернативні використовують 

терміни: “електронна торгівля” та “цифровий 

маркетинг”). Сучасні медіа передбачають 

участь споживача та вірусне поширення 

інформації, тому виникає потреба в зміні 

маркетингових підходів та використанні нових 

маркетингових інструментів. Природний відбір 

змушує маркетинг змінюватися, оскільки 

споживачі надають перевагу тим компаніям, 

які швидше освоюють цифрові канали. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання використання прийомів digital-марке-

тингу для просування товарів в online та offline 

середовищі у вітчизняній науковій літературі 

на даний момент висвітлені недостатньою мі-

рою. Окремі аспекти розвитку цифрового мар-

кетингу розкриваються у працях І. Ашманова, 

А. Іванова, Н. Кузнєцової, В. Рубана, А. 

Чумикова, М.А. Окландера [2]. Розвитку теорії 

цифрового маркетингу компаній присвячені 

роботи таких вчених: М. Ауер, Р. Бартелс, В. 

Байков, І. Барилко, Б. Берман, Х. Брайан, Дж. 

Вайбе, Е. Зварич, Д. Козлов, Е. Марданова, А. 

Керолл, Ф. Котлер, Дж. Лаком тощо. Попри 

значну кількість здобутків у теорії та практиці 

digital-маркетингу, досі не існує єдиного 

універсального інструментарію ведення бізне-

су у віртуальному просторі, також існує проб-

лема з ототожненням цифрового й інтернет-

маркетингу. 

Формулювання цілей статті. Метою статті 

є дослідження особливостей цифрового 

маркетингу як сучасного інструменту 

управління комунікаціями зі споживачем, а 

також проаналізувати стан та перспективи 

використання digital-маркетингу. 

Виклад основного матеріалу. Digital-

маркетинг (діджитал маркетинг, цифровий 

маркетинг) – це сукупність цифрових техноло-

гій, які використовуються для просування 

компанії і залучення споживачів. Цифровий 

маркетинг є однією з важливих сфер сучасного 

інформаційного суспільства. Цифровий або 

digital (діджитал) маркетинг є загальним 

терміном для маркетингу товарів і послуг, який 

використовує цифрові канали для залучення та 

утримання клієнтів. Часто це поняття ототож-

нюють з інтернет-маркетингом. Проте цифро-

вий маркетинг включає в себе інтернет-мар-

кетинг, але не обмежується лише інтернетом. 

Інтернет-маркетинг включає SEO-просування 

сайту, контекст, вебінари тощо, тобто всі 

канали, які доступні користувачеві тільки в 

інтернеті. Цифровий маркетинг включає все 

вищеперераховане та рекламу і просування на 

будь-яких цифрових носіях поза мережею. 

Тобто він передбачає цифрову комунікацію, 
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яка відбувається і онлайн, і офлайн. На думку 

М.А. Окландера, О.О. Романенко [2], цифровий 

маркетинг – це вид маркетингової діяльності, 

що за цифровими каналами цифровими 

методами дає змогу адресно взаємодіяти з 

цільовими сегментам ринку у віртуальному та 

реальному середовищах.Цифровий маркетинг 

– це весь комплекс маркетингових дій у сучас-

ному світі. Тобто це сучасний маркетинг, якому 

властива дуальність через його гібридний 

характер: частина функцій виконується в он-

лайн, а частина – в офлайн-середовищі. Слід 

зазначити, що до цифрового маркетингу не на-

лежить просування за допомогою таких тради-

ційних каналів, як оголошення в газетах, фла-

єри, реклама на ТБ, білборди. Хоча, якщо на 

білборді буде вказано QR-код, за допомогою 

якого можна перейти на сайт, то це вже 

цифровий маркетинг. 

Сьогодні цифровий маркетинг використовує 

п’ять цифрових каналів [4]: мережу Інтернет і 

пристрої, що надають доступ до неї 

(комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони 

та ін.); мобільні пристрої; локальні мережі 

(Екстранет, Інтранет); цифрове телебачення; 

інтерактивні екрани, POS-термінали. 

Основними методами цифрового 

маркетингу є [5, с. 21]: 

– контекстна реклама Google Adwords, 

Yandex Direct; 

– технологія Big Data – масиви даних 

великих обсягів; 

– ретаргетінг (retargeting) – перенацілювання; 

– мобільний маркетинг; 

– email-маркетинг – електронна пошта; 

– вірусний маркетинг; 

– RTB (real time bidding) – торги в реальному 

часі; 

– SMM (social media marketing) – соціальний 

медіамаркетинг; 

– SMO (social media optimization) – 

оптимізація для соціальних мереж; 

– SEO (search engines optimization) – 

оптимізація сайту в пошукових системах; 

– SEM (search engine marketing) – пошуковий 

маркетинг. 

Дозволити собі всі інструменти одночасно 

можуть не всі компанії, як правило, це не є 

ефективним. Вибір залежить від цілей та 

можливостей бізнесу. Компанії можуть 

звертатися до діджитал-агентств, які 

забезпечують присутність і просування бренду 

в цифровому середовищі. До складу команди 

можуть входити: маркетолог, фахівець із SEO, 

аналітик, менеджер проекту, дизайнер, верста-

льник, програміст, контент-менеджер, копірай-

тер. Для нерегулярних робіт агентства можуть 

наймати фрілансерів, наприклад відеооперато-

рів або фотографів. Переважно digital-марке-

тинг сприймають як найнезро-зуміліший ін-

струмент комунікацій, підприємства усвідомлю-

ють його перспективність з точки зору феноме-

нального зростання, але не розуміють, як пра-

вильно використовувати та оцінювати ефектив-

ність, з недовірою ставляться до впливу digital-

комунікацій на продажі і не до кінця розуміють, 

яких саме цілей можна досягнути за його допо-

могою. торів або фотографів. Також,слід зазна-

чити, що універсальних рішень немає, а інстру-

менти потрібно вибирати під конкретну компанію.  

Серед трендів 2019 року слід відмітити такі [1]: 

1) Онлайн-відео – інтенсивно зростає його 

споживання, серед підлітків та молоді воно 

випереджує кабельне телебачення; 

2) нативна реклама (native advertising) – 

приходить на зміну спливаючій рекламі, є 

органічно вбудованою в контент, має більше 

шансів бути прочитаною користувачем, оскільки 

це здається більш природним для нього; 

3) персоналізований контент – контент повинен 

бути більш персоналізованим, щоби впливати. 

Відповідно, заклики до дії більш ефективні, коли 

враховують індивідуальний підхід; 

4) розумна реклама з великими даними (big 

data) – дає рекламодавцям змогу більш точно 

визначити свою аудиторію, витратити менше 

грошей на рекламу, спрямовану на тих 

користувачів, що не відгукнуться на неї. Дає 

можливість здійснювати аналіз із більш точним 

відстеженням рівня конверсії та інших факторів; 

5) розвиток спільноти – користувачі інтерне-

ту створюють більше контенту, ніж будь-коли, 

і їхні слова, фото, відео та інший контент може 

мати велике значення для бренда компанії та 

зростання продажів. Люди можуть створювати 

контент без заохочення, але підтримка допомо-

же створити команду лідерів думок. Інша стра-

тегія – оплата блогерів, влоггерів та інших ліде-

рів думок за обговорення продукту або послуг.  

У цифровому маркетингу є велика кількість 

інструментів, які можна розділити на 3 основні 

групи: платні ресурси: за які компанії потрібно 

платити; власні ресурси: сайти, сторінки в 

соцмережах, якими бізнес володіє і може 
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розпоряджатися; зароблені ресурси: так зване 

сарафанне радіо або earned media – безкоштовні 

або придбані комунікаційні канали. 

Відповідно через digital-маркетинг можна 

досягнути будь-якої маркетингової цілі, однак у 

деяких випадках досягнення встановлених цілей 

є оптимальним рішенням, а у інших – ні. Щоб 

зрозуміти доцільність та переваги використання 

digital-маркетингу, детально розглянемо у 

ланцюжок формування лояльності споживачів 

“інформування-знайомство-вибір-раціональна 

купівля-лояльність” (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Послідовність формування лояльності споживачі 

 1. “Інформування” (пізнання назви, 

приналежності тощо). У digital-маркетингу ви-

користовується у таких випадках:для комуніка-

цій з вузькою цільовою аудиторією (контекстна 

реклама, соціальні мережі); для комунікацій з 

молодою та прогресивною аудиторією;у разі 

заборони використання телебачення;у разі 

обмеженого комунікаційного бюджету. 

2. “Знайомство” (прийняття бренду, марки, 

товару). Digital-маркетинг найкраще працює за 

умов:коли доцільно детальніше розказати про 

себе, щоб споживач почав думати про можли-

вість покупки(ліки чи автомобілі);коли спожи-

вання обумовлено емоційними причинами, гли-

боким залученням (одяг, автомобілі);якщо 

роль, значення виражається через Інтернет 

(“робить життя веселішим”, “робить розумні-

шим”,“допомагає познайомитися”); якщо зна-

йомство відбувається через спробу скушту-

вати, використати тощо (безкоштовні взірці 

продукції) 

3. “Вибір” (пробна самостійна купівля). 

Digital-маркетинг дозволяє суміщати в часі 

процес знайомства з продуктом та його 

апробацію. Наприклад, можна ознайомитися на 

сайті з послугами підприємства та відразу 

залишити заявку чи контакти для зворотної 

комунікації (банківські, страхові послуги), 

провести інтерактивний тест-драйв на 

реальному автомобілі тощо. 

4. “Раціональна купівля” (купівля товару чи 

послуги з раціональних причин на постійній 

основі).Утримування покупців відбувається 

через періодичні цінові чи інші мотивуючі про-

позиції (промоції, знижки) чи постійні програ-

ми, які надають можливість накопичувати 

бонуси/бали та обмінювати їх на товари через 

Інтернет. 

5. “Лояльність” (придбання товарів з 

емоційних причин). Налагодження діалогу з 

споживачами через digital-інструменти групи в 

Інтернеті; соціальних мережах; мобільні додат-

ки; ігри, конкурси, голосування, допомога; ак-

каунти в соціальних мережах; пошта; мессен-

джери (сервіси Skype, Telegram, Viber та ін.). 

Можемо сказати, що цифровий маркетинг є 

другою фазою розвитку маркетингу в умовах 

інформатизації суспільства. Цифрові канали 

забезпечують практично миттєве поширення 

інформації, стають основним носієм комуніка-

тивних повідомлень та механізмом взаємодії з 

клієнтом. Тому важливою є присутність під-

приємства у вказаних цифрових каналах. Він 

має унікальні властивості, що зумовлені гіпер-

медійною природою. Аудіовізуальні цифрові 

методи дають змогу здійснювати ефективний 

емоційний, когнітивний, психологічний вплив 

на цільову аудиторію, отримувати доступ до 

інформації без обмежень місцезнаходження 

комп’ютера (web-і wap- ресурси), долати тери-

торіальні бар’єри на шляху реалізації марке-

тингових заходів, скорочувати часові витрати 

на доступ до каталогів товарів, адаптивно 

реагувати на появу потреб та побажань клієнтів 

і бізнес-партнерів, управління подіями в 

режимі реального часу [2]. 

Основними каналами отримання та розпов-

сюдження інформації, які на теперішній час 

використовуються у цифровому маркетингу, є: 

1. Інтернет і пристрої, що надають доступ до 

нього (комп'ютери, смартфони тощо). Як засіб 
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отримання інформації, спілкування і 

самореалізації людини. 

2. Локальні мережі (Екстранет та Інтранет). 

Внутрішні комп'ютерні мережі компаній або 

міських районів, по суті, є самодостатніми 

інформаційними системами. Користувачі 

даного типу мереж можуть спілкуватися, грати, 

обмінюватися необхідною інформацією. В 

даний момент поступово відбувається 

інтеграція локальних мереж з Інтернетом. 

3. Мобільні пристрої. Раніше бренди доносили 

послання через SMS-повідомлення, зараз 

популярними є установка брендованих додатків 

або організація WOW-дзвінків на телефон. 

4. Цифрове телебачення, яке з кожним 

роком все впевненіше тіснить аналогове і 

поступово інтегрується з інтернет-додатками. 

Вже зараз можна за допомогою телевізора 

зайти на свою сторінку в Facebook, подивитися 

ролик на Youtube або дізнатися свіжі новини. 

5. Інтерактивні екрани, POS-термінали. Ми 

часто з ними перетинаємось в магазині, на 

вулиці, навіть в вагонах метро. Це вид digital-

медіа, який поступово витісняє стандартну 

зовнішню рекламу, адже дозволяє набагато 

тісніше взаємодіяти зі споживачем і зачепити 

його повідомленням або, як POS-термінали, 

допомогти в здійсненні покупок. 

6. Тачскріни (планшети), рідери тощо – 

спеціальні додатки для них дозволяють 

користувачеві отримувати нові знання, грати, 

дивитися фільми, виходити в Інтернет і багато 

іншого. 

7. Digital-гаджети – пристрої, які можуть 

збирати інформацію і передавати її на інші 

носії. Наприклад, smart-годинник, окуляри 

oculos rift, фітнес браслети та інші. 

На сьогодні, нажаль, неможливо надати 

безпрограшні рекомендації щодо застосування 

конкретних маркетингових тактик. Це означає, 

що речі, які працювали в минулому році, мо-

жуть не спрацювати зараз. Окремі популярні 

digital-тренди вичерпали себе і більше не пока-

жуть колишніх результатів. Нові технології і 

стратегії дозволяють значно збільшити ефек-

тивність маркетингу, особливо, якщо ви 

починаєте використовувати їх раніше своїх 

конкурентів.  

Нижче запропоновано перелік ключових 

трендів digital-маркетингу, які будуть 

актуальними у 2020 році [1]. 

1. Орієнтація на мобільні пристрої з гео-

таргетингом. У 2020 SMM повинен повністю 

зосередитися на мобільних пристроях. Корис-

тувачі мобільних гаджетів запускають близько 

75 окремих клієнтських сеансів щодня, що 

дорівнює приблизно трьом годинам екранного 

часу. Для digital-маркетологів це означає 75 

можливостей щодня безпосередньо взаємоді-

яти із споживачем. Саме тут може допомогти 

гео-таргетинг – процес розподілу або просуван-

ня контенту користувачеві сайту на основі його 

географічного місця розташування. Це особли-

во вигідно для компаній, у яких є вітрина. 

Наприклад, кафе може показувати «місце-

вим» відвідувачам спеціальну рекламну пропо-

зицію в радіусі декількох км, щоб вони прихо-

дили саме до вас, а не купували каву у кон-

курентів. Дослідження також показали, що при 

проведенні гео-таргетингових кампаній витра-

ти зазвичай нижчі, а показники конверсії вищі, 

що забезпечує маркетологам максимально 

ефективний бюджет. 

2. Відео-контент. Відео у найближчому 

майбутньому почне виконувати функції 

пошуку. YouTube вже вважається другою за 

величиною пошуковою системою у світі. 

Статистика показує, що до 2019 року 80% 

інтернеттрафіку буде пов'язано з відео. 

Створення облікового запису на YouTube і 

регулярне завантаження контенту не вимагає 

особливих зусиль, до того ж, воно абсолютно 

безкоштовне. Компанії часто намагаються 

догодити всім: вони використовують занадто 

багато облікових записів у соціальних мережах 

і не в змозі впоратися з зрозумілою та 

ефективною стратегією для кожного з них. 

3. Чатботи. Популярність чатботів у 2020 

році буде тільки зростати. Боти надзвичайно 

винахідливі і вчаться на досвіді користувачів, 

щоб будувати відповіді і напряму взаємодіяти з 

клієнтом. []У зв'язку з економією ресурсів, 

використання чатботів, за прогнозами, стрімко 

збільшиться і до 2020 року буде забезпечувати 

85% обсягу послуг взаємодії з клієнтами. 

Статистичні дані показують, що використання 

чатботів допоможе зберегти більш ніж 8 

мільярдів доларів до 2020 року. 

4. Мобільний світ. На даний час понад 60% 

користувачів здійснюють пошук в інтернеті за 

допомогою мобільних пристроїв: починаючи з 

використання соціальних медіа і закінчуючи 

онлайн покупками, банківськими послугами. 
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Все більше і більше користувачів довіряють 

своїм мобільним гаджетам, а кількість осіб, які 

використовують стаціонарні персональні ком-

п’ютери – стрімко знижується. Як результат, 

Google наближається до впровадження свого 

Mobile-First Index, який буде вище оцінювати 

сайти, адаптовані до мобільних пристроїв. 

Основна мета – спонукати до створення сайтів, 

які будуть швидко і точно відображатись на 

різних типах мобільних пристроїв. 

5. PPC (Pay per click). Багато фахівців з 

маркетингу задаються питанням, що станеться 

з PPC, особливо з огляду на те, що Google 

збільшує витрати, порівняно з рекламою в 

соціальних мережах. Платний пошук 

продовжує відігравати важливу роль в digital-

маркетингу. Тому варто звернути особливу 

увагу на те, щоб всі ваші PPC-кампанії були 

ефективно націлені на мобільних користувачів, 

що дозволить максимізувати результати і 

збільшити рентабельність інвестицій. 

6. Оголошення в Google. Вартість реклами в 

Google продовжує збільшуватися. Компанія 

Google повідомила, що у 2020 році надасть 

більше інструментів, які допоможуть digital-

маркетологам. Будь-якому починаючому 

бізнесу варто використовувати Google 

AdWords, оскільки цей інструмент швидко 

демонструє рівень пошуку і попиту на продукт, 

а також відгук аудиторії від взаємодії з ним [2].  

На нашу думку 2020 рік буде багатообіця-

ючим для цифрового маркетингу, адже техно-

логії продовжують розвиватися, а фокус на 

мобільних пристроях, відео і технологіях штуч-

ного інтелекту стане ключем до успіху. У циф-

ровому маркетингу є велика кількість інстру-

ментів, які можна розділити на 3 основні групи: 

1) платні ресурси: за які компанії потрібно 

платити; 

2) власні ресурси: сайти, сторінки в 

соцмережах, якими бізнес володіє і може 

розпоряджатися; 

3) зароблені ресурси: так зване сарафанне 

радіо або earned media – безкоштовні або 

придбані комунікаційні канали. 

Цифровий маркетинг є другою фазою роз-

витку маркетингу в умовах інформатизації сус-

пільства. Цифрові канали забезпечують прак-

тично миттєве поширення інформації, стають 

основним носієм комунікативних повідомлень 

та механізмом взаємодії з клієнтом. Тому важ-

ливою є присутність підприємства у вказаних 

цифрових каналах. Він має унікальні власти-

вості, що зумовлені гіпермедійною природою. 

Аудіовізуальні цифрові методи дають змогу 

здійснювати ефективний емоційний, когнітив-

ний, психологічний вплив на цільову аудито-

рію, отримувати доступ до інформації без обме-

жень місцезнаходження комп’ютера (web-і 

wap- ресурси), долати територіальні бар’єри на 

шляху реалізації маркетингових заходів, 

скорочувати часові витрати на доступ до 

каталогів товарів, адаптивно реагувати на 

появу потреб та побажань клієнтів і бізнес-

партнерів, управління подіями в режимі 

реального часу [2]. 

Після проведеного нами дослідження ми 

можемо виокремити переваги цифрового 

маркетингу полягають у такому: 

1. Цифровий маркетинг дає змогу охопити і 

онлайн-, і офлайн-споживачів, які використо-

вують планшети і мобільні телефони, грають в 

ігри, завантажують додатки. Так бренд може 

звернутися до більш широкої аудиторії, не 

обмежуючись інтернетом. 

2. Можливість збирати чіткі і деталізовані 

дані. Практично всі дії користувача в цифровому 

середовищі фіксуються аналітичними 

системами. Це дає змогу робити точні висновки 

про ефективність різних каналів просування, а 

також скласти точний портрет покупця. 

3. Гнучкий підхід – цифровий маркетинг дає 

змогу залучити на онлайн-ринок офлайнауди-

торію, і навпаки. Наприклад, за допомогою QR-

коду на флаєрі можна спрямувати користувача на 

сайт. І водночас завдяки emailрозсилці можна 

запросити передплатників на семінар або інший 

офлайн-івент. 

Також, можемо сказазати, що В загальному  

вигляді цифровий маркетинг включає три 

складники: контент (повідомлення в блогах, 

статті, публікації, дослідження, електронні 

книги, копія сторінки продажів, електронні 

бюлетені, кампанії в соціальних мережах, 

SEO); дизайн(включення фотографій і зображень 

для контенту, інфографіки, діаграм, фотографій, 

відео);  статистику (аналітика, ключові 

показники ефективності, мета і завдання, 

конверсійні канали, клієнтський LTV). 

Висновки з цього дослідження. Сьогодні 

digital-маркетинг використовує традиційні 

види реклами лише з метою привернення уваги 

аудиторії і переправлення її у віртуальний світ 

(QR-коди у рекламних плакатах і журналах). У 
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digital-маркетингу використовуються як 

класичні схеми розвитку бізнесу інтернет-

ресурсів та стандартні канали просування, так і 

новітні технології, що дозволяють ефективно 

взаємодіяти з клієнтами. Тож, цифрові 

технології у 2019 році є вирішальним фактором 

успіху та просування для кожної сфери бізнесу, 

що дає значні конкурентні переваги. Ми 

вважаємо, що основними перевагами digital-

маркетингу у сучасних умовах є: 

інтерактивність; відсутність територіальних 

обмежень, легкий доступ до ресурсів, 

залучення цільової аудиторії та можливість 

оперативного оцінювання компанії з 

просування, яка проводиться, та управління 

подіями в режимі реального часу.  
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