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ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

(доповідь) 

 

Інтенсивний процес запровадження інноваційних технологій у реальну 

економіку в сучасних умовах спричиняє трансформацію відповідних ринків на 

національному та глобальному рівнях. Істотно впливає на ці процеси ступінь 

економічного розвитку окремих країн, рівень досконалості функціонування 

державних інституцій та нормативно-правової бази тощо. Зрілість органів 

державного управління проявляється в усвідомленні необхідності реалізації 

дієвих національних стратегій щодо запровадження передових технологій та 

здійсненні комплексних заходів для досягнення поставленої мети. Реалізація 

інноваційних програм посилює конкурентні позиції національної економічної 

системи у глобальному просторі. 

В інноваціях сучасності виокремлено цифрові технології, які широко 

використовуються в різноманітних видах економічної діяльності та 

виступають у якості драйвера інтенсивного розвитку. Запропоновані 

технології набувають популярності у сфері маркетингу, бо їх можна 

використати при оптимізації ключових процесів 

Цифровий або digital (діджитал) маркетинг є загальним терміном для 

маркетингу товарів і послуг, який використовує цифрові канали для залучення 

та утримання клієнтів. Часто це поняття ототожнюють з інтернет-

маркетингом. Проте цифровий маркетинг включає в себе інтернет-маркетинг, 

але не обмежується лише інтернетом. Інтернет-маркетинг включає SEO-

просування сайту, контекст, вебінари тощо, тобто всі канали, які доступні 

користувачеві тільки в інтернеті. Цифровий маркетинг включає все 

вищеперераховане та рекламу і просування на будь-яких цифрових носіях поза 

мережею. Тобто він передбачає цифрову комунікацію, яка відбувається в 

онлайн- та офлайн-режимі. 

Переваги цифрового маркетингу полягають у наступному: 

1. Цифровий маркетинг дає змогу охопити і онлайн-, і офлайн-

споживачів, які використовують планшети та мобільні телефони, грають в 

ігри, завантажують додатки. Так бренд може звернутися до більш широкої 

аудиторії, не обмежуючись інтернетом. 

2. Можливість збирати чіткі і деталізовані дані. Практично всі дії 

користувача в цифровому середовищі фіксуються аналітичними системами. 

Це дає змогу робити точні висновки про ефективність різних каналів 

просування, а також скласти точний портрет покупця. 

3. Гнучкий підхід – цифровий маркетинг дає змогу залучити на 

онлайн- ринок офлайн-аудиторію, і навпаки. Наприклад, за допомогою QR-

коду на флаєрі можна спрямувати користувача на сайт. І водночас завдяки 



email- розсилці можна запросити на семінар або інший офлайн-івент. 

В узагальненому вигляді цифровий маркетинг включає три складові: 

– контент (повідомлення в блогах, статті, публікації, дослідження, 

електронні книги, копії сторінки продажів, електронні бюлетені, кампанії в 

соціальних мережах, SEO); 

– дизайн (включення фотографій і зображень для контенту, 

інфографіки, діаграм, фотографій, відео); 

– статистику (аналітика, ключові показники ефективності, мета і 

завдання, конверсійні канали, клієнтський LTV). 

На сьогодні цифровий маркетинг стрімко набирає обертів, його 

починають активно застосовувати у різних галузях економіки та 

запроваджують у бізнес- структури, в Україні цей напрям є порівняно новим і 

мало дослідженим. Тому в умовах сучасного розвитку вітчизняного ринку 

Інтернет-комунікацій існують проблеми розуміння переваг використання 

цифрового маркетингу й реалізації його різних методів та інструментів у 

рамках загальної маркетингової стратегії компанії, як нині мало або зовсім не 

використовують системи електронного маркетингу й е-комерції. Особливо це 

стосується галузі сільського господарства, адже вона традиційно вважається 

консервативнішою щодо технологічних нововведень 

Досвід зарубіжних країн вказує на те, що сільське господарство є 

сприйнятливим до електронної комерції через наявність великого і 

сегментованого ринку. Фермери отримують інформацію про характеристики 

продукції, що дозволяє їм порівнювати товари за багатьма показниками, в 

тому числі і ціновими. Застосування електронної комерції в секторі сільського 

господарства збільшує можливість проникнення аграріїв на нові ринки збуту 

як у межах країни, так і за кордоном, а також підвищує ефективність 

обслуговування існуючих ринків. Фермери, що не використовують переваги 

електронної комерції, вважаючи її занадто складним і необов’язковим 

нововведенням, насправді ризикують позбавити себе величезних 

можливостей, які можуть значно поліпшити показники успішності бізнесу. 

Застосування інструментів цифрового маркетингу в діяльності 

аграрного підприємства в комплексі призведе до розвитку підприємства, 

підвищення рівня продажу при мінімальних витратах, адже на даний момент 

саме цей вид реклами є найдешевшим. Саме тому, в ситуації, коли 

застосування таких інструментів ще не стало масовим, а користь від них є 

очевидною, швидкість прийняття рішення, щодо подальшого запровадження 

відіграє вирішальне рішення в процесі становлення та розвитку підприємства. 

Таким чином, цифрові технології сьогодні є вирішальним фактором 

успіху та просування для кожної сфери бізнесу, що дає значні конкурентні 

переваги. Цифровий маркетинг являє собою комплексний підхід до 

просування компанії, її продуктів у цифровому середовищі, а також охоплює 

офлайн-споживачів. Цифровий маркетинг дає змогу інтегрувати велику 

кількість технологій (соціальні, мобільні, веб, CRM-системи тощо) з 

продажами та клієнтським сервісом, забезпечує постійний якісний зв'язок між 

рекламодавцем та кінцевим споживачем. Цифровий маркетинг базується на 



аналітиці даних про користувачів, їх поведінці, проникає в традиційні види 

комунікацій, щоб захопити увагу аудиторії і перетягнути її у віртуальний світ. 

Цифровий маркетинг передбачає персоніфікацію, що підсилює вплив 

маркетингових інструментів на цільову аудиторію. 

 


