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ПАРАДОКСИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ 

 

Як показали результати проведених досліджень, навіть деякі великі 

підприємства, що працюють на українському ринку, виявилися не готові до 

швидкої цифрової трансформації свого бізнесу. Це призводить до зниження 

прибутку, конкурентоспроможності. З іншого боку, отримані результати дослідження 

дозволили авторам сформулювати і деякі парадокси цифрової трансформації. 

Парадокс 1. Наявність великої клієнтської бази, клієнтських показників не 

дозволяє розробити правильну маркетингову стратегію, якщо ми говоримо про 

формування лояльності споживачів до компанії. Практика говорить про 

нелінійної взаємозв'язку думки споживачів і їхньої поведінки [2]. 

Парадокс 2. Використання цифрових маркетингових інструментів дозволяє 

значно прискорити шлях проходження споживача від потенційного до лояльного 

клієнта, клієнта як бізнес-партнера компанії. Але на радість споживача значно 

впливає його емоційний і поведінковий досвід безпосередньої взаємодії з 

персоналом компанії. Тому необхідне поєднання online і offline форматів в роботі 

з клієнтами, потенційними споживачами [2]. 

Парадокс 3. Реклама не тільки просуває товар, але і шкодить йому. В цілому 

ставлення суспільства до реклами різко негативне. Результати проведених нами 

досліджень показують, як тільки в популярній телепрограмі настає рекламна 

пауза витрата води населенням різко зростає: хтось ставить чайник, хтось йде в 

туалет. А рекламу, виходить, мало хто дивиться. У будь-якому житловому 

багатоповерховому будинку перед поштовими скриньками кожен день 

виростають купи викинутого рекламного сміття якщо постояти і подивитися, то 

майже все викидають не читаючи. 

Парадокс 4. Реклама схильна прикрашати рекламований предмет. І чим 

краще вона це робить, тим вона вважається більш ефективніше. Однак, чим 
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ефективніше реклама, тим більше у споживача буде розчарувань і тим 

імовірніше, що навіть дуже якісний продукт буде недооцінений. 

Парадокс 5. Антиреклама може стати рекламою. Тобто реклама, 

запрограмована на негативний ефект, може досягати протилежного, позитивного 

ефекту. Наприклад, виробників сигарет зобов'язали писати на сигаретних 

пачках: курити шкідливо. До недавнього часу це попередження друкувалося 

дрібними літерами. І, мабуть, відчутної користі така антиреклама не приносила, 

оскільки недавно виробників зобов'язали писати про шкоду куріння дуже 

великими буквами чорним шрифтом на білому фоні - куріння вбиває, - так що 

напис займає півпачки, явно погіршуючи дизайн упаковки. Направлена ця 

антиреклама, як пояснюють, в першу чергу на молодь. Однак тут явна недооцінка 

молодіжної психології, часто заснованої на запереченні загальноприйнятих 

поведінкових норм. Тому такі групи, як хіпі, панки і т.п. в молодіжному 

середовищі час від часу завойовують дуже високу популярність. Щоб показати, 

який я крутий, багато дуже молодих людей йдуть на багато що, і напис розміром 

з півпачки не зупинить, а навпаки (з точки зору цієї молодої людини) підкреслить 

його крутизну. Тому вдалість антирекламним акції зі збільшенням розміру 

попереджувальних написів викликає серйозні побоювання. 

Парадокс 6. Цифровий маркетинг робить наше повсякденне життя 

простішим і зручнішим, але ту є певний парадокс. Суть його в тому, що не 

дивлячись на те, що чи цифрові сервіси та технології задовольняють людські 

потреби, більшість споживачів  в новій реальності себе почувають не комфортно. 

Щоб зрозуміти вплив цифрової економіки на суспільство, Dentsu Aegis Network 

проводить глобальне дослідження Digital Society Index в 24 країнах, включаючи 

Україну. Згідно з результатами Digital Society Index 2019, понад 55% українців 

вважають, що їх цифрове майбутнє настало занадто швидко. Наших споживачів 

хвилюють витоки персональних даних, фальшиві новини, зворотна сторона 

автоматизації та інші наслідки поширення цифрових технологій. Тільки 27% 

людей в нашій країні вірять, що компанії, які зберігають їх персональні дані, 

захищають їх конфіденційність (проти 45% в світі). Сім з десяти людей 



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

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

70 

заявляють, що перестануть користуватися  сервісами компанії, якщо дізнаються, 

що їхні дані були використані неетично. 

Парадокс 7. Протистояння онлайн і офлайн-бізнесу. Вплив інтернет 

маркетингу по відношенню до онлайн і офлайн-бізнесу неоднозначно. Хоча 

онлайн-бізнес в останні роки зайняв значну частку ринку, ми не вважаємо, що 

він повністю замінить офлайн-бізнес. Точно так само ми не вважаємо, що 

онлайн-маркетинг «нової хвилі» в кінцевому підсумку замінить «традиційний» 

офлайн-маркетинг. Насправді ми вважаємо, що для забезпечення кращого 

клієнтського досвіду їм потрібно співіснувати паралельно. Опитування, 

проведене Google, показує, що 90% наших взаємодій із засобами масової 

інформації тепер транслюються на екрані: смартфона, планшета, ноутбука і 

телевізора. Екрани стають настільки важливими в житті, що ми витрачаємо 

більше чотирьох годин нашого вільного часу щодня для того, щоб 

використовувати кілька екранів послідовно і одночасно. Навіть при перегляді 

телевізійної реклами більш ніж половина телевізійної аудиторії споживачів в 

Європі використовує інтернет-пошуковик на мобільному пристрої. Ця тенденція 

охоплює покупців у всьому світі. 
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