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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Цифрова економіка - це нова концепція, що дозволяє бізнесу бути гнучким, 

тобто не базуватися в певному географічному місці, а завдяки можливостям 

мережевих технологій, використовувати великі обсяги даних, нові способи 

просування товарів і послуг. Оцифрована інформація в такій економіці сама по 

собі вже представляє економічну цінність, стаючи ресурсом. Змінюється 

ставлення до праці, зростають вимоги до утворення співробітників, а робота в 

стандартом розумінні набуває нової форми - форму проекту. У маркетингу все 

більшого поширення набули неоплачувані «пробні періоди», які дають 

можливість потенційному клієнту ознайомитися з продуктом, зацікавлюють 

клієнта шляхом надання корисної закритої інформації (освітні проекти), або 

безкоштовно демонструючи функції товару [1, с.127; 6, с. 331]. В основу 

цифрової економіки лягла можливість утворення двосторонніх ринків за участю 

онлайн-платформ, де два агента можуть знайти один одного, як наприклад 

платформа пошуку фахівців https://jobs.ua/. 

Особливу роль у розвитку компаній грає маркетинг. Все більший інтерес 

для компаній представляють різні технології для обробки даних, впровадження 

CRM-систем, рекламні кампанії, що працюють на кожного користувача 

індивідуально, воронки продажів. Інтернет дозволив пропонувати споживачам 

більш широкий асортимент товарів і послуг. Цифровий бізнес - це гнучкий, 

оперативно працює 24 години на добу, націлений на індивідуальний підхід до 

клієнта злагоджений процес. Таргетована реклама в такому бізнесі "підігріває" 

зацікавленого клієнта і пропонує конкретні рішення, які легко замовити, легко 

оплатити і відстежити до отримання. Ці переваги цифрового бізнесу роблять 
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конкурентну боротьбу між компанії все сильнішою, що і стимулює нові якісні 

скачки в процесі розвитку інтернет-торгівлі. Імідж компанії безпосередньо 

залежить від того комплексу інструментів, які вона використовує для просування 

своїх продуктів - від маркетингової стратегії. Цифровий маркетинг включає в 

себе не тільки методи просування в мережі інтернет, але також радіо, 

телебачення, QR-коди, цифрові табло. Digital маркетинг дозволяє визначити 

цільову аудиторію з граничною точністю, аналізувати поведінку користувачів. 

Величезну популярність на сьогодні має маркетинг впливу, коли блогери або 

інші лідери думок у суспільстві при пошуку контенту знаходять його в 

рекламних пропозиціях. На сьогоднішній день цифровий маркетинг це не тільки 

стандартна розробка сайтів, їх оформлення, а також розробка стратегії 

просування, організація заходів (конкурси, акції, активність). На даний момент 

цей вид маркетингу визнаний найефективнішим, він дозволяє не тільки успішно 

залучити нового покупця, але також простимулювати його на наступну покупку. 

Щоб покупець залишився задоволений придбанням, власникам бізнесу варто 

звернути увагу на оформлення у клієнта позитивного досвіду комунікації з 

представником компанії. Важливість для клієнта також набуває можливість 

отримання інформації з будь-якого пристрою - будь то комп'ютер, планшет, 

смартфон, а прихильність формують імідж бренду і його мотивація з 

використанням онлайн-рекомендацій [1, с.128; 8, с. 290]. 

Цифровий маркетинг включає з себе такі поняття як SEO, SEM, SMM і SMO. 

Варто відзначити, що SEO (search engine optimization) - оптимізація сайту для 

пошукових машин, що дозволяє підвищити місце веб-сайту в пошуковій видачі, 

SEM-search engine marketing, відрізняється від SEO тим, що являє собою 

створення рекламних кампаній з обумовленим бюджетом і віддачею від 

вкладених коштів, плата з рекламодавця стягується виключно при переході 

потенційного клієнта на потрібний сайт, а самі сайти розміщуються в бічній або 

верхній частині пошукової видачі у вигляді рекламного банера. SMO - social 

media optimization або оптимізація під соціальні медіа, також як і SEO, є "умовно 

безкоштовним" методом просування, в якому необхідний правильний підхід, 

здатний дати довгостроковий ефект [1]. В рамках цього методу створюються 



Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р). –  

Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – 268 с. 

149 

онлайн-профілі в Instagram, Facebook, VK та інших соціальних мережах, що 

формують співтовариство, котра цікавиться контентом, і бере участь в 

активностях, що дозволяє досягти максимального охоплення цільової аудиторії 

і підвищити видимість профілю бренду в пошукових запитах. SMM - платна 

реклама в соціальних мережах (social media marketing), що дозволяє отримати 

моментальні, однак, часто короткострокові результати, наприклад, залучення 

нової аудиторії може бути недовгим через недостатньо цікавого контенту в 

профілі бренду. Таким чином, цифровий бізнес будується на використанні 

досягнень цифрової економіки, спрямований на створення точок взаємодії з 

клієнтом і поліпшення якості обслуговування, перетворення внутрішніх 

процесів в компанії, таких як перехід на віддалений режим роботи або часткова 

автоматизація бізнес-процесів. 
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