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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

  
Актуальність теми. В умовах глобалізації світових ринків і загострення 

конкуренції серед товаровиробників успішність діяльності вітчизняних 
промислових підприємств (ПП), як суб’єктів господарювання однієї з 
найважливіших галузей економіки України, є стратегічно важливим завданням. 
Одним з напрямків такої діяльності є просування продукції за допомогою 
інструментарію  цифрового  маркетингу (ЦМ). Застосування методів, технологій і 
інструментів ЦМ в поєднанні з автоматизацією бізнесу дозволяє стрімко виходити 
на нові ринки збуту, охопити великі цільові аудиторії, забезпечуючи високий 
рівень кастомізації бізнесу, адресність взаємодії, оперативність на різних етапах 
виробничо-збутової діяльності тощо.  

Проблематика розроблення ефективної системи просування продукції 
досліджувалась провідними науковцями, зокрема: Л. Балабановою, Т. Бер, 
В. Божковою, Н. Бутенко, А. Войчаком, П. Дойлем, С. Ілляшенком, В. Кобєлєвим, 
Ф. Котлером, А. Ліденом, І. Литовченко, Т. Лукянець, Д. Масловим, Л. Мельником, 
В. Мозговою, Т. Окландер, П. Перервою, В. Пилипчуком, Д. Райко, І. Успенським, 
Д. Флітом та іншими. Проте, питання обґрунтування методичних підходів до 
розроблення програми та медіа-плану просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ, визначення дієвих інструментів і методів просування є 
недостатньо дослідженими.  

Таким чином, розробка та наукове обґрунтування теоретичних і науково-
методичних підходів до просування продукції ПП за допомогою інструментарію 
ЦМ є актуальним науково-практичним завданням, яке потребує подальшого 
доопрацювання і визначає напрям дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано на кафедрі економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування 
Сумського державного університету у межах держбюджетних НДР МОН України: 
«Розробка фундаментальних основ маркетингової політики підприємств в умовах 
ринкової економіки» (ДР № 0115U001004), в якій визначено класифікаційні ознаки 
та особливості основних інструментів інтернет-комунікацій; «Розроблення 
фундаментальних основ відтворювального механізму соціально-економічного 
розвитку в ході Третьої промислової революції» (ДР № 0118U003578), де 
економічно обґрунтовано використання платформ для ефективного просування 
продукції ПП. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка і наукове 
обґрунтування теоретичних та науково-методичних підходів до просування 
продукції ПП за допомогою інструментарію ЦМ. Відповідно до мети 
сформульовані та вирішені такі задачі: 

– вдосконалити концептуальні основи просування продукції 
промислових підприємств; 

– сформувати методичний підхід до розроблення програми просування 
продукції ПП за допомогою інструментарію ЦМ; 
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– поглибити методичний підхід до розроблення медіа-плану просування 
продукції; 

– вдосконалити класифікацію ознак інструментарію ЦМ  
– вдосконалити методичні положення до використання інтернет-

платформ ПП; 
– розвинути  методичні положення до оцінки скоригованої економічної 

ефективності використання Digital-засобів для просування продукції ПП. 
Об’єкт дослідження – процеси управління просуванням продукції за 

допомогою інструментарію ЦМ на промисловому підприємстві. 
Предмет дослідження – сукупність теоретичних і науково-методичних 

положень щодо формування засобів щодо просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 
фундаментальні положення економіки, менеджменту, маркетингу, а також праці 
провідних вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячені проблематиці 
дослідження. Для вирішення поставлених у дисертації завдань використані такі 
загальнонаукові й спеціальні методи: системний аналіз і логічне узагальнення – при 
формуванні концептуальних основ просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ; економіко-математичне моделювання – при оптимізації 
витрат на програму просування продукції; синтез і теоретичне узагальнення – при 
поглибленні методичного підходу до розроблення медіа-плану; систематизації – 
при розширенні класифікації інструментарію ЦМ; компаративний аналіз – при 
визначенні сутності та значення інтернет-платформи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у такому: 
удосконалено: 
- методичні положення щодо використання інструментів просування 

продукції промислових підприємств, які на відміну від існуючих, ґрунтується на 
застосуванні інтернет-платформ для більш результативного пошуку нових 
партнерів, впровадження технологічних рішень у виробничо-збутову діяльність та 
скорочення витрат часу, що дозволяє підвищити ефективність діяльності, 
покращити ринкові позиції серед конкурентів та забезпечує вихід на нові ринки;  

- класифікацію інструментарію цифрового маркетингу, що 
відрізняється диференціацією ознак за технологічними, організаційними та 
загальними характеристиками, а також виокремленням нових ознак: «за 
технологією виготовлення та поширення», «за видом посередництва», «за ступенем 
спеціалізації», «за типом відносин», що дозволяє формалізувати інструментальне 
забезпечення та управління процесами просування продукції промислових 
підприємств;  

- теоретичний базис концептуальних основ просування продукції 
промислових підприємств, що на відміну від наявних, ґрунтується на такому: 
уточненні та доповненні передумов забезпечення, принципів, переваг діяльності, 
вимог ринку, а також на розширенні й систематизації методичного апарату та 
інструментарію; це дозволяє формалізувати змістовну складову діяльності 
підприємств з використанням інструментарію цифрового маркетингу; 
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набули подальшого розвитку: 
- методичні рекомендації щодо оцінювання економічної ефективності 

використання Digital-засобів, що, на відміну від інших дають змогу врахувати 
негрошові показники важливості заходів в довгостроковій перспективі, які складно 
формалізувати в монетарних термінах; це дозволяє розширити інструментальне 
забезпечення програм просування продукції; 

- методичний підхід до створення програми просування  продукції ПП, в 
якому, на відміну від існуючих, оптимізація комунікаційних витрат здійснюється 
на основі плаваючого бюджету з урахуванням коригувальних коефіцієнтів, що 
забезпечує вибір маркетингових інструментів відповідно до комплексних оцінок 
перспективності їх застосування;   

- методичний підхід до формування медіа-плану просування продукції 
промислових підприємств, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 
психологічних патернах сприйняття інформації споживачами із застосуванням 
інструментарію передачі специфічних особливостей інформації, що створює 
можливості корегування маркетингової та виробничої діяльності на основі Web-
аналітики та дозволяє оптимізувати ефективність комунікаційної кампанії. 

Практична значимість отриманих результатів для управління ПП полягає 
у розробці та розвитку підходів до просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ. Запропоновано методичні підходи до розроблення 
програми просування продукції на основі комплексної оцінки економічної 
ефективності, перспективності і доцільності застосування інструментів. Доведено 
до практичної реалізації можливість застосування медіа-плану з використанням 
новітніх інструментів (у т.ч. інтернет-платформ). Результати дослідження 
впроваджені на підприємствах: ТОВ «Турбомаш» (м. Суми, Акт № 13А від 
09.06.2020 р.), ПП «Завод ПЕМ» (м. Суми, Акт № 13-27 від 01.06.2020р.), ТОВ 
«Сумський машинобудівний завод» (м. Суми, Акт № 1416 від 23.06.2020 р.), ТОВ 
«Азовський механічний завод» (м. Бердянськ, Акт № 141 від 14.06.2020 р.), ТОВ 
КБ «Укрспецмаш» (м. Суми, Акт № 176 від 24.06.2020 р.). 

Результати дослідження використані у навчальному процесі кафедри 
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного 
університету при викладанні  навчальних дисциплін «Мотиваційний механізм 
підприємства» студентам спеціальності 051 «Економіка» та «Корпоративні 
стратегії» студентам спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» (м. Суми, Акт від 22.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі положення дисертаційного дослідження 
одержані здобувачем особисто. Серед них: дослідження концептуальних основ 
просування продукції промислових підприємств, формування методичного 
підходу до розроблення програми просування продукції промислового 
призначення за допомогою інструментарію цифрового маркетингу, вдосконалення 
методичного підходу до розроблення медіа-плану просування продукції,  
розширення класифікації ознак інструментарію ЦМ, розвинення методичних 
положень щодо оцінки скоригованої економічної ефективності використання 
Digital-засобів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення, і практичні 
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результати доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: 
«Економічні проблеми сталого розвитку» (Суми, 2011-2012, 2014-2015); 
«Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу» (Суми, 2013-2015); «Маркетинг і 
цифрові технології» (Одеса, 2014), «Маркетинг та логістика в системі 
менеджменту» (Львів, 2016); «Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-
процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефектів євроінтеграції 
України» (Хмельницький, 2016). 

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 16 наукових працях, з 
них: 4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 – у виданні, що входить до 
міжнародних наукометричних баз, 1 – у закордонному науковому виданні, 10 – у 
матеріалах конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 29,1 друк. арк., із 
них особисто здобувачу належить 15,4 друк. арк.  

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації двома 
мовами, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 
Загальний обсяг дисертації становить 255 сторінок (11,05 авт. арк.); з них 10 
рисунків по тексту, 6 рисунків на 6 окремих сторінках; 23 таблиці по тексту; 5 
таблиць на 8 сторінках; список використаних джерел з 213 найменувань на 28 
сторінках; 5 додатків на 27 сторінках (1,01 авт. арк.). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження, розкрито наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.  

У першому розділі «Передумови просування продукції вітчизняних 
промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового 
маркетингу» обґрунтовано концептуальні основи просування продукції 
промислових підприємств за допомогою інструментів цифрового маркетингу, 
проаналізовано сутність та значення інструментарію ЦМ; досліджено особливості 
застосування Інтернет-платформи та web-сайту як інструментів ефективного 
просування продукції промислових підприємств. 

За результатами контент-аналізу і узагальнення основних положень праць 
провідних вітчизняних і закордонних науковців, присвячених проблемам 
цифровізації бізнесу, визначено, що комплекс системних перетворень, які 
відбуваються в світі, демонструє фазовий перехід суспільства до нової соціально-
економічної формації. Рушійними силами змін є цифрові технології, які 
принципово трансформують виробничу основу, докорінно впливають на способи 
реалізації й споживання, інструменти, комунікації та визначають напрямки 
трансформацій діяльності ПП, зокрема щодо впровадження ЦМ, що, в свою чергу, 
передбачає необхідність застосування цифрових технологій, новітніх інструментів, 
електронно-комунікаційних засобів зв’язку тощо.  

Систематизація особливостей просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ (які деталізовані за розділами: стосовно ведення бізнесу на 
підприємстві, обслуговування клієнтів і аналітичної діяльності та за видами 
діяльності: організаційної, маркетингової, інноваційної, комунікаційної, 
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фінансово-виробничої) дозволила конкретизувати стратегічні можливості 
товаровиробників в нових ринкових умовах.  

Концептуальні основи просування продукції ПП за допомогою 
інструментарію ЦМ в умовах глобалізації включають таку сукупність положень, 
законів і закономірностей, понять і уявлень, принципів, інструментів, методів, 
моделей і чинників, які в повній мірі характеризують особливості ведення бізнесу 
з застосуванням цифрових технологій та Інтернету (рис. 1), зокрема: розширений 
перелік ключових драйверів формування (щодо передумов забезпечення, 
законодавчого регламентування, принципів, переваг і перспектив діяльності, вимог 
ринку), систематизований методичний апарат та інструментарій (у яких уточнені 
додаткові параметри). 

На основі аналізу світового досвіду застосування інтернет-платформ в різних 
сферах господарювання обґрунтовано доцільність їх використання вітчизняними 
ПП, що забезпечує широкі можливості й перспективи більш результативного 
пошуку нових партнерів, значне прискорення швидкості логістичних операцій, 
підвищення ефективності діяльності (організаційно-економічної, виробничої, 
збутової, комунікаційної, логістичної, інноваційної, інвестиційної тощо), 
реалізацію унікальних можливостей післяпродажного сервісного обслуговування 
продукції для різних ринків, різних цільових груп споживачів тощо. Інтернет-
платформа для ПП є площадкою для розміщення тематичних онлайн-оголошень, 
що дозволяє об'єднувати таргетованих стейкхолдерів  для покупки, продажу 
промислової продукції, пошуку нових партнерів тощо. Структурна схема 
застосування інтернет-платформи промисловим підприємством ілюструє 
узгодження його внутрішніх бізнес-процесів з зовнішніми можливостями та 
загрозами (рис. 2). 

Проведене кабінетне дослідження 50 сайтів вітчизняних і закордонних 
товаровиробників (фрагменти подані на рис.3) на основі якого розроблено 
рекомендації щодо раціонального вибору типу сайту виробником. 
 

 
Рисунок 3 – Використання web-сайтів малими вітчизняними і закордонними 

машинобудівними підприємствами (фрагмент)  
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Рисунок 1 – Концептуальні основи просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію 
цифрового маркетингу 

 

Обгрунтування доцільності діяльності: 
 
 

Регламенти 
діяльності: 

 
 

Принципи 
діяльності: 

• підвищення ефективності, 
продуктивності та 
конкурентоздатності; 

• орієнтації  
на міжнародне, європейське  
та регіональне 

співробітництво;  
• стандартизації; 
• підвищення рівня довіри й  
безпеки; 
• інтерактивності; 
• взаємодії; 
• безперервності 
• креативності, 
• деструктивності 

(доповнено автором) 
 

Переваги і перспективи: 
• Організаційні (організаційно-інфраструктурні можливості 

інтернет-середовища, нові моделі бізнесу на основі 
цифровізації, інформаційне забезпечення діяльності),  

• Економічні (можливості  підвищення ефективності бізнес-
процесів, фінансово-економічні переваги, оптимізація системи 
розрахунків: мінімізація витрат, нематеріальні активи і т.п.), 

• Інвестиційні (широкі можливості залучення інвесторів засобами 
різних інструментів),  

• Інноваційні (нові можливості тестування інновацій та швидкого 
виведення на ринок товарів, можливості визначення 
оптимального асортименту товарів та перспективи його 
оновлення, нові підходи до формування попиту),  

• Виробничі (прискорення виробничих операцій завдяки 
технологічним  перевагам віртуального простору),  

• Логістичні (розвиток  логістичного потенціалу на основі нових 
технічних можливостей),  

• Маркетингові (брендинг, формування корпоративного іміджу, 
підтримка попиту на необхідному рівні, можливості  кастомізації 
/  адаптації товару до вимог конкретного споживача, широкі 
можливості для Web-аналітики та проведення досліджень 
ринків / споживачів / конкурентів і т.п.) 

• Комунікаційні (просторово-часові можливості стрімкого 
поширення інформації про підприємство /продукцію в світі, 
двобічні комунікації зі споживачами, діловими партнерами та 
стейкхолдерами в режимі on-line, надання адекватної підтримки 
споживачам шляхом відстеження й аналізу їхніх запитів) 

•  
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(додаткові 
параметри): 

• нова модель ведення 
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                - взаємозв’язок, 

                     - структурні можливості 

Рисунок 2 – Структурна схема застосування інтернет-платформи промисловим підприємством 
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На основі порівняльного аналізу доведено, що відставання вітчизняних ПП від 
зарубіжних конкурентів пов’язане з відсутністю комплексної інтегрованої 
комунікаційної програми, неузгодженим використанням різних інструментів і т.п. 

У другому розділі «Методичні положення щодо просування продукції 
промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового 
маркетингу» удосконалено класифікацію та особливості вибору інструментів ЦМ, 
розроблено методичний підхід до вибору та оцінки інструментів цифрового 
маркетингу для просування продукції промислових підприємств. 

Системний аналіз і узагальнення літературних джерел та результати 
проведеного дослідження практики маркетингової діяльності ПП дозволили 
обґрунтувати пропозиції стосовно розширення класифікаційних ознак. 
Запропоновано розширити класифікацію за запропонованими ознаками 
інструментарію ЦМ в частині їх групування (за технологічними, організаційними 
та загальними особливостями), та виділення нових ознак за: «технологією 
виготовлення та поширення» та «видом посередництва» (рис. 4). Це дозволяє 
виокремлювати нові форми співпраці для ПП, визначати напрямки найбільш 
ефективного їх застосування для різних програм, формалізувати процес 
інструментального забезпечення та управління процесами просування продукції. 

Враховуючи те, що в умовах розвитку інформаційної економіки підходи до 
визначення економічної ефективності ПП в рамках звітного періоду не дозволяють 
обґрунтовувати доцільність придбання високовартісних нематеріальних ресурсів, 
які забезпечують отримання результатів у наступних періодах, запропоновано 
використовувати коефіцієнт важливості Digital-засобів: 

!" = 1 + Іі ,                                               (1) 
де Wi – коефіцієнт важливості і-го засобу; Іі – відносний показник вагомості і-го 

засобу. 
Визначення відносного показника вагомості (Іі) використання різних засобів 

(і-го засобу) для просування продукції ПП пропонується здійснювати на основі 
застосування експертного методу та методу попарного порівняння (табл. 1). 
Фактологічною базою для такого аналізу є інформація про рекламні кампанії 
конкурентів. 

 
Таблиця 1 – Матриця попарного порівняння Digital-засобів для просування 

продукції ТОВ «Турбомаш» (фрагмент) 
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Інтернет-платформа  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2 0,15 
Цифрова вітрина 0  0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 8 0,05 
Веб-сайт 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0,16 

… … … … … … … … … … … … … … … … 
 
Такий підхід дозволяє визначити найбільш ефективний з Digital-засобів для 

просування продукції  ТОВ «Турбомаш». 
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Рисунок 4 – Класифікація інструментарію цифрового маркетингу 

Інструментарій цифрового маркетингу 

За технологічними особливостями За організаційними особливостями За загальними ознаками 
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За сутністю 
(або характером) 

процесу 
 

За принципом  
роботи 

 

За місцем 
поширення 

 

За типом  
організації процесу  

 

- зовнішні 
- внутрішні 
 

- прямі  
- непрямі 
- змішані 
 
- виробничі, 
-  збутові, 
- інвестиційні, 
- інноваційні, 
- постачальні 

- статичні, 
- динамічні 

-  
 - представництво 

- інформаційний 
ресурс 

- сервіс 

За  
унікальністю  

 
За наявністю 
зворотного  
зв’язку 

 

За географічною 
ознакою 

 

За характером 
відносин 

 
- формальні,  
- неформальні 

- однобічні 
- двобічні 

За формою 
контакту з 
адресатом 

  
 

За метою 
 

За типом сектора  
(за типом бізнес-

відносин) 
 

За терміном дії 
 

- В2В,   -    В2С 
- В2G,  -   G2B 
- С2С 

- просування 
товару 

- продаж товарів 
- лідогенерація 
- підвищення 
іміджу 

- розробки товару 
- особисті 
- безособові 

За технологією 
виготовлення та 
поширення 

(запропоновано) 
 

- цифрові  
- нецифрові  

- традиційні 
- нові  
 

- локальні 
- глобальні 
 

- довготермінові 
- короткотермінові 
 

За ступенем 
спеціалізації 

  
 

За видом посередництва 
(запропоновано) 

-опосередкованого впливу 
-цілеспрямованого впливу 
через зацікавлених 
посередників (наприклад, 
платформа) 

За  
типом  
відносин 

 

- договірні 
-  рандомні 
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Застосування коефіцієнта важливості дозволяє здійснювати вибір з числа 
нових інструментів, враховувати особливості кожного з Digital-засобів. Це 
дозволяє розробляти унікальні комунікаційні кампанії на основі обґрунтування 
застосування Digital-засобів з позицій доходності у майбутніх періодах. 

За результатами проведеного системного аналізу процедур обґрунтування 
управлінських рішень ПП щодо впровадження/удосконалення проектів/програм 
відзначено, що вони керуються виключно вартісними показниками. Це суттєво 
обмежує кількість альтернативних варіантів і виключає можливість застосування 
інструментарію, який не пов'язаний з отриманням швидких економічних ефектів. 

При обґрунтуванні вибору певного Digital-засобу на основі розрахунку 
економічної ефективності необхідно враховувати його важливість і коригувати на 
відповідний коефіцієнт:  

!" =
$%
&%
∙ ()  ,                                                    (2) 

де Еfi – скоригована економічна ефективність використання і-го засобу ЦМ; Еi – 
економічний ефект від використання і-го засобу ЦМ, грн.; Vi – вартісна оцінка 
витрат на використання і-го засобу за розрахунковий період, грн.; Wi  – коефіцієнт 
важливості і-го засобу ЦМ. 

Така оцінка необхідна при розробці/доопрацюванні маркетингової програми 
просування продукції, при появі нового інструменту ЦМ (прийнятного для 
використання ПП), при зміні умов діяльності на ринку, при проведенні аналізу і 
контролю діяльності ПП (табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Вихідні дані застосування Digital-засобів у Інтернеті для 

просування продукції промислового підприємства (фрагмент) 
Показник Digital-інструмент 

Відео-інформер Статичний банер Карусельна реклама 
Місце розміщення Стрічка новин 

користувача 
Всі сторінки сайта 
з відео-контентом 

Ціна 0,6грн./15сек. перегляд 30грн./1 000 переглядів 25 грн. / 1 000 переглядів 
Кількість, од. 250 000 250 000 250 000 
Вартість, тис. грн. 150,0 7,5 6,25 
Вартість 1 000 показів, грн. 600 30 7,58 
Вартість переходу, грн. 240 12 3,03 
Вартість охоплення 1 000 
унікальних споживачів, грн. 

1 200 60 50 

П
ро
гн
оз
ні

 з
на
че
нн
я 

Охоплення, осіб 125 000 125 000 125 000 
Частка ЦА, % 72,2 66,1 95 
Охоплення ЦА, осіб 90 250 82 625 118 750 
Покази, од. 250 000 250 000 250 000 
CTR, % 0,25 0,25 0,25 
Переходи, од. 625 625 2 062 
Економічна ефективність 
Digital-засобу 

0,93 1,07 1,0 

Коефіцієнт  важливості 
засобу (за форулою1) 

1,15 1,01 1,05 

Скоригована ефективність 
використання Digital-
засобу (за форулою2) 

1,069 1,08 1,05 
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На відміну від традиційного, такий підхід дозволяє акцентувати увагу на 
значенні Digital-засобу для просування продукції ПП, а не на його вартості. 

У третьому розділі «Методичні підходи до розроблення програми і медіа-
плану просування продукції промислових підприємств» обґрунтовано 
методичні підходи до розроблення програми та медіа-плану просування продукції 
ПП за допомогою інструментарію ЦМ. 

Розроблена економіко-математична модель визначення оптимальних витрат 
ПП на просування продукції, за умови застосування маркетингових інструментів, 
матиме вигляд: 

 
∑

$і
&і

,
і-. ∙ (1 + 23) +

$%нф

&%нф
+

$адм

&адм
→ ;<=,                                  (3) 

де Е – економічний ефект від використання і-го Digital-засобу, грн.; ?і	– витрати 
промислового підприємства на використання і-го Digital-засобу, грн.; $%

&%
 – 

ефективність застосування і-го Digital-засобу; Іі – вагомість і-го Digital-засобу; ?інф, 
?адм	– відповідно, інформаційні і адміністративні витрати на просування продукції 
з застосуванням інструментів цифрового маркетингу, грн.; Еінф, Еадм	– ефект від 
інформаційних і адміністративних витрат, відновідно грн. 

Основним обмеженням до такої моделі є вимога: 
∑ Еі
B
B-. ≥ ∑ ?і

B
B-. ,                                                    (4) 

При використанні нових Digital-засобів, коли відома тільки їх вартість, а 
бюджет визначається за підходом «знизу догори», витрати можна оптимізувати 
таким чином: 

∑ ?і
B
B-. ×		(1 + 23) + 	?3нф + ?адм → min ,																																		 (5) 

де ?3 – витрати на використання і-го Digital-засобу на просування продукції, грн.; 
Іі - вагомість і-го Digital-засобу (визначена у табл.2).   

Обмеження до моделі: 

?ком + ?інф + ?адм <J ?KLM
K

B-.

0 ≤ 23 ≤ 1
?, С	 > 0
?, С ∈ S
23 ∈ T

,																																					(6) 

де ∑ ?KLM
K
B-.  – максимально можливі витрати ПП на просування продукції з 

застосуванням ЦМ, грн. (∑ ?KLM
K
B-. = ?KLM.ком + ?KLM.інф + ?KLM.адм). 

За результатами аналізу діяльності вітчизняних ПП розроблено методичний 
підхід до формування програми просування продукції ПП з використанням 
інструментарію ЦМ, оптимізації комунікаційних витрат (з застосуванням 
коригуючого коефіцієнта до показника витрат) та плаваючого бюджету, що 
дозволяє забезпечити максимальну кількість контактів з цільовою аудиторією та  
обирати маркетингові інструменти на основі комплексної оцінки доцільності їх 
застосування і перспективності (блок 3 на рис. 5). Це надає можливість включати 
до програми інструменти, які не забезпечать отримання економічного результату у 
звітному періоді, але є необхідними для подальшої діяльності підприємства. 
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Апробація методичного підходу до розроблення програм просування 
продукції промислового підприємства за допомогою інструментарію ЦМ 
проведена на підприємствах: ТОВ «Турбомаш», ТОВ КБ «Укрспецмаш», ПП 
«Завод ПЕМ». 

 

 
Рисунок 5 – Методичний підхід до розроблення програми просування продукції 

промислового підприємства за допомогою інструментарію ЦМ 
 
Визначено, що за рахунок перерозподілу витрат програма просування 

продукції в цілому є більш ефективною, ніж у попередньому періоді. 
Визначення психологічних патернів (набору стереотипних поведінкових 

реакцій споживачів, які визначають (з певною ймовірністю) послідовність дій), 
характерних саме для покупців промислової продукції, онлайн моніторинг і 
урахування особливостей передачі інформації за допомогою кожного з 

Блок 4 Управлінські рішення   
  

Блок 3 Аналітичний   
  3.1. Відбір інструментів цифрового маркетингу для просування продукції підприємства 

• Визначення показників вагомості використання різних Digital-засобів для просування продукції 
промислового призначення методом попарного порівняння та експертним методом (Іi). 

• Визначення коефіцієнта важливості Digital-засобів (Wi) з позицій перспективності їх використання  

• Визначення інформаційних(Vінф), адміністративних(Vадм), комунікаційних(Vком) витрат на просування. 
• Оптимізація витрат промислового підприємства на просування продукції з застосуванням інструментів 
цифрового маркетингу для забезпечення максимізації контактів з цільовою аудиторією: 

																																																									∑ ?і
B
B-. ×		(1 + 23) + 	?3нф + ?адм → min 			                         

де ?3 – витрати на використання і-го Digital-засобу на просування продукції, грн.; Іі - вагомість і-го 
Digital-засобу 
 

4.1. Розрахунок плаваючого бюджету та оптимізація витрат на просування продукції  

3.3 Конкретизація та розроблення звернень до ЦА для кожного з обраних Digital-засобів  
   

3.2. Формування медіа-плану просування продукції з застосуванням цифрового інструментарію  
   

• Визначення послідовності застосування Digital-засобів 
• Визначення кількості інформаційних повідомлень для кожного з каналів, інструментів та засобів 

Блок 1 Формулювання проблеми, цілей, завдань 
 1.1 Визначення протиріч: 

організаційних, 
технологічних, ринкових тощо 

1.2 Уточнення мети, цілей (за 
необхідності – побудова дерева 
цілей), конкретизація завдань 

1.3 Формулювання 
робочих гіпотез 
розв’язання проблем 

Блок 2 Інформаційний   
  2.1 Аналіз стану підприємства 

– визначення КРІ 

2.2 Аналіз цільового ринку 
– визначення напрямків 

просування 

2.3 Аналіз цільових 
аудиторій – вибір 
ЦА для впливу  

 

4.2 Визначення контрольних показників, термінів для моніторингу і контролю виконання програми  
  

2.4 Визначення 
контенту відповідно 

потреб ЦА 

•Урахування ментальних особливостей споживачів, 
•Формування звернення відповідно технічних можливостей передачі інформації певного Digital-засобу 
•Визначення послідовності та інтеграції інформаційних повідомлень 
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інструментів та засобів ЦМ, а також застосування веб-аналитики (Google  Analytics, 
Unit-economics аналітики, Yahoo Web Analytics, meta.ua тощо) дозволяють 
обґрунтувати методичний підхід до розроблення медіа-плану для просування 
продукції ПП за допомогою інструментарію ЦМ.  

 
Таблиця 3 – Розрахунок витрат на просування продукції за допомогою 

інструментів цифрового маркетингу ТОВ «Турбомаш» 
Група  

показників  
Вид  
витрат 

 
Фактично понесені 

витрати 

Сума витрат, грн. 
Базовий  
період 

Плановий 
період 

Інформа-
ційні 

Створення/придбання інформаційних 
послуг, інформаційного продукту  

Придбання інформа-
ції про конкурентів 6 000 3 000 

Комуніка-
ційні 

Сайт підприємства Оновлення  сайту  4 500  - 
Пошук, обробка, зберігання, розповсю-
дження інформації про ПП/продукцію 

Підтримка сайту 2 000 2000  

На формування/ підтримку обізнаності 
споживачів та брендінг 

SEO 8 900 8 000 
Amazon, AliBaba безкошт. безкошт. 

На спонуканя до замовлення e-mail розсилка 450 350 
SMM-просування 8 000 9 000 

Google 8 000 8 000 
Контент-маркетинг Вебінари  - 3 000 

Адміністра
-тивні 

Винагороди за консультаційні та інші 
послуги Консалтинг  12 000 12 000 

Всього 49 850,00 45 350,00 
 

Такий підхід забезпечує формування оптимального медіа-плану на основі 
визначення вагомості й результативності кожного з застосовуваних Digital-засобів 
донесення інформації до стейкхолдерів, контролингу різноспрямованого впливу на 
представників різних ЦА кожного з інструментів та оптимізації витрат.  

Порівняльний аналіз оптимізованих витрат ПП на просування промислової 
продукції за допомогою інструментів ЦМ представлений у таблиці 4. 

 
Таблиця 4 – Порівняльний аналіз оптимізованих витрат ПП на просування 

промислової продукції за допомогою інструментів ЦМ  

 

 Підприємство 
 
 
 

Загальні витрати на 
маркетинг/рік, грн 

Витрати на 
просування, грн 

Зміна 
приросту 
загальних 
витрат на 
маркетинг,

% 

Зміна 
приросту 
витрат на 
просування, 

% базовий 
період 

плановий 
період 

базовий 
період 

плановий 
період 

1 

ТОВ «Сумський 
машинобудівний 
завод» 

205 650 201 300 47 650 46 133 -2,1 -3,1 

2 ТОВ «Турбомаш» 265 700 245 350 49 850 45 350 -7,6 -9 

3 
ТОВ «Азовський 
механічний завод» 240 670 261 000 330 00 352 00 +8,4 +6,6 

4 ПП «Завод ПЕМ» 330 000 295 500 51 700 48 800 -10,5 -5,6 

5 
ТОВ КБ 
«Укрспецмаш» 298 000 270 000  

46 700 
 

44 700 -9,3  
-4,3 
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Оптимізація вибору ПП інструментів і засобів ЦМ та їх інтеграція у медіа-
плані і програмі просування дозволяє підвищити конкурентоспроможність та 
результативність просування і реалізації вітчизняної продукції ПП в умовах 
глобалізації світових ринків.  

У додатках наведено допоміжна статистична інформація про використання 
ІКТ на ПП України, інформація про результати діяльності аналізованих ПП, акти 
впровадження результатів дослідження у діяльність промислових підприємств 
машинобудівної та хімічної галузей ТОВ «Турбомаш», ПП «Завод ПЕМ», ТОВ 
«Сумський машинобудівний завод», ТОВ «Азовський механічний завод», ТОВ КБ 
«Укрспецмаш» та у навчальний процес Сумського державного університету, 
список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про проведені 
дослідження та апробацію результатів роботи. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційній роботі вирішено науково-практичне завдання щодо 

розробки та наукового обґрунтування теоретичних і науково-методичних підходів 
до просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію 
цифрового маркетингу в сучасних умовах господарювання. Основні висновки та 
результати, які отримано у процесі дослідження, полягають у такому: 

1. Уточнено й систематизовано основні елементи концептуальних основ 
просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію 
цифрового маркетингу в частині доповнення ключових драйверів його 
формування, а саме: конкретизовано передумови забезпечення, законодавчого 
регламентування, розширено перелік організаційних принципів, окреслено 
переваги і перспективи діяльності, вимоги ринку; а також розширено й 
систематизовано методичний апарат та інструментарій, які повною мірою 
характеризують особливості ведення бізнесу з застосуванням цифрових 
технологій. Це дозволило окреслити й формалізувати змістовну частину 
організаційно-економічної ринково-орієнтованої діяльності промислових 
підприємств в частині конкретизації інструментарію маркетингу і цифрових 
технологій для реалізації ринкових цілей, вдосконалення власної діяльності, 
посилення конкурентних позицій товаровиробника на ринку. 

2. Поглиблено методичний підхід до розроблення програми просування 
продукції промислових підприємств на основі застосування інструментарію 
цифрового маркетингу, що дозволяє використовувати плаваючий бюджет і обирати 
маркетингові інструменти на основі комплексної оцінки їх доцільності 
застосування і перспективності (з позицій отримання комерційного результату). Це 
надає можливість включати до маркетингової комунікаційної кампанії 
інструменти, які є необхідними для подальшого розвитку підприємств. Реалізація 
оновлених програм дозволяє промисловим підприємствам оптимізувати витрати на 
просування продукції на національному і світових ринках. 

3. Розширено методичний підхід до розроблення медіа-плану для 
просування продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію 
цифрового маркетингу, який ґрунтується на психологічних патернах сприйняття і 



 
 

 

15 

запам’ятовування інформації; на урахуванні особливостей передачі інформації за 
допомогою інструментів та засобів ЦМ; можливості коригування на основі 
моніторингу та онлайн аналізу за допомогою веб-аналитики (Google Analytics, Unit-
economics, Yahoo Web Analytics, meta.ua аналітики). Це дозволяє одночасно 
контролювати різноспрямований вплив на представників ЦА за допомогою 
інструментів і засобів цифрового маркетингу та оптимізувати витрати вітчизняних 
товаровиробників. 

4. Набуло подальшого розвитку методичне забезпечення до оцінки 
скоригованої економічної ефективності використання Digital-засобів для 
просування продукції промислових підприємств. Таке коригування дозволяє 
враховувати їх значимість та надає можливість застосування нового економічно не 
привабливого у короткостроковому періоді інструментарію і розширення 
інструментального забезпечення програм просування продукції промислових 
підприємств. 

5. Удосконалено класифікаційні ознаки інструментарію цифрового 
маркетингу (за технологічними, організаційними та загальними особливостями) та 
розширено класифікацію в частині виокремлення нових ознак «за технологією 
виготовлення та поширення» та «за видом посередництва» (яка в свою чергу 
передбачає поділ за ступенем спеціалізації за типом відносин). Визначення 
технологічних особливостей, спеціалізації, типу мотивації учасників процесу, 
особливостей залучення стейкхолдерів у діяльність промислових підприємств 
дозволяє підвищити ефективність їх комунікаційної діяльності. 

6. Обґрунтовано актуальність створення спеціальної інтернет-платформи 
для промислових підприємств. Удосконалено методичні положення до 
використання новітніх інструментів для просування продукції промислових 
підприємств (у т.ч. з застосуванням інтернет-платформ), що дозволяє більш 
результативно здійснювати пошук нових партнерів, з мінімальними витратами 
впроваджувати найновітніші технологічні рішення у їх виробничо-збутову 
діяльність, уточнити  змістовну складову бізнес-системи (яка на основі 
використання інтернет-можливостей поєднує новітній інструментарій та 
адміністративні функції) та підвищити її ефективність, значно скоротити витрати 
часу.  

7. Основні результати дисертаційного дослідження використовуються в 
практичній діяльності промислових підприємств машинобудівної та хімічної 
галузей ТОВ «Турбомаш», ПП «Завод ПЕМ», ТОВ «Сумський машинобудівний 
завод», ТОВ «Азовський механічний завод», ТОВ КБ «Укрспецмаш» та 
впроваджені у навчальний процес СумДУ. 
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АНОТАЦІЇ 

Дериколенко А. О. Просування продукції промислових підприємств за 
допомогою інструментарію цифрового маркетингу. На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут», Харків, 2021. 

У дисертації розроблено та науково обґрунтовано теоретико-методичні 
організаційно-економічні положення щодо просування продукції промислових 
підприємств за допомогою інструментарію цифрового маркетингу.  

Удосконалено методичні положення щодо використання інструментів 
просування продукції промислових підприємств що ґрунтуються на застосуванні 
інтернет-платформ.  

Удосконалено класифікацію інструментарію цифрового маркетингу, що 
відрізняється диференціацією ознак за технологічними, організаційними та 
загальними характеристиками, а також виокремленням ознак: «за технологією 
виготовлення та поширення», «за видом посередництва», «за ступенем 
спеціалізації», «за типом відносин». Удосконалено теоретичний базис 
концептуальних основ просування продукції промислових підприємств за 
допомогою інструментарію цифрового маркетингу в умовах глобалізації. 

Набули подальшого розвитку методичні рекомендації щодо оцінювання 
економічної ефективності використання Digital-засобів. 
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Поглиблено методичний підхід до розроблення програми просування 
продукції промислових підприємств за допомогою інструментарію цифрового 
маркетингу та методичний підхід до розроблення медіа-плану; розширено 
визначення Інтернет-платформи та удосконалено методичні положення до 
використання інструментів просування продукції промислових підприємств (у т.ч. 
інтернет-платформ).  

Ключові слова: цифровий маркетинг, просування, продукція, промислове 
підприємство, інструментарій, маркетингова програма, медіа-планування, 
концептуальні основи, класифікація, інтернет-платформа, web-сайт. 

 
Derykolenko A. О. – Promotion of industrial products with the help of digital 

marketing tools. Manuscript. 
The thesis on competition of a scientific degree of the candidate of economic 

sciences on a specialty 08.00.04 - Economics and management of the enterprises (on 
kinds of economic activity). - National Technical University "Kharkiv Polytechnic 
Institute", Kharkiv, 2021. 

In the thesis the theoretical and methodical organizational and economic positions 
concerning advancement of production of the industrial enterprises by means of tools of 
digital marketing are developed and scientifically substantiated. 

The thesis improves the methodological provisions for the use of tools to promote 
the products of industrial enterprises, which, unlike existing ones, is based on the use of 
Internet platforms for more effective search for new partners, implementation of 
technological solutions in production and marketing activities and reduce time. activities, 
improve market position among competitors and provide access to new markets. 

The methodological provisions on the use of tools for promoting the products of 
industrial enterprises based on the use of Internet platforms have been improved. 

The classification of digital marketing tools has been improved, which differs in 
the differentiation of features by technological, organizational and general characteristics, 
as well as the separation of features: "by manufacturing and distribution technology", "by 
type of mediation", "by degree of specialization", "by type of relationship". The 
theoretical basis of conceptual bases of promotion of production of the industrial 
enterprises by means of tools of digital marketing in the conditions of globalization is 
improved. 

Improved theoretical basis of conceptual foundations for the promotion of 
industrial enterprises, which, in contrast to existing ones, is based on clarifying and 
supplementing the prerequisites, principles, benefits, market requirements, as well as 
expanding and systematizing the methodological apparatus and tools. This allows you to 
formalize the substantive component of the activities of enterprises using technologies 
and tools of digital marketing. 

Methodological recommendations for evaluating the economic efficiency of the 
use of Digital tools have been further developed. 

An in-depth methodological approach to creating a program to promote PE 
products, in which, unlike existing ones, optimization of communication costs is carried 
out on the basis of a floating budget taking into account adjustment factors, which allows 



 
 

 

20 

to ensure maximum contact with target audience and choice of marketing tools. 
application (from the standpoint of obtaining a commercial result in the future). 

The methodical approach to development of the program of advancement of 
production of the industrial enterprises by means of tools of digital marketing and the 
methodical approach to development of the media plan is deepened; the definition of the 
Internet platform was expanded and the methodological provisions for the use of tools for 
promoting the products of industrial enterprises (including Internet platforms) were 
improved. 

The methodical approach to formation of the media plan of promotion of 
production of the industrial enterprises which, unlike existing, is based on psychological 
patterns of perception and memorization of the information by consumers with 
application of tools of transfer of specific features of the information that creates 
possibilities of adjustment of marketing and production activity has got further 
development. based on online analysis by means of Web-analytics (Google Analytics, 
Unit-economics analytics, Yahoo Web Analytics, meta.ua, etc.). This allows by tracking 
and adjusting the indicators (primarily the frequency of impact on consumers) to optimize 
the effectiveness of the communication campaign. 

The main provisions and conclusions of the dissertation are brought to the level of 
theoretical and methodological developments and practical recommendations, which is 
confirmed by acts of their implementation in the activities of industrial enterprises of 
machine-building and chemical industries: LLC "Turbomash", PE "Plant PEM" LLC 
"Azov Mechanical Plant", LLC CB "Ukrspetsmash", "Sumy Machine-Building Plant", as 
well as in the educational process of SSU. 

Key words: digital marketing, promotion, products, industrial enterprise, tools, 
marketing program, media planning, conceptual bases, classification, internet platform, 
web-site. 
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