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DIGITAL MARKETING: MODERN DEVELOPMENT TRENDS 

Цифровий маркетинг – це новий етап еволюції маркетингу. Він настає, коли 
маркетингова діяльність компанії здійснюється здебільшого з використанням цифрових 
каналів. Це адресні канали, що дозволяють маркетологам вести постійний двосторонній 
персоніфікований діалог з кожним споживачем. Такий діалог побудований на використанні 
даних, отриманих у результаті минулих взаємодій зі споживачем. Крім того, маркетологи 
постійно використовують інформацію про поведінку споживачів, яка надходить до них в 
режимі реального часу. Це забезпечує зворотній зв’язок зі споживачем, поліпшуючи і 
оптимізуючи взаємодію з ним. 

Існує цілий ряд тактик та інструментів, які відносяться до поняття цифрового 
маркетингу. Це сам веб-сайт компанії та канали інтернет-маркетингу: SEO, Інтернет-
реклама, електронний маркетинг, воронки, продаж, контент-маркетинг, банерна реклама, 
SMM та ін. Всі інструменти інтернет-маркетингу підпорядковані вирішенню одного з 
головних завдань: залучення відвідувачів на сайт або мотивування відвідувачів на вчинення 
дії на сайті (так звана конверсія). 

Основні інструменти цифрового маркетингу: 
1. Пошукова оптимізація веб-сайту, яка допомагає йому займати більш високі позиції 

в пошуковій видачі. Це збільшує об'єм органічного (безкоштовного) трафіка. 
2. Контент-маркетинг, який вважають одним з найефективніших інструментів для 

просування бізнесу в Інтернеті. Він підходить для підвищення пізнаваності відомих брендів 
або залучення клієнтів. 

3. Маркетинг в соціальних мережах (SMM). Даний вид маркетингу націлений на 
просування бренду і контенту в соціальних мережах. Він може бути використаний для 
збільшення кількості трафіка, а також для генерації лідів. 

4. Реклама з оплатою за клік (PPC) - чудовий метод залучення трафіка на сайті. Суть 
полягає в тому, що за кожний клік по оголошенню потрібно заплатити власнику сайту або 
провайдеру комісію. Найбільш поширеним типовим PPC є Google AdWords. 

5. E-mail-маркетинг. Компанії використовують поштову розсилку як здатність 
спілкуватися зі своєю аудиторією. Електронна пошта найчастіше використовується для 
просування товарів, повідомлень про знижки та заходи, а також для направлення людей на 
веб-сайт компанії [1]. 

Цифровий маркетинг не можна ототожнювати із інтернет-маркетингом, адже останній 
використовує тільки онлайн-канали здійснення, тоді як цифровий маркетинг може бути 
реалізований як в онлайн, так і в офлайн середовищі. Проте, в умовах діджиталізації всіх 
сфер господарювання, найбільша сфера цифрового маркетингу – це інтернет-технології. 

Перейдемо до аналізу статистичних даних щодо динаміки Інтернет-активності 
громадян виходячи з попередньої тези про те, що останні є однією з важливих категорій 
споживачів послуг цифрового маркетингу. 

Так, відповідно до досліджень Інтернет асоціації України, на сьогодні всесвітньою 
мережею регулярно користуються 22,96 млн українців, або 71%, порівняно з показником 
63% станом на кінець 2018 року (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Динаміка зміни кількості інтернет-користувачів в Україні, 2010-2019 рр. 

Джерело: [2] 
 
Сьогодні цифровий маркетинг орієнтований на різноманітні мобільні гаджети. В 

подальшому дана тенденція залишиться, але значна увага буде приділена використанню 
штучного інтелекту, зокрема, для аналізу запитів, основних інтересів і навіть емоційних 
відносин з конкретним продуктом. Цифровий маркетинг є одним з найбільш 
швидкозростаючих сегментів сучасного ринку. 

У відповідності з дослідженнями, значний вплив на населення спостерігається при 
використанні візуалізованого контенту. Технології віртуальної реальності (VR) активно 
використовуються для потреб передових компаній світу при реалізації їх маркетингових 
стратегій. Використання технології віртуалізації дає можливість отримати новий рівень 
комунікацій з цільовою аудиторією завдяки візуальному контакту, що дозволяє 
користувачам відчути реальність представленої продукції та прискорити прийняття рішення 
про її придбання. Компанії використовують VR у власних рекламних стратегіях, створюючи 
усвідомлення у клієнтів персоніфікованого вибору [3]. 

Серед основних напрямків розвитку цифрового маркетингу можна виділити [4]: 
1. Shoppable пости. Соціальна комерція – покупка продуктів безпосередньо через 

публікації в соціальних мережах або рекламу; користувачеві не потрібно залишати сайт або 
додаток.  

2. Особиста переписка. Прямий обмін повідомленнями, як засіб оптимізації 
обслуговування клієнтів і надання допомоги в продажах, стає однією з найактуальніших 
тенденцій цифрового маркетингу. 

3. Мікро-інфлюенсери. Маркетинг впливу вже кілька років є трендом цифрового 
маркетингу. «Вплив» в соціальних медіа – тепер став дорогим продуктом. 

4. Інтерактивні e-mail-розсилки. Останнім часом спостерігається стрімкий спад в 
текстових електронних листах і новинних розсилках. В e-mail-маркетингу тепер 
використовуються електронні листи, які виглядають і функціонують як веб-сторінки, 
включаючи інтерактивні кнопки та іншу взаємодію.  

5. Аналіз настроїв або соціальне слухання – це практика аналізу реакції користувачів і 
клієнтів на продукт або послугу, зазвичай в соціальних мережах або в інтернеті в цілому. 
Аналіз настроїв зазвичай включає в себе інструменти і алгоритми збору даних, які знаходять 
згадки бренду в інтернеті і оцінюють їх тональність.  

6. Альтернативні і нішеві канали соціальних медіа. Зокрема, Snapchat, Pinterest, 
Medium і Reddit стають новими фаворитами для маркетологів останнім часом. Facebook не 
актуальний серед молодих користувачів, і бренди, орієнтовані на ринок молодше 30 років, 
стікаються в молодіжні майданчики.  

7. Програмна реклама. Розміщення реклами, медіа-баінг, відстеження ефективності і 
таргетування можуть бути виконані програмним забезпеченням. Програмне забезпечення, 
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таке як Adobe Marketing Cloud або SmartyAds, допоможе маркетологам орієнтуватися в 
онлайн-рекламі.  

8. Оптимізація для обраних фрагментів. При створенні цифрового маркетингового 
контенту необхідно оптимізувати кожен фрагмент вмісту для вибраних фрагментів, 
використовуючи добре структурований вміст.  

9. Влоги. Завдяки популярності YouTube, Instagram Stories і Snapchat, відеоблоги 
стали дуже популярними. На відміну від інших типів відео, таких як пояснювальні 
відеоролики або короткі фільми, влоги – більш персоналізовані. Влогери безпосередньо 
спілкуються з глядачем (стиль PewDiePie), створюючи безпосередній зв’язок, що, 
безсумнівно, є благом для маркетологів, які намагаються встановити більш міцні відносини 
зі своїми клієнтами. 

10. Розмова з Gen Z на їх мові. Маркетинг для Gen Z означає зміни у стилізації 
контенту. Наймолодший ринок також самий химерний, зі смаками, які можуть здатися 
дивними, якщо звикнути до маркетингу, орієнтованого на бумерів або покоління X [4].  

Отже, успішна діяльність у сфері цифрового маркетингу вимагає пильної уваги на 
засоби, що дійсно працюють у сучасних динамічних умовах, а які ні. Сьогодні є багато 
інструментів, які сприяють успішній реалізації стратегії цифрового маркетингу. Проведені 
дослідження вказують на те, що мобільний телефон серед інтернет-користувачів – один з 
найпопулярніших гаджетів, що значно впливає на вибір методів та каналів здійснення 
цифрового маркетингу та багатьох інших галузей.  

Загальна тенденція цифрового маркетингу спрямована на більш особисті відносини з 
цільовими нішами, але кошти для створення цих зв’язків вкладаються у цифровізацію і нові 
технології. Основа цифрового маркетингу залишається тією ж – давати людям те, що вони 
хочуть, коли і де вони цього хочуть, а цифрові технології відкривають для цього нові шляхи. 
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