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СУЧАСНІ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАРКЕТИНГУ 

  
Маркетингові комунікації створювались і вдосконалювались 

упродовж багатьох років. У теорії та практиці утворення та еволюції 
сучасного маркетингового середовища виділяють такі чинники 
впливу, як технологічні зміни, зокрема інформаційні, прискорення 
процесу науково-технологічних розробок; соціальні; економічні, 
глобалізація ринків факторів виробництва, галузево-структурні 
трансформації світової економіки, регіональне економічне співро-
бітництво, глобальні кризи; політичні; регулятивно-правові [1]. 

Найбільший вплив на сучасне маркетингове середовище чи-
нять технологічні фактори, які формують зміни в поведінці 
споживачів у процесі купівлі-продажу товарів і в технологіях 
маркетингової діяльності.  

Сучасні технології зв’язку між виробниками та споживачами 
базуються на класичних методах маркетингових комунікацій, 
Але особливий вплив на їх розвиток спричиняє процес поглиб-
лення глобалізації, зокрема використання цифрових технологій. 
Перехід до цифрових технологій надає поштовх до зростання 
конкурентоздатності, надає нові можливості бізнесу, відкриває 
нові канали доступу до зарубіжних ринків і до глобальних елект-
ронних мереж створення вартості [3]. Таким чином, поєднання 
класичного маркетингу і цифрових технологій дозволяє створю-
вати нові можливості для просування товарів та охоплювати ши-
рше коло споживачів. 

Слід зазначити, що при стрімкому розповсюдженні цифрових 
технологій, набуття суб’єктами цифрових дивідендів гальмується. 
Дослідники Світового Банку виділяють такі причини. По-перше, 
майже 60 % населення планети до цього часу позбавлені доступу до 
Інтернету і по-друге, можливі вигоди нівелюються деякими ризи-
ками. Розвинені країни мають проблему поглиблення поляризації 
ринку праці із зростанням нерівності, зокрема тому, що нові тех-
нології доповнюють кваліфіковану працю та заміщують стандар-
тизовані операції, змушуючи багатьох працівників конкурувати 
один з одним за низькооплачувані робочі місця. 

Цифрові технології здатні перетворити рішення типових задач з 
великим обсягом операцій на дешевші, швидші та зручніші, але є 
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завдання, для вирішення яких потрібні креативність, судження, ін-
туїцію, розсудливість людини. Цифрова революція може породжу-
вати нові , вигідні для споживачів бізнес-моделі, при одночасному 
вдосконаленні нормативно-правової бази, яка формує динамічне 
ділове середовище, дозволяє фірмам всебічно використовувати ци-
фрові технології для конкуренції та інновацій., використовувати 
Інтернет для розширення прав і можливостей споживачів. 

Найбільші вигоди отримують ті країни, які можуть швидко 
пристосуватись до еволюції цифрової економіки. З виникненням 
цифрових технологій з’явились нові можливості для країн, що 
розвиваються, та країн з перехідними економіками. Онлайнові 
реєстри підприємств полегшують вихід на ринок нових і іннова-
ційних компаній. Організація професійної підготовки на базі Ін-
тернету допомагає працівникам підвищувати свою кваліфікацію. 
Цифрові технології змінюють усталені ринки продукції, послуг і 
праці, змінює державний сектор. 

Сучасні технології зв’язку між виробниками та споживачами 
базуються на класичних методах маркетингових комунікацій. У 
рейтингу галузей за ступенем впливу на них цифрових техноло-
гій логістика знаходиться на п’ятому місці [4]. Цифровий марке-
тинг поєднує онлайн-функції та офлайн-середовище. Каналами 
цифрового маркетингу є: Інтернет і пристрої (комп’ютери, план-
шети, смартфони); локальні мережі підприємств або районів; 
мобільні пристрої; цифрове телебачення; інтерактивні екрани, 
POS-термінали; тачскріни (планшети), рідери тощо; цифрове ми-
стецтво. Набуває поширення створення маркетингових агенцій 
— Digital-агенцій [2]. 

Крім того, ключовою перевагою цифрового маркетингу перед 
класичним є можливість вимірювати та обґрунтовувати його ре-
зультати, прогнозувати перспективи, яка досягається завдяки 
системі збору і аналізу інтернет-статистики, з використанням 
спеціальних програм або інтернет-сервісів, зокрема Google 
Analytics, Yandex та ін. Отже, цифровий маркетинг вже є потуж-
ною формою зв’зку зі споживачами, джерелом збільшення про-
дажів і шляхом передачі інформації про компанії і товари. 
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INBOUND MARKETING: DIGITAL REALITY 

 
We live in the world of information technology. Find a sphere of 

life in which they have not yet get into is very hard. Influencing on 
our consciousness, the use of information technology forms a new, 
digital reality of existence, requires a rethinking of old concepts, be-
havior patterns and finding ways to quickly adapt to new conditions of 
existence. 

One of the sphere that is sensitive to the impact of the growing in-
formatization is marketing. Here, information technology has stopped 
to be a simple tool that can reduce the complexity and speed up the 
acting of various routine work. Today’s projects aimed at convergence 
of the manufacturer and the consumer, on the gradual transition of 
marketing activities from the orientation towards the consumer to the 
orientation of the person, his needs and values (what F. Kotler calls 
"Marketing 3.0"). On the other hand, the extraordinary importance of 
the Internet in our lives predates the outbound marketing by "inbound 
marketing" (Table 1). 

Here are some figures that illustrate the reasons for this state: 
→ 45 % of direct mail never gets opened, 200 million people are 

on the national Do Not Call Registry; 


