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ВІД РЕДАКЦІЇ
ПАНДЕМИЯ COVID-19  ВИКЛИК ДЛЯ МАРКЕТОЛОГІВ
В 2020 році скоротилося фінансування маркетингової діяльності через
виникнення пандемії COVID-19. Відбулося закриття виробництв у світовій фабриці –
Китаї, припинилися ділові та туристичні поїздки, зростає безробіття, знижується
заробітна плата. Особливо потерпіли представники середнього та малого бізнесу. Перед
підприємцями стоїть завдання перемогти у конкурентній боротьбі за рахунок оптимізації
управління з дотриманням умов забезпечення профілактичних заходів для
співробітників і покупців. Пандемія примушує змінювати маркетингові стратегії в
умовах адаптації до нових норм соціального існування з метою збереження здоров’я
покупців, підтримкою іміджу і збільшенням обсягу продажів.
Маркетингове
середовище
змушує
продавців
проявляти
соціальну
відповідальність – витрачати гроші на додаткові заходи безпеки покупців, допомагати із
закупівлею медичного обладнання, надавати знижки. І при цьому намагатися не
допустити зниження обсягу продажів та прибутку. Наприклад, група компаній Infomir з
Одеси поставила в українські лікарні розширювальні перехідники та клапани для
апаратів штучної вентиляції легенів. Вироби дозволяють підключати до одного апарату
чотирьох пацієнтів замість одного, і це, в умовах нестачі апаратів штучної вентиляції
легенів, може врятувати безліч життів. Компанія запропонувала допомогу
Антикризовому штабу в Одеській області і за лічені дні підключила до виробництва
єдину в Східній Європі лінію 3D-друку HP Jet Fusion 5210 з потужністю 400 перехідників
на день. Перехідники та клапани друкують з біосумісного поліаміду: матеріал отримав
USP Class I-VI і відповідає Директиві Управління з санітарного нагляду за якістю
харчових продуктів і медикаментів США.
Основними змінами у маркетинговому середовища є:
– необхідність дотримуватися запобіжних заходів: мінімізувати контакти з
іншими людьми і по можливості залишатися вдома;
– трансформація майже всіх комунікацій в онлайн та усунення в комунікаціях
складних унікальних торгових пропозицій;
– зростання попиту на відеоконтент, оскільки у потенційних клієнтів з’явилося
більше часу;
– зростання кількості запитів у пошукових системах;
– зростання частки мобільного трафіку.
Маркетингова стратегія в умовах COVID-19 – це стратегія омнікального
маркетингу, яка включає в себе чотири складові: соціальність, імідж, реструктуризацію,
багатоканальність.
Соціальність – посилення уваги до забезпечення здоров'я і безпеки співробітників
і клієнтів.
Імідж – формування та підтримка образу суб’єкту господарювання для якого
здоров’я клієнтів є важливішим за прибуток. Те як продавці реагують на пандемію
сформує їм репутаційний капітал на майбутнє.
Реструктуризація – проведення інвентаризації бізнес-проектів для закриття
неефективних на даний момент, перегляд планів маркетингу. Оптимізація всюди, де це
можливо, допоможе максимізувати результати без навантаження на внутрішні ресурси.
Багатоканальність – переформатування офлайн-каналів, фокусування на
забезпеченні кур’єрської доставки товарів, поки споживачі залишаються вдома. Зміна
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процедури офлайн-купівлі з використанням масочного режиму та соціального
дистанціювання. Масове переведення клієнтів з офлайн- в онлайн-магазини та
домінування цифрового маркетингу. Переваги цифрового маркетингу дозволяють
зберегти та примножити портфель замовлень:
– адресність – можна безпосередньо звернутися до зацікавленого споживача;
– точна оцінки ефективності сайту – спеціальні системи статистики покажуть, за
яким запитом, з якої пошукової системи або сайту прийшов відвідувач, що замовив, на
що звернув увагу, що прочитав на сайті, що його не зацікавило;
– визначення на який товар і з якими параметрами існує попит – дізнатися про це
можна на основі відслідковування в Інтернет тенденцій зміни попиту на товари та
тематики запитів користувачів;
– реактивність покупки – відвідувач сайту може моментально відреагувати на
рекламне повідомлення, перейти по посиланню на потрібний сайт, придбати товар.
Дієвими діджитал-інструменти виявились для роздрібної торгівлі. Онлайнритейлери стали приділяти увагу нативним рекламним форматам на своїх сайтах,
розташовувати рекламу там де її скоріше всього побачать, проводити спільні рекламні
кампанії з підприємствами-виробниками. Пандемія змусила людей, які зазвичай цього
не робили здійснювати онлайн-покупки. Для таких споживачів важливо, щоб перший
досвід виявився позитивним і підвищив їх рівень лояльності до купівель в Інтернет та
продавця і після припинення соціального дистанціювання.

Михайло Окландер
Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології»
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MANAGEMENT OF THE HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES
COMPETITIVENESS ON THE BASIS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND
MARKETING
The holistic system of understanding the current situation of hotel-type enterprises in the
conditions of intensified competition has been investigated in the article, and what capabilities of digital
tools will increase the efficiency of economic activity in the market. Special attention has been paid to
the essential characteristics of the "enterprise competitiveness" (EC) definition in particular, as well as
the analysis of classical and marketing approaches to the management of this process. The main
attention in the article is focus on the study of digital tools (multimedia technologies, interactive hotel
event management systems and customer service, etc.), which are proposed to increase the EC efficiency
of the hotel enterprise. The role of digital marketing has been analysed through the adaptation of its
tools (social networks, SEO, contextual advertising, email marketing, etc.) and goals (work with new
customers, work with customer database, work on the image) and technical capabilities to achieve them
for the competitive management of the modern type hotel enterprise.
Key words: enterprise competitiveness, hotel industry, marketing management approaches,
digital technologies, digital marketing.

DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.1
Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. Digitalization is a strategic vector of Ukraine's economic
development, at least in the first quarter of the XXI century. In all sectors of the economy –
from industry, trade, education and science, as well as in banking and, of course, in the hotel
and restaurant business – the implementation of digital technologies, on a large scale, provides
significant efficiency in the context of improving competition due to the meeting of individual
needs of each person.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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The hotel and restaurant enterprise managers consider the provision of the highest
quality services as the main goal of their work.
Taking into account that investing in digital technologies costs a lot of financial
investment, it is important to note that in a competitive environment, hotel owners, who ignore
this need and market trend – will lose much more, as their potential services’ consumers will
choose their competitors, and as a result, previously invested funds, in the hotel construction
and creation of appropriate conditions for its functioning – will not recoup the investments, and
the owners, as a consequence, will be out of their business.
Therefore, we consider it important to analyse modern digital technologies now offered
to the hotel industry enterprises, to protect their market position effectively.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. Many scientists, both abroad and in Ukraine, have
paid attention to the problem of enterprise competitiveness efficiency increasing. The most
recognized include: M. Porter, J. Shumpeter, Yu. Pakhomov, T. Vasyltsiv, L. Nahirna, I.
Piddubnyi, L. Chorna, and in some respects A. Smith, D. Ricardo, J. Mill. As for scientists who
have devoted themselves to the study of digital technologies, we should mention – Ph. Kotler,
L. Mannappa, Zh. Falgoni, M. Oklander, O. Yashkina, S. Illiashchenko, N. Vlashchenko, O.
Shapallova, H. Karcheha S. Koliadenko A. Kyrylenko V. Fishchuk, etc.
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. At the same time, we draw attention to the fact that in the aforementioned
publications devoted to the development of digital technologies, mainly the fundamentals of
their transformations in the context of business administration or state administration of the
economy are under the investigation. Therefore, it is worth focusing, as well, on a more specific
direction of the digital tools usage, – their marketing components, which are currently used by
leading hotel enterprises to improve the management of their competitiveness.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of the
article is to solve four interrelated problems that form a holistic system in the correct
understanding of the current situation of hotel-type enterprises in the conditions of intensifying
competition and the ability of business efficiency improvement in the market with the help of
digital tools. Therefore, these objectives should include:
– to determine the essential characteristics of the definition of "enterprise
competitiveness" (EC);
– to generalize the main approaches to EC marketing management;
– to study modern digital technologies offered for the efficiency increase of EC of the
hotel industry;
– to analyse the role of digital marketing in the context of modern EC management of
the hotel-type industry.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. Economic relations, which began to develop between enterprises
in most countries in the late twentieth and the beginning of twenty-first centuries, have
identified a special tendency in the formation of a market system, which can be described as a
globally competitive mechanism for economic systems development. This can be explained by
the fact that in the perspectives of obtaining maximum profit from a particular market segment
– manufacturers, suppliers and sellers are constantly searching for presentation methods for
such products on the market that will meet customer demands most effectively. In addition, the
achievement of such success in recent years is attained at a much more accelerated pace, as
there is an intensive "struggle" for the end consumers between a growing numbers of economic
entities through the derived tools of influence. However, in the Ukrainian market, in comparison
with the European one, the competition is too low due to the lack of managers’ professionalism.
O. Gavrilets, I. Chuchka, M. Gajdoš. Management of the Hotel Industry Enterprises
Competitiveness on the Basis of Digital Technologies and Marketing
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This is confirmed by separate publications in the national media, which indicate the
unwillingness of the Ukrainian market to integrate into Europe. Therefore, we consider it
necessary to conduct a theoretical analysis of the correct understanding of the EC, as an
important definition of economic development of the society. This study is important because
the efficiency and success of any company depends on the insight into economic theory and its
correct application.
The most recognized economist in the field of competition – American Professor M.
Porter- understands the notion of EC as "property which describes the ability of the market
participants to operate successfully in a particular market along with similar competing market
participants" [1].
The world-renowned Austrian economist, who during 1909-1911 worked as a professor
at University of Chernivtsi (now Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University) – J.
Schumpeter – understands the concept of EC as "constant innovation in activities that provide
the ability of the firm, and the goods sold by it, to occupy a certain market niche "[2, p. 54].
We cannot omit the definition of a national modern scientist, the Chairman of the
National Electricity Regulatory Commission of Ukraine – Z. Titenko – who interprets the EC
as ”the ability of the enterprise to participate in the struggle against other producers and
suppliers of similar products in the market, which results in a higher degree of satisfaction of
the society needs through the organization of more effective production activity”[3, p. 157].
The scientist I. Vasiutina considers EC from the standpoint of the comparative characteristics
of the enterprise "… it is determined by the complexity and reflects its advantages in the market
over other objects in a determined time interval" [4, p. 115]. It is also important to remember
the classics of economic theory, for example, A. Smith, D. Ricardo, and J. Mill, who in the
theory of value under EC actually determine "the exchange value of goods, which depends on
labour, scarcity of goods, balance of supply and demand » [5, p. 300].
Among the national classics of economic theory, we should mention Academicians Yu.
Pakhomov and D. Lukianenko, who understand EC as an "enterprise that for a long time can
remain profitable in an open economy" [6]. Other Ukrainian scientists – R. Lupak and T.
Vasyltsiv – consider EC as "a mechanism for effective implementation of competitive
advantages in order to realize strategic goals of economic and financial activity and meet the
socio-economic needs of the consumers" [5, p. 304].
We consider that the most correct definition for the Ukrainian realities is the
interpretation of Z. Shershnova and S. Oborska, where the enterprise competitiveness means
"the level of competence of the company compared to competitors in the accumulation and
usage of the components of production potential, which is reflected in such performance
indicators as product quality, profitability, productivity, etc. " [7, p. 66].
As it follows from the analysis, there is no common view of scientists on the notion
"enterprise competitiveness" in the context of its definition. But this does not mean that they
are wrong (in the conclusions we will try to outline our own position on this terminology).
This only gives ground to state that each view solves some problem that exists in a
particular place, particular time interval and corresponds to the complex conditions of the
internal and external environment.
Doing business in modern conditions requires the management of organizations to apply
marketing technologies to management, aimed at strengthening the competitiveness of the
business entity. The market environment, both now and in the future, will change very quickly,
as a result of which enterprises will not have time to adapt to new realities.
In order to carry out business activity effectively, owners, managers must not only
conduct comprehensive marketing research, but also constantly implement innovative tools for
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marketing management in general accordingly. Therefore, we will try to present theoretically
the basic marketing approaches to EC management.
Management of EC is a certain aspect of enterprise management, aimed at the formation,
development and implementation of competitive advantages and ensuring the viability of the
enterprise as a subject of economic competition [5, p. 306]. Under this management is also
understood "a set of measures for the systematic improvement of products or services, the
constant search for new sales channels, new customer groups, improving service, and
advertising" [8, p. 106].
According to the definition of I. Piddubnyi and A. Piddubna, the management of EC is
represented as "management direction aimed at the formation, development and
implementation of competitive advantages as well as ensuring the viability of this subject of
economic activity" [9, p. 58].
As an object of management, the enterprise competitiveness can be described by a
number of parameters that are designed to determine the regularities and possible ways of
development of the studied phenomena and processes. This set of interdependent elements in
science is called a system [10, p. 361].
According to O. Mnykh [11], in order to ensure more effective functioning of the
enterprise, the systematic approach is carried out in the theory and practice of enterprise
management. A systematic approach to the EC management involves the consideration of the
object of management as a holistic model and the need to ensure the interconnection of all its
elements. The change of any of the system elements leads to the change of the other elements
as well. Due to the tasks formed at the “input” to the management system of EC, the enterprise
must provide: marketing research, monitoring of major competitors, develop possible
development scenarios, select the most profitable options and provide conditions for
implementing the developed marketing strategy.In fact, under any conditions of the process of
conversion of "input" to "output" of the control system, the EC "parameters" of the "output"
will be non-competitive, if you do not ensure the system competitiveness at the "input". Thus,
in general, the concept of "system" is characterized by: the existence of a number of elements;
the presence of links between them; the integral nature of the phenomenon or process.
Having studied the systems approach as a key one in the development of organizations,
the important thing is to define two more classical approaches, namely – process-related and
situational in detail. The process-related approach to the EC management lies in the
interdependence of management functions at all stages of the enterprise.
That is, this approach involves the implementation of classic managerial functions,
which are realized through goal setting, planning activities from the standpoint of increasing
competitiveness, organization of the planned activities fulfilment, staff motivation, as well as
the control of these processes to ensure enterprise long-term viability through competitive
advantage activity. Accomplishment of the above-mentioned functions forms a process cycle
of EC management [12, p.170].
The situational approach to competitiveness management is based on the multi-variant
ways to achieve the goals, which is caused by the changing circumstances and conditions of the
enterprise. It determines the need for several alternative scenarios, which will ensure the
implementation of the adaptability and flexibility principles in the process of increasing the EC
level [13, p. 32-33].
The main marketing approaches to the EC management should be the following (based
on a generalized analysis [14] and own conclusions):
1. To choose a competitive development strategy – to conduct a strategic analysis of the
enterprise competitive position as well as its potential. To get a competitive advantage of the
enterprise on the basis of strategies: cost minimization, diversification, differentiation, etc.
O. Gavrilets, I. Chuchka, M. Gajdoš. Management of the Hotel Industry Enterprises
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2. To provide the complex approach to processes of the enterprise marketing
management, that will allow to achieve unity of actions of all units and managerial processes
in the enterprise foreign and internal policy, in particular: optimization of structural
transformations; introduction of an effective management system; restructuring of the
enterprise management organizational system; formation of the financial structure of the
enterprise and the allocation of centres of responsibility, etc.
3. To improve the enterprise HR management system – to analyse the educational and
professional characteristics of organization employees, and if necessary, to conduct training
and retraining of HR in accordance with the requirements of the organization marketing
strategy. At the same time, improve the system of material and moral incentives; to form
responsibility for ensuring the enterprise competitiveness, improvement of the quality and
productivity; to create conditions for creative and proactive work.
4. To ensure the enterprise products competitiveness by regulating its main components:
implement a quality management system and product certification; effective pricing policy of
the enterprise; to provide the consumer with a better-branded service.
5. To carry out systematic diversification and production planning through the study of
market conditions, which will allow: to develop production programs and update the range of
products; to form perspective, annual and operational plans to reduce production costs; active
usage in business practice modern methods of business planning, functional and cost analysis
and other toolsforplanning and analytical work improvement.
6. To improve the enterprise financial management system through: development and
implementation of financial policy of the organization; to improve the system of financial
planning and control of cash flows; to improve methodical approaches to the assessment and
analysis of the enterprise financial condition; to form a portfolio of investment proposals, etc.
7. To improve the enterprise marketing activities by ensuring: the transition of all
departments of the organization to marketing orientation; improvement of organizational forms
and methods of marketing research, product strategy and sales; improvement of methods for
the market price analysis and forecasting; implementation of the effective enterprise advertising
activities, etc.
Turning to the third task of the study based on the group of publications analysis [1520], we agree that nowadays the digital management system for the hotel is considered to be
the key factor in the organization success.
For example, through an interactive system of working with customers, digital
technology allows you to get a complete analysis of the guests’ accommodation in the hotel and
issue a comprehensive analytics on each of them.
This allows you to see which contractors and tour agencies provide best "customers’
delivery" to the hotel, as well as it helps to calculate customer statistics by age, gender, social
status, profitability and more.
With the help of the hotel interactive event management system, you can plan to load
different rooms of the hotel – its conference rooms, restaurants, banquet halls.
Thanks to interactive tools in hotels, these innovations allow you to create optimal
schedules of events, ensuring the full load of the hotel and thus creating additional opportunities
to earn.
The introduction of multimedia technologies, including information guidebooks,
booklets, catalogues is also one of the competitive tools of digital technologies in the hotel
business. Today, hotels place electronic information guidebooks and catalogues on the Internet.
The hotel's electronic catalogues allow you to travel virtually through rooms of different
categories, restaurants halls, congress centres, lobbies, to see full information about the hotel,
to be acquainted with the range of services provided, the system of benefits and discounts. The
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use of multimedia technologies makes it possible to provide potential guests with information
about the hotel quickly and, thus, allows you to choose quickly and accurately the hotel product
that the guest needs.
Paying our attention to the restaurant – part of the hotel industry, – there are also
possibilities for the digital technologies usage that significantly affect the customers’ minds,
which potentially leads to increased efficiency of the enterprise. Here the following digital
technologies should be included: the interactive menu, when visitors use the screen built in a
table, choosing the dishes without waiting for arrival of the waiter; screens-tablets on the tables
– the visitor can read the latest news, learn more about the restaurant, order a taxi, etc., while
his / her order is being prepared; touch-screen displays installed in the hotel lobby – relevant
for large hotels with several restaurants. Using them, guests can see the menu of all food outlets
in the hotel, choose the best for them and calculate their average check in advance.
The hotel and restaurant industry automation is clearly way to success, because having
established the necessary program, the owners almost immediately note the positive dynamics
in the work of the institution, due to the fact that for the staff the work is easier, the time for
meals calculation and products accounting reduces, it stops the abuse of employees as well.
On the basis of a survey of small hotel enterprises in the Ukrainian-Slovak border area,
it has been found that the management of hotel facilities has not sufficient knowledge about the
possibilities of using a marketing approach, especially on the Internet. This is confirmed by the
fact that there are not such units, nor positions, or those that would perform the functions of a
marketing specialist part-time. The rapid development of the hotel business makes the usage of
marketing tools to promote and implement hotel services obligatory. Thanks to the rapid
development of digital technologies in the life of modern society, especially social networks,
the latter can be defined as an effective marketing tool for promoting the hotel enterprise
services.
The networks use various communication formats: forums, blogs, reviews and
comments, posting photos and videos. With the help of networks, you can promote the brand
of this or that hotel, form the guests’ loyalty, monitor the enterprise reputation, maintain a
constant dialogue with real and potential customers. The work in social networks involves a lot
of time, so it is better to allocate an individual employee to work in them.
We suggest hiring an employee who has sufficient knowledge of digital marketing as a
manager-administrator for small hotel complexes (especially in border areas, where a great
number of tourists pass every year). This work is necessary in order to attract a large number
of new customers via the Internet.
Moreover, for this the owners should monitor the created reputation of the enterprise in
a particular social network, to collect feedback from visitors concerning the hotel and post in
time positive information about it.
The main tasks of the marketing manager in hotel complexes based on social networks
should be the following:
– to monitor customer feedback about the hotel and in case of a negative comment –
find out what the customer was dissatisfied with, how to eliminate the weak points;
– to inform the guest about the actions of management to improve performance and
elimination of the weak points;
– to work with regular customers in order to post their positive feedback on various
social networks;
– to analyse positive feedback and comments, and indispensably thank the guest and
invite them to visit the hotel again;
– to determine the most comfortable living conditions for guests in hotels after
conducting online surveys in networks (in the format of tests, comments). Based on the surveys,
O. Gavrilets, I. Chuchka, M. Gajdoš. Management of the Hotel Industry Enterprises
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the style of the hotel complex can be chosen – for young couples in love, for retirement-age
people, hotel of family type, business or universal.
Interesting experience in social networks is available on the website of the London hotel
"Stafford". The hotel's concierge service publishes a monthly newsletter “Frankly Speaking”,
which covers the most important and exciting events taking place in London. This allows the
customers, who come to the hotel, to find out in advance what activities they would be interested
in.
Direct communication of management representative with the hotel guests has a positive
influence on the image of the enterprise and the promotion of its services. Hotels such as
“Hilton”, “Novotel”, “Best Western”, “Sofitel” and others have their Twitter and Facebook
accounts. For example, the network of Hyatt hotels has used a Twitter technique such as the
“Twitter concierge service”, where concierges from different network hotels share their views
on work, service improvements, etc., and this information attracts new clients.
Thus, social networks designed for active communication and information exchange
nowadays are used to promote the hotel business services. Their main advantage is to reach a
wide audience. At present, there are two social networks that occupy leading positions in this
segment of the Internet market, namely: Facebook and Instagram. At the same time, 73% of
people use Instagram, 60% use Facebook. These large-scale Internet projects are sources of
information that have created a unique atmosphere of trust that can be used to increase targeted
traffic. Thus, social networks are suitable for promoting the hotel and its individual services,
for collecting subscriptions, as well as conducting surveys aimed at improving the quality of
services [21].
So, we understand that the main task of the manager-administrator – to achieve
maximum efficiency from the usage of Internet capabilities, through social networks in
particular. At the same time, other methods of digital marketing worth to be mentioned, which
potentially increase public awareness about this or that hotel:
1. SEO or search engine optimization. According to statistics data about 450 million
people enter about 11 billion queries into search engines every month. Up to 90% of visitors
come to web resources from search engine sites. At the same time, about 70% of users use only
links from organic distribution, ignoring contextual advertising. This confirms the importance
of search engine optimization of the hotel's marketing campaign, aimed at increasing Internet
traffic and increasing the number of real customers.
The purpose of SEO while working with the hotel site is its conclusion at the TOP or
the highest positions in the search results. In order to achieve this result, an online project must
meet the requirements of Google (or another search engine) for the content, design and structure
of the site [22].
2. Contextual advertising, – a type of marketing tools that differs from any other type of
online advertising, aimed at the target consumer. Announcements of contextual advertising
appear at the top or side of search results and match the entered query. Thus, the potential buyer
sees advertising "on personal demand", which allows to achieve maximum coincidence of
interests. According to statistic data, a contextual ads are clicked by approximately 3 to 40%,
while banner ads – no more than 0.3% of users. At the same time, contextual advertising
provides a high conversion index of users to customers [23].
3. Email marketing – is manifested in the distribution of letters with advertising
information via e-mail. In order to increase the target audience of the site, the letters of email
marketing should be informative, encourage potential customers to go to the hotel site, in the
section which describes the promoted service in detail, to stimulate interest. Letters should not
provoke negative reaction from the reader [24, p. 263].
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4. Thematic platforms – thematic blogs, forums. Promotion on forums is aimed at
forming a specific target audience as a result of long-term and regular communication with
regular visitors. The main task of a specialist who uses thematic forums and blogs as a means
of promotion is to establish contact with forum members and offer them advertising information
from the standpoint of appropriate advice, but not advertising. Forums and blogs are an
inexpensive way to attract targeted traffic. However, it is necessary to establish friendly
relations with the members of the forum in order to receive it. This will help to attract customers
to the hotel's website and to the hotel itself at minimal cost [25].
Generalizing the experience [26, p. 56] there are three main goals of digital marketing:
1. Increasing sales (working with new customers). This can be achieved through:
– traffic purchases: contextual advertising, SEO promotion, targeted advertising in
social networks, paid posts in popular publics, targeted media advertising, etc.;
– increase of conversion: quantitative testing (A / B and multivariate tests), qualitative
testing (surveys, usability tests).
2. Increasing the sales frequency (work with the customer database). This can be
achieved through:
– stimulation of repeat sales: text and media remarketing / retargeting, Email-marketing;
– increase of the loyalty: affiliate programs, stimulation of responses, monitoring of
mentions and work with reputation, conducting representations in social networks (SMM).
3. Increasing marginality (work on the image). This is usually achieved through the
following Internet marketing tools:
– Internet PR: content marketing on your own website, content marketing on external
websites, the community with Internet media, etc.;
– raising of recognisability: media advertising on portals (direct placement), media
advertising with audience targeting, mobile advertising, viral marketing (videos, promotional
websites, game mechanics on social networks), etc.
Thus, we conclude that the digital technologies rapid development in the field of
hospitality indicates the prospects for the usage of digital marketing tools to improve the EC
management in the context of the global information society development.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. On the basis of the considered theoretical positions of world scientists, we understand
that the enterprise competitiveness is a generalized indicator of the organization viability, which
indicates the ability of managers to use their internal environment (financial, production,
scientific and technical capabilities and labour potential of employees) to adapt effectively to
the external environment in conditions of its rapid changes.
At the same time, the analysis showed that the identified marketing approaches to the
EC management – is an extremely complex management system. It is explained by the fact that
the participation of all employees, as well as various technical, technological and regulatory
tools – should be harmoniously combined, and perform their activities effectively in accordance
with the instructional programs in due time and place. Only in this case it will be possible to
achieve a synergetic effect within the organization, which will maintain a high level of
enterprise competitiveness.
It is also important to note that further development of the hotel industry in the strategic
perspective is impossible without modern digital equipment. The substantiation for this is that
the hotel business is an industry with a high level of information saturation and its success will
directly depend on the speed of information transmission and exchange, its relevance,
timeliness of acquisition. This requires the widespread usage of the latest digital technologies
– both in the introduction of new hotel and restaurant services, and in their promotion on the
market in the context of marketing models of modern business management.
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Digital marketing is also an integral part of the hotel business in the context of its
competitiveness management in today's market. This can be explained by the fact that digital
marketing tools will come fore as a platform for offering consumer benefits, otherwise things
being equal, will help to increase the hotel products’ sales and form customers’ loyalty.
Therefore, the use of digital marketing technologies by managers-administrators is and will be
a competitive resource that will contribute to the economic activity efficiency of the enterprises
in this area.
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Управління конкурентоспроможністю підприємств готельної індустрії на основі
цифрових технологій і маркетингу.
В науковій статті досліджено цілісну систему розуміння сучасного положення
підприємств готельного типу в умовах загостреної конкурентної боротьби та, які можливості
цифрових інструментів дозволять підвищити ефективність ведення господарської діяльності
на такому ринку. Приділяється особлива увага сутнісним характеристикам дефініції
«конкурентоспроможність підприємства» та проводиться аналіз класичних й маркетингових
підходів щодо управління цим процесом. Основну увагу в статті приділено вивченню цифрових
інструментів (мультимедійні технології, інтерактивні системи управління заходами готелю
та роботою з клієнтами, й інші), які пропонуються для підвищення ефективності
конкурентоспроможності підприємства готельного господарства. Аналізується роль
цифрового маркетингу через адаптацію його інструментів (соціальних мереж, SEO,
контекстної реклами, Еmail-маркетингу, тощо) та цілей (робота з новими клієнтами, робота
з клієнтською базою, робота над іміджем) й технічних можливостей їх досягнення задля
конкурентоспроможного управління готельним підприємством сучасного типу.
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, готельне господарство,
маркетингові підходи управління, цифрові технології, цифровий маркетинг.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТОРІТЕЛЛІНГУ У ЦИФРОВОМУ
МАРКЕТИНГУ
В статті досліджено сучасну роль сторітелінгу у цифровому маркетингу, як
ефективного інструменту комунікаційної політики. Доведено його значущість для нового
покоління споживачів. Показано, що новітні технології змінюють споживчу поведінку.
Досліджено значення емоційного впливу історії бренду на прихильність до нього цільової
аудиторії. Визначено сутність сторітеллінгу. Розглянуто його структуру та можливі форми.
Розглянуто побудову історії за класичним прийомом «мономіф» та іншими. Розглянуто
доцільність використання піраміди нейрологічних рівнів Р. Ділтса при побудові історії.
Досліджено вплив розвитку цифрових технологій на розвиток сторітеллінгу. Розглянуто
розповсюдження його нової форми із залученням аудиторії до участі в історії та можливості
використання у сторітеллінгу сучасних тенденцій розповсюдження інтерактивних технологій.
Ключові слова: сторітеллінг, цифровий маркетинг, комунікації, контент-маркетинг,
бренд.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Все більший перехід багатьох видів бізнесу
до Інтернет, поширення цифрових технологій, масове використання соціальних мереж
споживачами призводить до необхідності розвитку інструментів маркетингу.
За даними дослідження компанії Factum Group, у 2019 році вперше за останні три
роки відбулося значне зростання Інтернет-проникнення в Україні (відсоткова кількість
користувачів від загальної кількості населення) на 6–7%. Однією з причин цього є
«смартфонізація» населення. Майже все українці віком до 35 років є Інтернеткористувачами. Процес вирівнювання структури користувачів мережі вже фактично
завершений за гендерним показником, і триває за іншими показниками: регіональним,
професійним, освітнім, рівнем доходів, віковим [1]. До того ж, за дослідженнями
соціологічної компанії InMind, у 2019 р. вперше рівень довіри до Інтернет-ЗМІ був
більший, ніж до телебачення. Новини в соціальних мережах читають 68% українців [2].
Цифрові технології змінили світ та суттєво вплинули на життя споживачів. Для
покоління Z, що народилося між другою половиною дев'яностих та другою половиною
двохтисячних років, сучасні технології є невід’ємною частиною життя. Ця аудиторія
отримує різні назви, які, так чи інакше, характеризують її – Google babies, «миттєве
покоління». Останній термін введений У. Теркелом.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Він відмічає, що це «юрби молодих покупців, які виросли з невситимою потребою
цифрових технологій і не знають, як функціонувати в аналоговому середовищі, яке не
відразу реагує на кожну їхню забаганку» [3, с. 37]. Цю тенденцію підтверджує й
дослідження Google 2019 року, яке виявило, що мобільні запити «краще» та «зараз»
підвищилися більш ніж на 125 % за останні два роки, а запити «де купити» та «біля мене»
більш ніж на 200 % [4]. Для наступного покоління «Альфа», що народилося після 2010
року, як правило, вже задоволені всі базові потреби. Ці діти дуже органічно співіснують
з цифровою технікою та не звикли чекати, адже завдяки технологіям отримати бажане
стає легше. Через декілька років вони стануть самостійними покупцями, поведінка яких
буде відрізнятися від попередніх поколінь. Кількість інформації, з якою стикається
сучасна людина, тільки зростає. У новому просторі компаніям необхідно більш
ефективно спілкуватися зі своєю аудиторією, щоб завойовувати її прихильність.
До важливості активної присутності в Інтернет призвели й останні події в світі,
що пов’язані з коронавірусом, коли, з одного боку, актуальність покупок в мережі зросла
у зв’язку з неможливістю відвідування звичайних магазинів, а з іншого, взагалі
очікуються зміни у культурі споживання. Ефективне використання цифрових технологій
з формуванням лояльної аудиторії та розповсюдженням позитивної інформації про себе
стає важливим фактором не просто процвітання, але й виживання в нових умовах
реальності. Світові події показують нестабільність, несподівані для багатьох споживачів
та підприємців зміни, потребу у гнучкості та близькості до споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми цифрового
маркетингу досліджуються у працях українських вчених М.А. Окландера, О.І. Яшкіної,
С.М. Ілляшенко, Н.С. Ілляшенко, В.П. Пилипчука, І.В. Лилик, Н.Л. Савицької, іноземних
вчених Ф. Котлера, К. Уелш-Філіпса, Н. Холліса, Дж.Берноффа, Чарлін Лі та інших. За
дослідженням В.П. Пилипчука вітчизняними підприємствами недостатньо
використовується потенціал соціальних мереж, багато контенту низької якості, та,
взагалі, недостатнє використання Інтернет-технологій у порівнянні із Західною Європою
та США. [5].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Недостатньо уваги приділено розвитку та використанню
сторітеллінгу в маркетингу, який активно присутній у західних компаніях та показав себе
ефективним інструментом комунікацій з цільовою аудиторією.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті – дослідження
потенціалу сторітеллінгу та останніх тенденцій його розвитку як ефективного методу
взаємодії із споживачами та формування лояльної аудиторії.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У наш час важливо переоцінити значення цифрового
маркетингу у діяльності практично будь-якого підприємства. Проте значна конкуренція
між представниками бізнесу в мережі спонукає їх шукати більш ефективні методи
боротьби за свого споживача. Однією з останніх тенденцій є поширення використання
інструментів сторітеллінгу. Дослівно storytelling (story – історія, telling – розповідати)
перекладається як розповідання історій. Як інструмент він використовується в
педагогіці, психології, кінематографі, письменницькій майстерності. Слухання таких
історій присутнє у людини з дитинства та використовується нею і в буденному житті при
розповідях про шлях свого досягнення чогось, уникнення проблем, особистих
трансформацій та інше. Тому застосування сторітеллінгу у маркетингу зазвичай
органічно вписується до доброзичливого сприймання споживачами, торкається сторін їх
власного життя, закликає до співбесіди, обговорення, діалогу. Сторітеллінг ненав’язливо
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залучає споживачів до лояльності до бренду, компанії. В нього не існує прямого посилу
до покупки, як наприклад, в рекламі, проте він направлений на формування
довгострокових відносин з клієнтами підприємства.
Вперше як метод в управлінні бізнесом сторітеллінг був описаний Девідом
Армстронгом («Managing by Storying Around»), головою міжнародної компанії
Armstrong International, який використовував його для навчання новачків. Він описав цей
метод як кращий, ніж правила та директиви, в управлінні поведінкою людей, оскільки
історії цікавіші, краще запам’ятовуються та люди асоціюють їх із собою [6]
С.М. Ілляшенко та Т.Є. Іванова відносять сторітеллінг до вірусного маркетингу,
до контенту, яким користувач бажає поділитися: «Споживачам подобається бути
заінтригованими, особливо якщо історія починається несподівано та нестандартно. На
сайтах компаній історія може бути будь–де: у новинах, історії від клієнтів, історія на
головній сторінці, у портфоліо та кейсах або ж у соціальних мережах. У цьому випадку
соціальні мережі є допоміжним інструментом, через який здійснюється реалізація
концепту» [7, с. 26].
Сторітеллінг важливий в політиці брендингу. Сутність бренду полягає не тільки
в його раціональних властивостях у вигляді функціональних характеристик якості
товару, обслуговуванні, але й його емоційних складових. Американський фахівець із
брендингу У. Теркел у праці «Усе про них» відмічає: «Позиція бренда — це місце, яке
ви займаєте в головах і серцях своїх реальних та потенційних клієнтів. І якщо ви не
знаєте, яким є ваш бренд, можете бути певні: вони цього також не знають» [3, c. 215]. На
його думку, завдяки сторітеллінгу «ви не тільки розповісте клієнтам, чому їм варто мати
справу з вами, а й дасте їм змогу розказувати про переваги ваших продуктів чи послуг
іншим. Зробіть історію максимально захопливою, тоді вона зацікавить слухачів. Ба
більше, люди легше запам’ятають її й переказуватимуть іншим з такою самою
насолодою й ентузіазмом, як ви» [3, c. 104]. При цьому У. Теркел вводить нове поняття
«сторіселлинг» (story – історія, selling – продаж), розуміючи, що «люди припасовують
історію до себе: додають щось своє до вашого бренда, вводять нових персонажів,
водночас поширюючи ваші ідеї», таким чином вони сприяють розповсюдженню історії
та інформації про товар або компанію, залученню нових прихильників [3, с. 104].
Мак–Кі Р. та Джерас Т. надають свій термін – «сторіноміка» (storynomics), що
позначає усю сукупність бізнес–практик, які засновані на сторітеллінгу та призводять до
фінансових результатів [8, с. 7]. Вони доводять, що вкладання коштів у емоційні
маркетингові історії ефективніше, ніж у рекламу, яку часто споживач намагається
уникнути. Сторітеллінг потребує менших ресурсів та цільова аудиторія сама починає
розповсюджувати відповідний контент.
Бренд – це не просто якийсь продукт, не будь–яка товарна марка, а товар «з
історією», і в його формуванні сторітеллінг є значущим інструментом взаємодії зі
споживачами. Товарна марка стає брендом, коли у багатьох споживачів формується її
однакове позитивне сприйняття, закріплений образ в їх свідомості. Тому «емоційному
маркетингу» або «маркетингу вражень» приділяють все більше уваги, використовуючи
такі методи, коли рішення про покупку більше сприймається на емоційному рівні.
Уокером Р. та Гленом Дж. був проведений експеримент, коли, закупивши
дешевих (в середньому по 1,25 дол.) різноманітних товарів на розпродажу або
благодійних магазинах та створивши для кожного з них історію, вони змогли продати їх
за значно вищою ціною на аукціоні eВay. Товари, куплені на суму 128,74 дол. були
продані на загальну суму 3612,51 долл. Для проекту було залучено більше 200 авторів.
Уокер Р. та Глен Дж. відмічають, що «Історії є настільки міцним двигуном емоційної
цінності, що їх вплив на суб’єктивну цінність будь-якого даного об’єкта можна реально
М.В. Кірносова. Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу
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виміряти об’єктивно» [9].
Таким чином, сторітеллінг у маркетингу – це метод донесення інформації до
цільової аудиторії шляхом використання емоційних історій з метою мотивування на
певні вчинки та підвищення лояльності до компанії та/або бренда. Сторітеллінг стає
одним з важливих напрямків маркетингових комунікацій, а саме – елементом контенту
у зв’язках з цільовою аудиторією, забезпечуючи його психологічно–інформаційне
супроводження.
Звичайним до кожної історії є:
– визначення персонажу (реальний або вигаданий);
– наявність інтриги;
– наявність сюжету: зав’язка, розвиток напруги та ескалація конфлікту,
кульмінація, розв’язка.
Особливу увагу слід приділити вибору об’єкта історії. Це може бути розвиток
бізнесу, створення продукту, його виробництво, історії тих, хто користується даним
товаром та інше. Увагу споживачів привертають правдивість, конфлікт та його
вирішення. І тут важливим є герой історії. На практиці не всі вони є реальними
персонажами, тому, якщо це вигадана особистість, доцільно більше штрихів додати до
його образу. Так, щоб він сприймався як існуючий, зі своїми перевагами та недоліками,
бажаннями та труднощами на своєму життєвому шляху, особистими якостями та мріями.
При його створенні враховують портрет цільової аудиторії: хто він, як і де працює та
відпочиває, які в нього мрії та турботи, які цінності та інтереси, як він проводить вільний
час та його хобі, як розподіляє гроші та ін.
Інтрига і сюжет потребують визначення тих емоційних тригерів, що залучать
увагу потенційної аудиторії, будуть мотиваторами у бажанні дізнатися кінець розповіді
та виконати певні дії.
Професор неврології Антоніо Дамасіо вважає, що емоції є необхідним
компонентом прийняття будь-яких рішень. Коли людина приймає рішення, емоції від
попереднього досвіду зачіпають цінності до варіантів, які розглядаються. Ці емоції
складають переваги на користь конкретного рішення та без них людина не може
зрозуміти, що вона думає з приводу кожного варіанта вибору. Його дослідження людей,
у яких були у мозку порушення зв’язків між ділянками, що відповідають за раціональне
мислення та емоційне сприйняття, показало, що вони не можуть приймати рішення щодо
вибору з декількох варіантів [10].
Дослідження з використанням функціональної магнітно-резонансної томографії
показало, що при оцінці брендів споживачі в основному використовують емоції, а не
інформацію (раціональних характеристик у вигляді параметрів якості товару, фактичних
даних по товару, бренду) [11]. Емоції керують поведінкою людей. Серед значної
кількості товарів, що здатні задовольнити одну й ту саму потребу, споживач вибере той
бренд, який викликає в нього емоційний відгук. Продати товар легше й тоді, коли людина
знаходиться на піку емоційного підйому та раціональне мислення в той час
пригнічується.
Якщо вдалося емоційно захопити людину певним контентом, в неї завдяки
«дзеркальним нейронам» головного мозку відбувається емпатія до героя та «внутрішнє»
проживання цієї історії [12].
В ході сюжету у героя спостерігається особисте зростання, з’являються нові
погляди на світ. Змінюючись сам, він впливає на зміни навколо себе. «Приміряючи» цю
розповідь на себе, представники аудиторії даної розповіді прагнуть до причетності цього
і стають більш лояльними до героя.
Такі історії сьогодення нагадують давні міфи, в яких певна особа проходить
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«шлях героя», та які націлені на метафоричну мотивацію до особистого зростання,
подолання певних труднощів. Структура «шляху героя» (або «мономіфу») детально
описана вченим Дж. Кемпбеллом [13]. Вона часто використовується і в маркетинговому
сторітеллінгу. Згідно мономіфу герой, перше ніж якісно змінитися та отримати перемогу,
проходить декілька етапів:
1. Звичайне життя в своєму світі. Це початок, ті умови, в яких знаходиться герой.
2. Внутрішній поклик. З’являється щось несприятливе в житті героя, що спонукає
його замислитися, ставить перед суттєвим вибором – змінити або залишити все як є.
3. Відмова від поклику. Зміни приходять не одразу. Спочатку герой
відмовляється, він має певний супротив. Його долають власні сумніви, переважають
його звички, сформований уклад життя, хоч він і має певні вади. Поклик не підтримують
люди, які оточують героя.
4. Зустріч із наставником. Це важливий момент у житті героя, що вплине на його
волю та буде спонукати до дій. Наставником може виступати як реальна людина, так і
книга, фільм. Це важлива підтримка, що надає сил та показує, що зміни можливі. З цього
часу життя ділиться на «до» і «після». Поклик став сильнішим, його вже не можна
ігнорувати.
5. Перетин порогу. Герой виходить за межі буденного звичного світу та бачить
його інші сторони. Він здійснює перший шлях до нового життя.
6. Зустріч із «драконами» та союзниками. Зміни не проходять легко. Герой
зустрічається із перепонами, конфліктами, для легкого подолання яких в нього ще немає
достатніх знань та досвіду, а поряд з ним «дракони» у вигляді страхів, сумнівів. На
допомогу прийдуть ті, хто на боці героя – підтримка експертів, знайомих. Союзники не
дадуть повернути назад.
7. Точка «смерті». Якщо герой зміг подолати «драконів» та пройти перепони, він
доходить до «точки смерті» – поворотного моменту із самим важким, доленосним
рішенням.
8. Подарунок сили. Якщо точка «смерті» пройдена, герой отримує новий досвід.
У нього з’являється те, що допоможе в майбутньому. Це може бути новий життєвий
принцип, звичка та інше. Це начебто його «інсайт» на шляху героя.
9. Випробування. Шлях не завершено. Але у нових випробуваннях герой
використовує свій «подарок сили». Він по новому реагує на обставини, діє на якісно
новому рівні та досягає в цьому успіху.
10. Шлях додому. Герой змінився, отримані знання та досвід стають частиною
його повсякденного життя. Пройдений шлях він сприймає як цінний «урок».
11. Майстерність. Герой продовжує вдосконалювати свої знання та досвід. Він
багато практикує, щоб підвищити свою майстерність та стати професіоналом.
12. Історія сили. Герой оформлює свій шлях у вигляді «історії» та ділиться нею з
оточуючими, з тими, хто його підтримував та з тими, кому необхідна підтримка. Він
передає свої знання на благо інших.
Внаслідок такої трансформації герой історії, яка використовується маркетинг–
контентом, може створити новий продукт, бізнес, або якісно розвинути існуючий, стати
лідером для певної аудиторії, змінити уклад життя, підтримуючи споживання певних
товарів або користування певними послугами.
Сторітеллінг показує, що людина може змінюватися протягом життя, надихає,
підтримує. Люди бажають бути причетними до таких історій. Тому сторітеллінг в
маркетингу так ненав’язливо залучає та мотивує людей до прихильності до бренду,
певних товарів, підприємства. Тому книги, статті, фільми з історією успіху певних
людей, керівників компаній часто стають популярними та охоплюють велику аудиторію.
М.В. Кірносова. Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу

21

Marketing and Digital Technologies

Volume 4, No 2, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

Такі історії часто стають вірусними та швидко роз’повсюджуються.
При написанні історії доцільно використовувати піраміду нейрологічних рівнів Р.
Ділтса, яка описує ієрархію рівнів процесів, що впливають на дії та взаємодію
особистості й групи. Рівні піраміди від верхніх до нижніх [14, с. 73–92]:
1. Ідентичність. Відповідає на питання «хто я». Це рівень місії, мета існування.
Цінності та переконання створюють почуття ідентичності особистості або організації.
Процеси цього рівня надають усвідомлення сутності ролі по відношенню до більших
систем, частиною якої є людина або організація.
2. Переконання та цінності. Відповідає на питання «навіщо, чому». Цей рівень
забезпечує мотивацію, яка дозволяє досягати певних результатів в даному оточенні. Цей
рівень створює підкріплення , що підтримує або пригнічує ті чи інші здатності або
поведінку. Це визначення того, що важливе для даної особистості.
3. Здібності. Відповідає на питання «як». Визначає стратегії поведінки, навички,
здібності.
4. Поведінка. Відповідає на питання «що робить». Визначає конкретну поведінку,
дії та реакції.
5. Оточення. Відповідає на питання «що», «де», «коли». Сильно впливає на
відношення до світу та взаємодію з ним. Оточення визначає зовнішній контекст та
обмежуючі фактори, в яких діють люди.
Ідентичність формується внаслідок певних переконань та цінностей. Останні, в
свою чергу, пов’язані із певною групою здібностей, які пов’язані із паттернами
поведінки, яка пов’язана з умовами оточення. Найсуттєвіші зміни проходять на вищих
рівнях, що можна використовувати при формуванні історії.
У сторітеллінгу використовують не тільки формулу «мономіфу», але й інші:
– при прийомі «гора» починається все так, як при «шляху героя», в тексті
хронологічна розповідь. Проте закінчується все невдачею, провалом героя. Але
висновком історії є те, що все було не даремно, отриманий досвід є цінним та буде
використаний у майбутньому. Це навчання на помилках;
– в прийомі «рамка» всередині головної історії присутні декілька інших сюжетних
ліній. Вони краще впливають на розуміння основної розповіді, центральної концепції;
– прийом «Sparklines» (як було, та як могло би бути). В розповіді постає проблема,
описується контраст між реальністю та бажаним, «ідеальним» результатом. В історії слід
передати емоційність, спонукати до дій аудиторію;
– прийом «in medias res», тобто «початок з середини» – на початку йде про стан
героя в центрі історії, це найбільш захопливий момент. Мета – заінтригувати аудиторію,
мотивувати на те, щоб дочитати, дослухати, додивитися. Питання слухачів – «чому так
сталося», «чим це закінчиться»;
– прийом використання ідей, що сходяться, показує, як декілька паралельних
історій переходять у певний результат. Так утворюються партнерські відносини,
інноваційні продукти. Вони є результатом роботи та шляху окремих людей, що в певну
мить об’єдналися для реалізації загальної ідеї;
– при прийомі «фальстарт» історія починається начебто передбачувано, потім
неочікувано обривається та починається заново. Раптовість захоплює увагу аудиторії,
яка вже не знає, чим закінчиться сюжет. Часто це розповіді про невдачі, після яких герой
зробив висновки та готовий діяти з початку вже с певним досвідом;
– при прийомі «пелюстки» коло головної ідеї поєднані декілька історій. Прийом
так названий, бо схожий на «квітку», центр якої – центральна ідея, а пелюстки – окремі
історії, пов’язані, чи ні, але вони обов’язково ведуть до певної концепції, підтверджують
її.
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Сторітеллінг вимагає якісного та емоційного контенту, присутності чесності,
актуальності, близькості до аудиторії. При будь-якому прийомі побудови історії слід
утримуватися від нав’язування свого погляду, менторського тону. Не слід робити
висновків, що й так очевидні. Доцільно використовувати метафори, які не тільки
прикрашають історію, але й дуже добре сприймаються підсвідомістю. Добре продумані
історії викликають почуття довіри та спонукають до дій. Вони допомагають вирішувати
проблеми споживача та роблять його співучасником історії. Як і в цілому, у зв’язках з
громадськістю, тут не існує прямого посилу на покупку товару. Але тут існує глибший
зв’язок з цільовою аудиторією та формування довгострокової лояльності. Сторітеллінг
здатний об’єднувати групи людей, задовольняти їх потребу бути причетними до чогось
важливого.
Сторітеллінг використовує текстову форму, відео, аудіо, картинки та їх
поєднання. Історії, що зачіпають, стають вірусними, підвищуючи ефективність цього
інструменту комунікацій. Доцільно враховувати сучасні тенденції контенту в Інтернет.
Все більше зростає роль відеоконтенту – основного з «діджітал» трендів. Переважають
live відео у соціальних мережах Facebook та Instagram.
Настає епоха персоналізованого маркетингу, а типова реклама вже значно уступає
свої позиції. Директором Google Zoo Яппом М., який помітив психологічну зміну
поведінки користувачів, було запропоновано новий термін «hypertelling» [15 ]. Він
означає, що аудиторія вже не є стороннім слухачем, кожен може взаємодіяти з нею, стати
частиною історії, головним персонажем. Це нова епоха сторітеллінгу, новий тренд.
Поширюється тенденція використання AR –доповненої реальності та її масове
розповсюдження – це питання часу, за який смартфони та інші гаджети з підтримкою AR
стануть більш доступними. За даними Convince and Convert, вже у 2022 році по всьому
світу прогнозується 3,5 млрд користувачів мобільної доповненої реальності, тобто 44%
населення [16]. Це надає значні можливості для інструментів сторітеллінгу, підвищення
інтерактивності, занурення в історію. Доповнена реальність стає більш доступною, не
потребує коштовної гарнітури, на відміну від VR – віртуальної реальності. До того ж,
доповнена реальність дозволяє поєднати реальний світ із світом певної компанії, бренду.
Така інтерактивність дозволить ненав’язливо впровадити певні товари у повсякденне
життя.
Таким чином, при розробці стратегії сторітеллінгу важливим є розуміння цільової
аудиторії, формування мети розробки та розповсюдження історії, вибір її упакування –
які цифрові інструменти будуть використанні та є найбільш ефективними у контакті з
даною групою користувачів¸ вибір прийому розповіді.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Маркетинг активно використовує досягнення психології, нейронауки для
свого розвитку та використання більш ефективних інструментів. Результати досліджень
показують вагомий, навіть переважаючий вплив емоціональної складової на вибір та
прийняття рішення людиною, в тому числі й при споживанні товарів. Тому все більше
уваги приділяють використанню емоційного контенту. Сторітеллінг є важливою
частиною маркетингу, яку вже не можна ігнорувати. Він став сучасним трендом
комунікаційної політики підприємств. Історії здатні суттєво впливати на формування
картини світу цільової аудиторії та на їх споживання, створити міцний зв’язок між
користувачем та брендом. Метою сторітеллінгу є мотивування аудиторії до потрібних
дій. Ідея історії повинна бути зрозумілою для аудиторії та зачіпати її емоційно. Завдання
сторітеллінгу в маркетингу полягають у приверненні уваги споживача до життя
підприємства, підвищення його емоційного зв’язку, формування почуття причетності та
лояльності до бренду.
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Сторітеллінг розвивається, використовуючи новітні цифрові технології,
органічно вписується в повсякденне життя споживача, привертаючи його увагу.
Очікується все більше використання цього інструменту маркетингових комунікацій
вітчизняними підприємствами. При цьому в світі він все більше буде трансформуватися
у сторону інтерактивного залучення користувача до співучасті в історії.
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Modern development trends on storytelling in the digital marketing.
The aim of the article. The Internet and digital technologies become inalienable part of life and
change the world. A new generation have the other reacts on communication of enterprises, requiring
personalized approach, instantaneous satisfaction of necessities and unobtrusive suggestion. Besides,
being in the Internet and use of mobile technologies already is an obligatory factor for successful
existence of business. Thus not enough attention is spared on storytelling in Ukraine, but it is the
effective instrument of marketing communications. It is widespread used by western companies, due to
technologies can accept different forms and is a modern trend. The aim of the article є research of
potential of instrument of storytelling and last his progress trends as effective communication with a
target audience.
The results of the analyses. However, significant competition between the online business
encourages them to seek more effective methods of struggle for the consumer. One of the latest trends
is the proliferation of the use of tools storytelling. Storytelling unobtrusive attracts of consumers to
brand loyalty, companies. It does not have a direct promise to purchase, such as in advertising, but it is
aimed at forming long–term relationships with clients. Storytelling is important in the politics of
branding. The essence of the brand lies not only in its rational properties of functional characteristics
of product quality, service, but also its emotional components. Storytelling requires less resources and
the target audience itself begins to spread relevant content, making it viral. According to various
М.В. Кірносова. Сучасні тенденції розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу

25

Marketing and Digital Technologies

Volume 4, No 2, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

researches and experiments emotions significantly affect a person. Story enhances the value of the goods
to the buyer. Storytelling in marketing is a method of conveying information to the target audience by
using emotional stories with the purpose of motivation to certain actions and increase loyalty to the
company and/or brand. The article describes the structure of story, its essential elements. Attention is
paid to storytelling techniques, that are used in modern times. In particular, the structure of the
monomyth or "hero's journey" classic story in storytelling was considered. The feasibility of using
pyramid of neurologic levels of R. Dilts in the structure of the story was considered. Significant changes
are at the highest levels of the pyramid. Storytelling requires quality and emotional content, the presence
of honesty, relevance, closeness to the audience. Storytelling uses text form, video, audio, pictures and
their combination. Engaging stories go viral, making this communication tool more effective. It is
advisable to take into account current trends in content on the Internet. The basic forms of storytelling
are investigated. Modern digital technologies provide the opportunity to use a variety of tools to attract
the attention of the target audience. The possibility of combining the trends of digital marketing and
storytelling has been explored. Emphasis is placed on the gradual transition to interactive audience
engagement with storytelling.
Conclusions and perspectives for further research. Storytelling is becoming a modern trend in
communication policy. It begins to transform towards interactivity, engaging consumers with complicity
in story. However, its classic variants also have a good effect on consumer behavior. Storytelling
organically fits into one's life, unobtrusively motivates to take certain actions, increase brand loyalty,
and company.
Key words: storytelling, digital marketing, communications, content–marketing, brand.
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ТРАНСКОРДОННЕ ОСВІТНЬО-НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З
МІЖНАРОДНОГО ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ
В КАРПАТСЬКОМУ ЄВРОРЕГІОНІ
У статті досліджуються вперше теоретичні основи формування транскордонного
освітньо-наукового співробітництва (ТКОНС). Зокрема, для цього було вивчено світовий досвід
освітніх та наукових проектів в контексті досліджуваного питання і запропоновано виділити
відповідні форми, принципи та термінологічні основи ТКОНС. Також автором звернено увагу на
особливостях підготовки студентів маркетологів у сучасних умовах та виділено окремі
проблемні питання і шляхи їх вирішення в контексті євроцифрової інтеграції України.
Запропоновано новітню модель вдосконалення ТКОНС з міжнародного цифрового маркетингу
через створення «Транскордонної навчально-дослідної цифрової лабораторії з маркетингових
досліджень» на базі ВНЗ Карпатського Єврорегіону. Для цього було проаналізовано передумови
саме такої інтеграції країн-учасниць, вказано на нові можливості студентів у вивченні фахових
дисциплін, акцентовано увагу на завданнях та функціях лабораторії в навчально-методичному і
науково-дослідному напрямках, а також рекомендовані програмні продукти та їх можливості
у реалізації намічених цілей.
Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонне освітнє співробітництво,
транскордонне наукове співробітництво, міжнародний маркетинг, цифровий маркетинг,
маркетингові лабораторії, Карпатський Єврорегіон.

DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.3
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Україна прагне інтегруватися до
Європейського Союзу і тому останніми роками інтенсивно розробляла різного роду
програми стратегічного розвитку в контексті міжнародного транскордонного
співробітництва. Одним із важливих векторів майбутньої співпраці стала цифрова
інтеграція. Зазначені передумови визначені в наступних документах – «Цифрова Європа
2020», «Цифрова адженда України – 2020», «Україна в координатах Східного
Партнерства 2017-2020 рр. – ˮГармонізація цифрових ринківˮ». Основним прописаним
завданням серед передумов повинно стати: оцифровування різноманітних соціальноекономічних систем України, яке орієнтуватиметься на міжрегіональне співробітництво
з ЄС; входження України в європейський і світовий ринок електронної комерції та
послуг; наявність спільно функціонуючих транскордонних систем електронного
підпису; регіональна система надання транскордонних цифрових послуг для бізнесу між
країнами-партнерами та ЄС.
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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При цьому, як бачимо з останніх подій, новий Уряд України на чолі з
Президентом В. Зеленським прагне стрімко створити добре налагоджений механізм
цифрової економіки. В той же час, слід звернути увагу на важливий чинник, який
забезпечуватиме надійність цього процесу. В даному випадку мова йде не про
«наддосконалу» програму робота, і не про розвинену по всій території країни
інформаційну інфраструктуру. В першу чергу, особливого значення набуває людський
капітал, його формування під потреби ринку сучасної інформаційної економіки, а
особливо – ринку прикордонних територій в умовах інтеграційних процесів України
загалом, і транскордонного співробітництва зокрема.
На сьогодні в Україні транскордонне освітньо-наукове співробітництво (ТКОНС)
здійснюється майже між всіма прикордонними університетами в контексті проведення
спільних заходів, таких як – конференції, семінари, форуми, проходження зарубіжного
навчання для студентів (через програми подвійних дипломів) та стажування викладачів
з метою поглиблення досвіду викладання в сусідніх країнах. Проте, вважаємо, що для
студентів маркетологів завдяки сучасному розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій, можна значно покращити умови для здобуття професійної освітньої
компетенції, зокрема з міжнародного цифрового маркетингу через поглиблення ТКОНС,
що й обумовлює актуальність дослідження даної теми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню проблеми. Наукових праць, присвячених транскордонному співробітництву
(ТКС) в освітньо-науковій сфері, виявлено обмаль, а опубліковані поодинокі приклади
недостатньо повною мірою передають весь сенс досліджуваної проблематики.
Польський вчений доктор Кшиштоф Кашуба з Вищої школи менеджменту у праці
«Співробітництво вищих навчальних закладів і підприємств з метою модернізації
транскордонних регіонів на прикладі розвитку кластерів і кластерних ініціатив на
Прикарпатті» 1 недостатньо точно подав назву статті, позаяк у самій роботі окрім
одного регіону – Підкарпатське воєводство – взагалі і не згадується про які-небудь
коопераційні відносини по інший бік кордону (з іншими територіями) та їх потенційні
можливості для співпраці. Транскордонні регіони – це прикордонні регіони двох та
більше держав, які мають спільний кордон. Прихильником кластерного підходу в ТКС є
також професор Івана Бакушевич 2. Зокрема вченою зазначено, що задля підвищення
ефективності вищої освіти в Україні відповідно до Болонського процесу модернізації
освіти і наукових досліджень в Європі, необхідно створювати транскордонні
інноваційно-освітні кластери. Основним завданням останніх повинні стати спільні
дослідження соціально-економічного середовища кластера; проведення тренінгів,
семінарів для учасників кластера; проведення спільних маркетингових заходів та PRкомпаній; вивчення можливостей розширення ринків збуту; обмін технологіями
всередині та поза кластером; створення спільної мережі обміну інформацією. Система
кластера повинна складатися з приватних фірм, науково-дослідних установ та
громадських організацій.
Знаходження такого кластера – на думку професора І. Бакушевич – повинно бути
на українсько-польському прикордонні, оскільки саме в Львівській області та
Підкарпатському воєводстві є достатня база науково-дослідних та освітніх установ і
сприятливі умови заради економічного співробітництва. Таким чином, дане дослідження
вважається оправданим з нормами часу і перспективним, проте вченою не наводяться
приклади реального такого освітньо-наукового проекту в рамках транскордонних
регіонів на основі зарубіжного досвіду або побудові на основі власних узагальнень більш
конкретного механізму взаємодії у системі транскордонного інноваційно-освітнього
кластера на Україні. Інші праці зарубіжних вчених, таких як – Фернандес Зубайте А., Гуй
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К. 3, Гарлік С., Кресл П., Васен П. 4, Марімон Р. Лайтерт М., Гріголо М. 5, й інші –
також недостатньо повною мірою передають глибину дослідження саме
транскордонного освітньо-наукового співробітництва, зокрема оминаючи теоретичні
основи фундаментального значення.
Стосовно підготовки фахівців з маркетингу, то у сучасних умовах розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій, найбільш практичним досвідом для
отримання поглиблених знань стало створення навчально-наукових маркетингових
лабораторій. Спроби практичного створення таких утворень у деяких університетах
України вже отримали позитивні результати. У даному контексті, найкращим досвідом
можуть служити такі вищі навчальні заклади: Уманський національний університет
садівництва, в 2014 році у якому відкрито науково-дослідну лабораторію «Маркетингові
рішення»; Сумський державний університет, науково-дослідна лабораторія «Бізнесу та
маркетингу»; Державний університет телекомунікацій, де при кафедрі маркетингу
створено лабораторію «Маркетингових досліджень»; та інші вищі навчальні заклади, де
планується чи вже розпочинає впроваджуватися такий підхід до навчання у підготовці
висококваліфікованих спеціалістів і одночасно зростанні частки якісних наукових
досліджень з маркетингу щодо сучасної ринкової економіки.
При лабораторіях найбільш класично використовуються наступні програмні
продукти: Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends – для проведення та оцінки
маркетингових досліджень; HohliBuilder, Сreately, Piktochart, GoogleCharts, Vizualize, як
он-лайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft Power BI – для аналітики та
візуалізації даних; Zoho Social, SMMplanner – сервіси створення графіка розміщення
постів у соціальних мережах; Webinar, Join.me – сервіси проведення онлайнконференцій; через Asana, Wonderlist здійснюється планування робочого часу та
виконання планів маркетингового відділу підприємства. Також стосовно формування
практичних навичок (у студентів та випускників) з маркетингового менеджменту,
цифрового та міжнародного маркетингу, найбільш комплексно останніми роками
займається кафедра маркетингу Одеського національного політехнічного університету.
Зокрема за підтримки Української асоціації маркетингу, дана кафедра проводить
щорічно професійну сертифікацію маркетологів 6, де студенти додатково вивчають
сучасні інструменти маркетингових досліджень – дискримінантний аналіз для виявлення
факторів, що впливають на поведінку і вибір споживачів; дисперсійний аналіз для
встановлення відмінності в середніх значеннях залежною змінною для декількох
категорій незалежної змінної; багатовимірне шкалювання для побудови просторових
карт позиціонування торгових марок і визначення характеристик ідеальних торгових
марок; моделювання та прогнозування обсягів продажів за допомогою моделей трендів
і сезонності; кодекси ESOMAR і УАМ. Стосовно додаткового вивчення саме
інноваційних інструментів Інтернет Маркетингу, (серед модулів яких – «Стратегія
Інтернет-маркетингу», «SEO», «PPC», «SMM», «Email», «Web-аналітика», «Контент»)
М. Окландер (який є завідувачем кафедри маркетингу даного університету) разом з
колегами по науці та передовими практиками проводить курси навчання через
Міжнародний інститут маркетингу 7. Навіть створення колективом кафедри
маркетингу Одеського національного політехнічного університету – журналу
«Маркетинг і цифрові технології» – є одним із фундаментально-прикладних фахових
видань, яке дозволяє отримати багатостороннє вивчення сучасних трендів інтегрованого
маркетингу ХХІ століття.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Наразі вченими недостатньо комплексно присвячені
дослідження щодо фундаментально-теоретичних та прикладних основ формування
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транскордонного освітньо-наукового співробітництва та системи підготовки
маркетологів у вищих навчальних закладах в контексті сучасних умов євроцифрової
інтеграції України. А це в свою чергу ставить за необхідне спробувати дослідити
зазначену проблему задля належного розвитку економіки нашої держави у світових
інтеграційних процесах.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті – розробити
освітньо-науковий механізм транскордонного співробітництва з питань міжнародного
цифрового маркетингу в Карпатському Єврорегіоні. Для цього необхідно вирішити
наступні завдання: проаналізувати світовий досвід освітньо-наукових проектів у
прикордонних територіях транскордонних регіонів; виявити закономірності ТКОНС,
результатом яких стануть виведені сучасні форми, принципи та найбільш точні
визначення у контексті досліджуваної проблематики; дослідити особливості підготовки
студентів маркетологів у ВНЗ.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Сьогодні світова спільнота демонструє власним
прикладом формування транскордонного освітньо-наукового співробітництва, що має
цікавий досвід для наслідування.
В словенсько-угорському та словенсько-італійському транскордонному регіоні
існує двомовна модель школи з обов’язковим вивченням мови країни сусіда від
дошкільного віку, через обов’язкову 9-річну початкову та середню школу.
Подібний проект впроваджується і між Естонією та Росією. В результаті таких дій
випускники мають можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах Росії
та Естонії. В той же час здійснюється й обмін між викладачами з метою запозичення
кращого досвіду в навчальній та методичній роботі.
У швейцарсько-французькому транскордонному регіоні реалізовується освітній
проект, який спрямований на розвиток підготовки вчителів та учнів парами. Тобто,
протягом року учні певного класу навчаються то в школі однієї країни, то в іншій. Проте
проект повинен бути прив’язаний дисциплінами до вивчення навколишнього
середовища, сконцентровуючи увагу на особливостях різноманітних інженерних та
місцевих формувань певної території.
У транскордонному регіоні Хапаранда-Торніо (Швеція-Фінляндія) була
започаткована акція безкоштовного відвідування загальноосвітніх шкіл.
Подібна акція щодо вдосконалення декількох освітніх та навчальних програм
здійснювалася і між прикордонними територіями Франції та Монако.
З 1997 року між Урядом Республіки Хорватія та Урядом Угорської Республіки
підписана угода про визнання шкільних атестатів, дипломів та рівнів вищої освіти, що
сприяє продовженню навчання в сусідній державі.
На франко-швейцарському кордоні реалізовується проект Modularisation, який
направлений на професійну та безперервну освіту (реалізовується в Женевському
кантоні). Метою є створення транскордонного навчання для того, щоб полегшити
отримання першого рівня кваліфікації для найменш кваліфікованих людей, а також
перевірки набутого досвіду з сучасними викликами професійної роботи.
Стосовно мобільності студентів, то зараз і в Україні такі аспекти реалізовуються
щодо отримання інноваційних знань та диплома зарубіжної країни. Проте одним з
перших таких транскордонних проектів, які підтримували фонди ЄС, були
транскордонні території між Люксембургом, Німеччиною, Бельгією та Францією.
Подібні проекти відбуваються і між Росією та Фінляндією. Щороку студенти, аспіранти
та викладачі Петрозаводського державного університету на основі двосторонніх угод
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приїжджають до фінських університетів на освітню та наукову підготовку або читають
лекції за програмами, які тривають від декількох днів до 2 років.
На основі багатосторонніх угод між вищими навчальними закладами ПівнічноЗахідної Росії, Фінляндії були створені два прикордонні університети – фінськоросійський транскордонний університет і Баренцовий транскордонний університет (до
складу останнього увійшли також студенти і викладачі з Швеції та Норвегії). Ці проекти
спрямовані на розробку та впровадження спільних навчальних програм, які проводять
англійською мовою, і дозволять випускникам отримати додатковий подвійний ступінь
магістра. Так факультет Балтійської та Фінської філології та культури підготував
кваліфікованих мовознавців за спеціальностями «Фінська мова та література» і
«Карельська мова та література», що дало можливість випускникам отримати
кваліфікацію «філолог» з присвоєнням додаткової кваліфікації «Перекладач» у галузі
професійної комунікації.
Щодо створення спільних університетів, то і в Україні ще в 2003 році в рамках
інноваційної моделі єврорегіону «Слобожанщина» було створено транскордонний
білорусько-російсько-український університетський консорціум, що складається з 10
класичних університетів. Основною діяльністю консорціуму є розвиток вищої освіти,
підвищення якості навчання та підвищення рівня наукових досліджень шляхом розробки
спільних навчальних і дослідницьких програм у традиційних академічних школах і
кафедрах університетів-учасників. Це призначено для використання інтелектуального
потенціалу університетів-учасників задля покращення навчання студентів за допомогою
мобільності та інтеграції. Однією з інноваційних ідей цього проекту було запровадження
відкритого доступу до наукових і гуманітарних даних створивши інформаційної мережу
– «Європейська цифрова бібліотека».
Останнім часом в Україні набув напрям транскордонних наукових конференцій,
семінарів, форумів. При Мукачівському державному університеті (МДУ) – не проходить
майже жодний науковий захід без підтримки вищих навчальних закладів та наукових
установ з Ніредьгазького та Дебреценського університетів (Угорщини), Кошіцького та
Пряшівського університетів і Вищої школи економіки і менеджменту в публічному
адмініструванні у Братиславі (Словаччини) та Державної вищої техніко-економічної
школи імені Броніслава Маркевича в Ярославі (Польща). Одним з важливих напрямів
наукової інтеграції, яку запровадив МДУ – є створення спільного міжнародного
наукового журналу «Освіта і наука» у співпраці з Гуманістично-природничим
університетом ім. Яна Длугоша в місті Ченстохові (Польща). Вчені цих університетів
проводять дослідження за природничими, технічними, гуманітарними, суспільними та
економічними науковими напрямками.
Також є ще один своєрідний напрямок ТКОНС – зокрема, це журнал досліджень
прикордонних територій «Borderlands Studies». Він не об’єднує дослідження якихось
прикордонних територій, які є власниками журналу, він об’єднує вчених
транскордонників з усього світу. Тобто, акцент на кордонах є глобальним. Широко
консультуючись з дослідниками, а також викладачами та практиками, журнал заохочує
подання робіт з усіх соціальних та гуманітарних наук, присвячених питанням кордону;
розвитку теорій та концепцій, методологічних аспектів емпіричного аналізу та
політичних дебатів у сфері прикордонних досліджень; динаміці проблем та перспектив
прикордонних територій у будь-якій частині світу. В журналі зустрічаються всі вчені
світу (найбільше з Канади та США) які присвячують дослідження транскордонному
співробітництву у всіх напрямках людського буття. Тобто, на основі такої інтеграції, з
журналу можна вивчати досвід, проблеми, основні шляхи вирішення ТКС майже з будь
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якого напряму діяльності прикордонних територій та розробляти адаптивні механізми
втілення їх у вітчизняних реаліях.
Поширеним напрямком транскордонного освітньо-наукового співробітництва є
створення на базі об’єднання наукових установ, університетів чи окремих вчених –
асоціацій, альянсів або некомерційних громадських організацій.
Асоціація Borderlands є провідною міжнародною науковою асоціацією, яка
займається виключно систематичним обміном ідей та інформації, що стосуються
міжнародних прикордонних районів. Заснована в 1976 році з оригінальним акцентом на
вивченні прикордонних регіонів США та Мексики, проте дослідження територіально
Асоціації неухильно зростають.
На сьогодні Асоціація Borderlands охоплює міждисциплінарне членство вчених з
більш ніж ста академічних, урядових установ та НУО, що представляють Америку,
Африку, Азію та Європу. Інший приклад – «TEIN Євро-Інститут» в Келі / Страсбурзі на
німецько-французькому кордоні, який був заснований у 1993 році як перший
спеціалізований інститут транскордонного співробітництва в Європі. Євро-Інститут взяв
на себе ініціативу в 2010 році об’єднати наступних партнерів, які зараз складають
(географічне розміщення див. рис. 1):
1. На австрійсько-словенсько-італійському кордоні:
– Університет прикладних наук Каринтії, школа менеджменту;
– Факультет адміністрації Любляни.
2. На чесько-польському кордоні:
– Асоціація «Ольза»;
– Інститут «Єврошкола».
3. На французько-італійсько-швейцарському кордоні:
– USMB, Університет Савой Монблан;
4. На німецько-польському кордоні:
– Європейський університет Віадріна Франкфурт (Одер), Центр передового досвіду
ЄВТЗ.
5. На кордоні Німеччина-Бельгія-Нідерланди:
– Університет Маастріхту.
6. На кордоні Ірландія-Північна Ірландія:
– Центр прикордонних досліджень.
7. На східно-французько-іспанському кордоні:
– ICRESS (Інститут каталонських досліджень) / UPVD (Університет Перпіньяни Віа
Домітія);
– Університет Жирони.
8. На французько-бельгійському кордоні:
– IFD, Інститут кордонів і розривів;
– Регіон О-де-Франс.
9. На французько-німецько-швейцарському кордоні:
– Євро-Інститут;
– ІЕР, Страсбурзький університет.
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Рисунок 1 – Географічне розташування науково-дослідних та навчальних
інституцій мережі «TEIN Євро-Інститут»
TEIN об’єднує навчальні організації та університети з метою полегшення
транскордонного співробітництва та надання практичних рішень проблем, з якими
зустрічається ЄС у розбудові потенціалу з прикордонних питань. Члени TEIN
обмінюються передовим досвідом; аналізують специфіку навчання та досліджень у
питаннях ТКС; працюють над створенням нових продуктів на зразок – навчання для
керівників транскордонних проектів, сучасні методи аналізу потреб у прикордонних
регіонах та інші інструменти досліджень; сприяють розвитку модулів бакалаврів і
магістрів у транскордонному співробітництві; забезпечують реалізацію двосторонніх
проектів у сферах, що становлять спільний інтерес (обмін навчальними підрозділами,
спільні науково-дослідні програми, участь у конференціях); підвищують рівень знань та
обізнаності щодо транскордонних питань (на місцевому, регіональному, національному
та європейському рівнях) шляхом створення високоякісної роботи у цій сфері. Тому
«TEIN Євро-Інститут» є міцною мережею передового досвіду з питань транскордонного
навчання, досліджень, консультацій та підтримки.
Таким чином, з проведеного вище аналізу виводимо такі форми ТКОНС (рис. 2).
Важливо особливо звернути увагу на принципи транскордонного освітньо-наукового
співробітництва. Вважаємо, що до них слід віднести наступні:
– географічно знаходитись в прикордонному регіоні;
–бути партнером / або мати партнера з прикордонної території країна сусіда в
рамках спільного транскордонного регіону;
– бути державною / регіональною / муніципальною / приватною чи неурядовою
організацією, яка здійснює освітню та / або наукову діяльність;
– кооперуватися з учасниками соціально-економічної системи (бізнес
суб’єктами, представниками публічного управління, громадськості) задля точності
розуміння їх поточних проблем, поглибленому їх вивченню та спробою довести до таких
учасників науково-обгрунтовані рішення;
К.В. Гегедош. Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного
цифрового маркетингу в Карпатському єврорегіоні
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Рисунок 2 – Форми транскордонного освітньо-наукового співробітництва*
Джерело: власні виведення автора
– кооперуватися з учасниками соціально-економічної системи задля підготовки
відповідних кваліфікованих спеціалістів відповідно до вимог та потреб даної системи;
– при можливості мати у своєму складі декілька команд освітньої та / або наукової
організації спеціалістів з прикордонної території країни сусіда (або країни партнера,
прикордонна територія якої не буде межувати саме з нашою державою, але буде
прикордонною територією суміжно з іншими державами, що дозволить краще знати
досвід міжнародного транскордонного освітньо-наукового співробітництва);
– співпрацювати мовами, котрі будуть легші у вивченні обом сторонам (це може
бути – як мова однієї з країн прикордонної території спільного транскордонного регіону,
так і третя мова, яка не належить ні до жодної з країн учасниць інтеграційного освітньонаукового об’єднання. Щодо останнього, то в світі найбільш поширеною вважається
англійська мова);
– сприяти розвитку освітньо-наукового стажування, як для самих учасників
такого співробітництва, так і для третіх сторін соціально-економічної системи;
– постійно інформувати один одного щодо будь-яких акцій, семінарів чи окремих
проблемних питань відповідної прикордонної території;
– спільно фінансувати дослідження:
а) залежно від частки тієї країни, для якої дане дослідження принесе найбільші
позитивні результати;
б) залежно від частки тієї країни, орієнтований обсяг робіт якої найбільший;
в) методом 50/50;
г) за іншими відповідними домовленостями.
– сприяти сумісним транскордонним дослідженням та публікаціям.
Отже, на основі проведеного аналізу вважаємо увести та закріпити в науковій
літературі новий термін – «Транскордонне освітньо-наукове співробітництво». Це
механізм інтеграційних відносин між освітніми та / або науковими організаціями
прикордонних територій транскордонного регіону, який спрямований через поглиблення
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освітньо-наукового процесу вирішити проблемні питання сучасної ринкової соціальноекономічної системи.
Можна спробувати увести і окремі терміни – «Транскордонне освітнє
співробітництво» та «Транскордонне наукове співробітництво».
Під першим слід розуміти – систему підготовки відповідних кваліфікованих
кадрів за програмами навчання двох чи більше прикордонних країн, з метою задоволення
потреб ринку праці хоча б в одній із них. Проте даний термін неповною мірою описує
всі процеси освітнього співробітництва, тому що підходить переважно тільки для
університетів, коледжів чи інших навчальних організацій, які готують кінцевих
конкретних спеціалістів для зайняття ними відповідної ніші на ринку праці. Тому
вважаємо за необхідне навести ще одне визначення транскордонного освітнього
співробітництва. Це система, яка спрямована на підвищення культурного розвитку
особистості, за допомогою пізнання мовної та літературної творчості країни-сусіда на
окремих її прикордонних територіях. Дане визначення притаманне для транскордонного
освітнього співробітництва шкіл, гімназій, ліцеїв. Такий вид співпраці дозволяє як
окремо поглибити внутрішній світ людини, так і з легкістю інтегруватися при вступі на
навчання до країни сусіда.
Щодо другого терміну – транскордонне наукове співробітництво – розуміємо
процес, в якому прикордонні учасники наукової спільноти двох та більше країн вивчають
особливості багатовекторної філософської думки, проблемні питання якої та / або
інноваційні механізми яких зможуть дати синергетичний ефект в позитивному контексті
щодо раціональної побудови соціально-економічної системи – як для окремої
прикордонної території чи транскордонного регіону в цілому, так і питанню кордонів в
глобальному контексті зокрема.
Маркетингова освіта в Україні та за кордоном на сьогодні вважається однією з
найбільш затребуваних спеціальностей на ринку праці, яка постійно розвивається
настільки швидкими темпами, що окрім професійних якостей з глибоким теоретичним
базисом знань, аналітичним складом розуму, ще й потрібно мати надзвичайно
креативний склад мислення. Це дозволяє організаціям першими вміло підійти до
задоволення потреб людей в майбутньому на основі розробки послуг / продуктів
інноваційного типу вже сьогодні та одночасно створювати умови для насиченого
зростання потреб людей, щоб вже «завтра» дана компанія змогла реалізувати ще один
винахід. Лише ті компанії, у яких є та будуть такі високоосвічені спеціалісти, зможуть
розраховувати на рентабельну перспективу сьогодні і в майбутньому, інакше
конкуренція, яка стала інтернаціональною – просто витіснить з ринку будь-яку
компанію, яка оминає маркетингових спеціалістів. Економіка ХХІ століття, яка
будується на знаннях, неможлива без спеціалістів з маркетингу. Наразі, про таку
тенденцію розвитку економіки – топ-менеджери компаній, які нині гідно конкурують на
ринку, а також вчені економісти – знають, проте у системі підготовки маркетологів є
певні прогалини.
Вищі навчальні заклади готують маркетологів переважно загального
спрямування. В результаті студенти ніби знають і про все, а одночасно і ні про що в
глибинному контексті. М. Окландер зазначає, що необхідно готувати вузьких
спеціалістів – з маркетингових досліджень, маркетингових комунікацій, цифрового
маркетингу, фахівців для каналів збуту 8. Проблемою також є те, що вивчення
маркетингових дисциплін у ВНЗ розпочинається переважно наприкінці другого-початку
третього року навчання. Вважаємо, що підготовка базових дисциплін з маркетингу, а
саме – «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова
політика», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингова політика комунікацій»,
К.В. Гегедош. Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного
цифрового маркетингу в Карпатському єврорегіоні
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«Маркетингові дослідження» – повинні починатися поетапно ще з 1-го курсу (на протязі
першого-третього років) навчання (відразу після вивчення економічної теорії,
мікроекономіки та психології), для того, щоб вміти правильно сформувати маркетингове
мислення, і вже в останній (четвертий) рік підготовки бакалаврів з маркетингу,
студентам можна було подати самі основні знання, які зараз потрібні на ринку 9, 10.
Пропоновані рекомендації є оправданими з тієї позиції, що в Україні ступінь
бакалавра після 2015 року вважається згідно з європейською системою освіти – повною
вищою освітою. Таким чином, повинні бути і «повні знання», позаяк вступати до
магістратури немає такої вже вагомої потреби, якщо звісно абітурієнт не планує в
майбутньому працювати в наукових стінах та займатися педагогічною діяльністю. Щодо
даної думки, розумію, що багато педагогічних працівників відразу підуть у наступ
«невже не потрібна магістратура?». Звісно, потрібна в такій системі вищої освіти, яка є
наразі, бо інакше взагалі розвитку ніякого не буде. Але педагогічний персонал не так
турбується про підготовку магістрів, скільки про власні години на кафедрі. В результаті
– перемагає суб’єктивність, аніж об’єктивність мислення щодо перебудови системи
вищої освіти (наразі, в статті мова йде про спеціальність маркетинг). Тому вкрай
важливо, щоб професор (доцент) мав змогу читати не більше двох-трьох дисциплін
спорідненого напрямку, за якими викладач проводить наукові дослідження (на останнє
виділялося найбільше оплачуваного часу у роботі науково-педагогічних кадрів). В
такому разі курс лекцій в цьому навчальному році найбільш імовірно буде відрізнятися
від тих знань, які викладалися в минулому році, позаяк минулі стали вже не такими
можливо важливими (окрім фундаментальних) і актуально-конкурентними (на основі
нових розробок вченого або поточної ситуації, яка склалася на ринку). Принаймні, така
модель освітньої складової в США та деяких країн Європи є оправдана.
В той же час важливо децентралізувати систему освіти таким чином, щоб у
відповідному регіоні здійснювалася й відповідна підготовка маркетолога, залежно від
потреб соціально-економічної системи мезорівня. Для прикладу Вінницька та
Полтавська області спеціалізуються більш на аграрному виробництві й показують високі
показники зростання та розвитку по даному напрямку, а це в свою чергу сприяє
підготовці маркетологів аграрної спеціалізації. В той же час Закарпатська та Чернівецька
області демонструють найнижчий показник в аграрному виробництві, проте за кількістю
архітектурних пам’яток, природних ландшафтів, санаторіїв та інших культурних
майданчиків у контексті туристичного розвитку – сприятимуть підготовці маркетологів
зі спеціалізації туризм (а для Закарпаття, як транзитної зони на кордоні з чотирма
країнами ЄС, – також спеціалізація з логістики). Водночас, є і такі регіони, у яких
система підготовки маркетологів може бути і за декількома спеціалізаціями – Київська,
Львівська, Одеська області. В контексті останньої, це галузі туризму, промисловості,
транспорту, будівництва.
Однак, важливо зосередити увагу і на тому аспекті, що всі ВНЗ регіонів незалежно
від напрямку спеціалізації в контексті економічного районування, повинні обов’язково
надавати підготовку з міжнародного та цифрового маркетингу. Це пов’язано із-за вибору
України інтегруватися до ЄС, а цифровий напрямок інтеграції ринків вважається одним
з пріоритетних. Тому курси «Міжнародна економіка» «Міжнародна торгівля та
економічна
інтеграція»,
«Зовнішньоекономічна
діяльність
підприємства»,
«Міжнародний маркетинг», «Міжнародний бізнес в ЄС», а також – «Електронна
комерція», «Основи Інтернет маркетингу», «Цифровий маркетинг» повинні стати
обов’язковими для вивчення студентами маркетологами під час навчання на бакалавраті.
Враховуючи, що прикордонні регіони знаходяться на передньому плані процесу
європейської інтеграції, то університети (як головні виробники знань та інновацій) разом
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з підприємствами (виробниками матеріальних благ та послуг), при оптимальному
поєднанні повинні стати ключовими суб’єктами підтримки конкурентоспроможності і
зростання економіки Європи в майбутньому. Тому важливо, щоб під час теоретичного
навчання у вузі студентам намагалися створити відповідні умови для здобуття
практичних навичок через вивчення ринкових можливостей одного та двох
прикордонних регіонів. Оскільки ми орієнтуємося в даному дослідженні на предметних
курсах «Міжнародний маркетинг» та «Цифровий маркетинг», вважаємо за необхідне
створити «Транскордонну навчально-дослідну цифрову лабораторію маркетингових
досліджень» на базі ВНЗ Карпатського Єврорегіону. В даному випадку запропонована
ідея вважається реалістичною, тому що передумовами для цього стала подія 1994 року –
шістнадцятьма університетами та коледжами територій Карпатського Єврорегіону
(Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Україна), а також прикордонних територій
Сербії, задля створення багатостороннього, багатонаціонального співробітництва з
метою координації зусиль у вирішенні спільних проблем університетів-учасників,
розвиток академічної, наукової та культурної співпраці, використовуючи особливу
динаміку давно встановлених історико-культурних зв’язків – була створена міжнародна
асоціація вищих навчальних закладів Карпатського регіону (ACRU). Асоціація
зареєстрована в Словацькій Республіці як недержавна неприбуткова організація
міжнародного масштабу. Асоціація має такі загальні цілі: сприяти обміну досвідом та
навчанням; сприяти мобільності університетської спільноти як підтримку розширення
знань про мови та культури; організація форумів для вивчення та обговорення питань
регіонального характеру; співпрацювати з місцевими органами влади, громадськими
організаціями, міжнародними установами, тощо з метою сприяння розвитку
Карпатського регіону.
Крім університетів-засновників Карпатського регіону, членство в Асоціації
відкрито для будь-якого університету, який подає заяву для членства в ній, і приймається
більшістю голосів в дві третини університетів, що присутні на щорічній конференції
ACRU. Членами ACRU є університети та коледжі різних типів (технічні,
сільськогосподарські, класичні, медичні тощо), таким чином охоплюючи всі сфери
освіти, досліджень та знань. Взаємна співпраця та участь у спільних проектах призводять
до перехресного запліднення, корисного для всіх залучених сторін, а також корисного
для регіональних установ та самого регіону. В даний час Асоціація налічує близько
150000 студентів з 24-х ВНЗ:
З Словацької Республіки – Університет ветеринарної медицини та фармації в
Кошице,Тренчинського університету імені Олександра Дубчека;
З Угорської Республіки – Університет Мішкольц;
З Польської Республіки – Університет економіки в Катовіце, Жешовський
університет технологій, AGH Університет науки і техніки, Жешувський університет;
З України – Буковинський державний медичний університет, Національний
університет «Львівська політехніка», Ужгородський національний університет, ІваноФранківський національний університет нафти і газу, Чорноморський державний
університет імені Петра Могили, Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля, Бердянський університет менеджменту та бізнесу, Бердянський
державний педагогічний університет. Також доцільно приєднатися і Мукачівському
державному університету;
З Румунської Республіки – Babes-Університет Болая в Клуж-Напока, Університет
Альба Юлія, Політехнічний університет у Бухаресті, Університет Петросані, Західний
університет Арада, Університет Орадеї, Університет Арела Влаіку в Араді;
З Сербської Республіки – Університет Нові Сад.
К.В. Гегедош. Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного
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Хоч дана Асоціація останні роки і не знаходиться в активному стані, проте
попередній досвід спільних проектів вказує на значний потенціал щодо створення
транскордонних навчально-дослідних лабораторій. Зокрема, за минулий період (1995 –
2005 роки), Асоціацією ACRU були виконані наступні проекти у формі навчальних
програм: «Управління неперервною освітою», «Побудова мостів між вищими
навчальними закладами в Карпатському регіоні Східної Центральної Європи та
Південно-Східних Сполучених Штатів», «Сприяння вступу на ринок ЄС для словацьких
малих і середніх підприємств», «Навчання з державного управління на підтримку вступу
до ЄС» «Центр збору та управління ресурсами», «Розвиток центрів неперервної освіти».
У більшості з перерахованих проектів напрями – економіка, ІТ, проектний менеджмент,
маркетинг, електронна торгівля, державне управління, європейська інтеграція – вже тоді
були пріоритетними в контексті майбутнього входження в ЄС. Українська сторона в той
час не була активним учасником проектів. Даний досвід отримувала переважно Польща
та Словаччина.
Проаналізувавши можливості міжнародної асоціації вищих навчальних закладів
Карпатського регіону – ACRU, а також визначаючи стратегічні пріоритети ЄС та
України, можемо з впевненістю спробувати розробити проектну ініціативу щодо
транскордонної навчально-дослідної цифрової лабораторії маркетингових досліджень на
базі ВНЗ Карпатського Єврорегіону. Важливо зауважити, що серед окремих ВНЗ, які
входять до Асоціації ACRU, є відповідні кафедри, спеціальності, студенти, кваліфіковані
вчені, які орієнтуються на вивченні маркетингових процесів.
Алгоритм формування лабораторії повинен базуватися на створенні
інформаційно-комунікаційної системи. Студенти бакалаврського та магістерського рівня
навчання проходять виробничу та переддипломну практики на базі підприємств області.
Під час практики збирається комплексна інформація про підприємство та його зовнішнє
середовище функціонування, що відображається у звітному дослідженні. 13 регіонів
Карпатського Єврорегіону (Україна – Закарпатська, Львівська, Івано-франківська та
Чернівецька області; Польща – Підкарпатське воєводство; Словаччина – Кошіцький та
Пряшівський краї; Угорщина – Боршод-Абауй-Земплен та Салбоч-сатмар Березька
область; Румунія – повіти Саму Маре, Бая Маре, Ботошань, Сучава) є чудовою
платформою для обміну звітними дослідженнями студентів між університетами
учасниками лабораторії. Це дозволяє отримати реальну можливість вивчити зарубіжний
досвід формування компаній у потужному конкурентному середовищі через
індивідуальні / курсові роботи з дисципліни «Міжнародний маркетинг» та поглибити
окремі знання з цифрового маркетингу.
За рахунок масивного об’єму інформації, студенти бакалаври зможуть:
– вивчати асортиментно-номенклатурний склад продукції (послуги) фірми, що
користується попитом в окремому регіоні зарубіжної країни (наприклад, Угорщині) та
прогнозувати імовірність продажу даної продукції (послуги) на експорт в інші сегментні
території Карпатського Єврорегіону (КЄ);
– вивчати цінову, комунікаційну та збутову політику в контексті
зовнішньоекономічної діяльності досліджуваних підприємств;
– вивчати конкурентне середовище фірми в рамках КЄ;
– визначити стратегічну політику фірми в рамках прикордонних територій
Україна-ЄС;
– проводити маркетинговий аудит закордонної фірми;
– визначати фактори, що істотно впливають на поведінку споживачів в окремих
прикордонних регіонах;
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– визначати частку споживачів торговельної марки та ступінь поінформованості
про неї серед іншої аудиторії ринку КЄ;
– виділяти популярні марки на ринку КЄ;
– визначати властивості продукту, які необхідні для споживача на окремих
територіях КЄ;
– оцінювати привабливість місця розташування об’єкта комерційної нерухомості
в рамках територій Карпатського Єврорегіону.
Завдання та функції лабораторії в науково-дослідній сфері:
– здійснення маркетингових досліджень щодо поточної ринкової ситуації, на
основі чого виявлення закономірностей розвитку та трансферу інновацій для територій
(відповідних учасників соціально-економічної системи) КЄ;
– дослідження наукового потенціалу університету з аспекту визначення найбільш
пріоритетних напрямів наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
– формування та розповсюдження інформаційно-аналітичної інформації для
виконавців наукової тематики;
– збір, обробка та формування інформаційно-аналітичних матеріалів;
– проведення на регіональному рівні територій КЄ маркетингових досліджень
інфраструктури ринку наукової продукції, пропозицій і попиту на об’єкти
інтелектуальної власності, платоспроможних сегментів ринку наукової продукції та
перспективних напрямків наукових досліджень, результати яких носять комерційну
спрямованість;
– розробка напрямів методичного та ресурсного забезпечення в рамках створення
і підтримки необхідного рівня конкурентоздатності наукової продукції та її оформлення
до міжнародних вимог;
– здійснення моніторингу результатів наукових досліджень для своєчасного
виявлення комерційно значущих об’єктів інтелектуальної власності.
Завдання та функції лабораторії в навчально-методичній сфері:
– обмін електронними навчально-методичними посібниками та рекомендаціями
при викладанні окремих дисциплін з маркетингу;
– розробка спільних (в двох та більше університетів в рамках транскордонної
лабораторії) лекційних матеріалів (конспектів лекцій або окремих розділів навчальної
дисципліни);
– обмін досвідом щодо удосконалення навчального процесу та впровадження
прогресивних методів його організації за допомогою цифрової екскурсії університетами
Карпатського Єврорегіону;
– організація та проведення транскордонних лекційних та семінарських занять
через он-лайн вебінари;
– розробка спільних тем індивідуальних завдань, тестів, задач, лабораторних і
практичних робіт, а також курсових та дипломних робіт в рамках проблемних питань
транскордонних територій КЄ;
– тощо, в залежності від пропозицій учасників транскордонної навчальнодослідної цифрової лабораторії маркетингових досліджень.
Вважаємо, що базовими програмними продуктами, якими зможуть користуватися
студенти та науково-педагогічні працівники даних лабораторій, повинні бути такі (їх
можна доповнити або замінити іншими, це суто авторська думка):
1 Marketing Expert. Функціональні можливості:
– сегментний аналіз прибутковості по товарах (товарних групах), структурним
підрозділам компанії і сегментам ринку;
К.В. Гегедош. Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного
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– аналіз сильних і слабких сторін діяльності підприємства в порівнянні з
основними конкурентами;
– аналіз привабливості сегментів ринку;
– автоматичний розрахунок варіантів цін для великої номенклатури товарів;
– вбудована система прогнозування обсягів продажів, цін, витрат;
– розробка стратегій досягнення фінансових цілей для кожної бізнес-одиниці,
планування тактичних маркетингових заходів.
2. Маркетинг GEO. Функціональні можливості:
– вбудована база даних;
– економічні та демографічні показники по регіонах і містах;
– дані про промислові підприємства України: адреса, обсяги виробництва,
фінансово-економічні показники;
– розрахунок показників: ємність ринку, обсяг і темпи зростання ринку, частки
учасників ринку, рівень конкуренції та ін.;
– редагування бази даних і внесення в неї власної інформації користувача;
– відображення на цифровий географічній карті статистичних даних і результатів
аналізу.
3. Marketing Analytic. Функціональні можливості комплексу:
– імпорт даних про продажі з системи обліку торгових операцій;
– аналіз даних про продажі в натуральному і вартісному вираженні;
– розрахунок прибутковості товарів і сегментів ринку;
– вибір довільних сукупностей вимірів і аналітичних ознак для аналізу;
– прогноз результатів з будь-якого виміру;
– демонстрація на географічній карті результатів регіональних продажів;
– передача в програму маркетингу Expert сегментованої структури і даних про
продажі для планування подальшої діяльності в області маркетингу.
Робота маркетингової лабораторії буде являти собою цілий комплекс засобів і
методів маркетингових досліджень та аналізу в прикордонних регіонах. А про саму
лабораторію можна говорити як про інноваційну систему підготовки
висококваліфікованих студентів маркетологів, які пройшли поглиблене навчання та
практичну підготовку
в
контексті
транскордонного
освітнього-наукового
співробітництва. Лабораторія для науково-педагогічних працівників (з питань
досліджень економіки та маркетингових процесів на міжнародному рівні) дає
можливість значно удосконалити власні творчі напрацювання та довести їх до
закінченого змісту, який можна буде вкласти в освітню складову та / або зуміти
торгувати на ринку об’єктів інтелектуальної власності.
Фінансові механізми щодо реалізації пропонованої нами проектної ініціативи
також існують, зокрема: програми прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства «Польща-Білорусь-Україна», «Угорщина-Словаччина-РумуніяУкраїна», «Україна-Румунія», «Жан Моне», «Горизонт», «Вишеград+» та інші.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Проаналізувавши світовий досвід транскордонного співробітництва в
освітньо-науковій сфері, було виявлено певні закономірності. Зокрема, автором статті
виведені форми, принципи, а також запропоновані нові терміни щодо наукового,
освітнього та освітньо-наукового транскордонного співробітництва. Досліджувалися
окремо питання підготовки студентів маркетологів, що дозволило спробувати
запропонувати деякі шляхи вирішення щодо виявлених проблем, зокрема, через:
децентралізацію освітньої підготовки маркетологів, залежно від галузевої спеціалізації
регіону; реінжинірингувати підготовку бакалаврів з маркетингу таким чином, щоб
40

Маркетинг і цифрові технології

Том 4, № 2, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

фахові дисципліни вивчалися з 1-го року навчання (задля формування маркетингового
мислення); на останньому курсі підготовки бакалавра з маркетингу надавати найбільш
інноваційні предметні знання з фаху (через поглиблене вивчення окремих тем до вже
існуючих курсів) задля відповідності якості знань випускника до сучасного ринку праці;
рекомендовано поглиблено вивчати дисципліни напряму міжнародного та цифрового
маркетингу в усіх регіонах України, оскільки цьому відповідає курс нашої держави щодо
євроцифрової інтеграції. З метою вдосконалення механізму транскордонного освітньонаукового співробітництва з міжнародного цифрового маркетингу, було запропоновано
та описано деякі складові системи щодо створення «Транскордонних навчальнодослідних цифрових лабораторій маркетингових досліджень» на базі ВНЗ Карпатського
Єврорегіону.
В той же час, дане наукове дослідження не вважається завершеним, оскільки
необхідно приділити більше уваги вивченню формування внутрішньої структури
транскордонних лабораторій всередині закладу вищої освіти та їх взаємозв’язку із
іншими ВНЗ. Необхідно вивчити сучасні світові програмні продукти та (імовірно)
спробувати розробити власний пакет програм, який дозволить краще вивчати цифрові
технології маркетингу на базі міжнародного ринку Карпатського Єврорегіону.
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Educational and scientific cross-border cooperation for international digital marketing in the
Carpathian Euroregion.
The aim of the article. In recent years, Ukraine has been striving to integrate with the European
Union and has intensively developed various strategic development programs in the context of
international cross-border cooperation. Digital integration has become one of the important vectors for
future cooperation. The main objective of the latter should be Ukraine’s integration into the European
and world market of e-commerce and services, as well as the cross-border regional system providing
digital services for business between the partner countries and the EU. However, as it can be seen from
recent events, the new Government of Ukraine is trying to put in place a well-established mechanism
for the digital economy. At the same time, attention should be paid to an important factor that will ensure
the reliability of this process. In this case, it is not about an "advanced" program of robotic device, and
not about developed information infrastructure throughout the country. First of all, the human capital,
its formation for the needs of the modern information economy market, is of particular importance, and
especially - the market of the border territories under the conditions of integration processes of Ukraine
in general, as well as cross-border cooperation in particular.
The results of the analyses. Certain regularities in the field of education and science have been
determined on the basis of the world experience of cross-border cooperation study. In particular, the
forms, principles and new terms proposed are scientific and educational cross-border cooperation. The
problems of marketing students’ preparation have been investigated, which allowed to outline
important decisions on certain issues, in particular: decentralize the preparation of bachelors in
marketing depending on the industry specialization of the region; reorganize the curricula in the way
that professional disciplines are learned from the first year of study (to form marketing thinking); in
order to match the knowledge quality to the modern labour market conditions to provide the marketing
bachelors with innovative subject knowledge by in-depth study of selected topics during their final
training year; to study thoroughly the subjects "International Economics", "International Trade and
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Economic Integration", "Foreign Economic Activity of the Enterprise", "International Marketing",
"International Business in the EU", as well as - "E-Commerce", "Fundamentals of Internet Marketing",
"Digital Marketing” in all regions of Ukraine as it corresponds to the vector of our country development
for European and digital integration. The formation mechanism of the "Cross-border Digital Research
Laboratory for Marketing Research" at the premises of Carpathian Euroregion universities has been
suggested in order to improve cross-border educational and scientific cooperation on international
digital marketing throughout the territory of Ukraine-EU border regions.
Conclusions and direction for further research. At the same time, this study is not considered
complete because of the need to study more thoroughly the issue of forming the internal structure of
cross-border laboratories in HEIs and their interconnection with partner countries. The attention
should be paid to the study of modern software, and (probably) try to develop a special interactive
package that will allow to adjust better digital marketing information and communication technologies
on the basis of the international market of the Carpathian Euroregion.
Key words: cross-border cooperation, cross-border educational cooperation, cross-border
scientific cooperation, international marketing, digital marketing, marketing laboratory, Carpathian
Euroregion.
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THE CONCATENATED PHASES OF DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT
IN DIGITAL TRANSFORMATION
The priority value of digital transformation at the state level, which forms the prerequisites for
positive global economic and social changes in the context of bifurcations and permanent changes in
the marketing environment, is determined. The digital technologies influence in various areas of
enterprise activity is identified and detailed. Based on the results of the studies and a comparative
analysis of scientists and economists, the relation between the key blocks of the digital business
transformation that allow rapidly react to heterogeneous consumer requests in the Internet are
interpreted. The architecture of digital business management in digital transformation terms is
developed. It represents concatenated phases that provide increased efficiency and facilitate the rapid
expansion of new market segments, as well as require for the direct implementation of relevant
methodological tools.
Key words: digital transformation, blocks of digital business transformation, digital business
management, concatenated phases of digital business management, online customers
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. Changes in the modern world are happening very quickly, so
digital business requires a quick response and adaptation to these changes, especially in the
context of digital transformation. In this case, it is important to develop an architecture for
digital business management with the appropriate phases, which will be the base of relevant
methodological tools usage for enterprises in response to transformation of the marketing
environment, priority competitors’ actions, as well as the online customers’ experiences
formation with taking into account global and local trends.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. The theoretical aspects of digital transformation and
its impact on the economy are interpreted in the works of scientists, among whom: Kaariainen
J. [15], Krueger J. [11], Meek T. [12], Muller Ch. [17], Nwaiwu F. [14], Parviainen P. [15],
Rachinger M. [17], Rauter R. [17], Schirgi E. [17], Schmitt B. [18], Teppola S. [15], Tihinen
M. [15], Vorraber W. [17].
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Also, many scientists and economists studied and analyzed the digital business soecific
in the context of digital transformation – Baird N. [2], Bohm M. [7], Das S. [9], Hein A. [7],
Joshi M. [9], Kathuria R. [9], Krcmar H. [7], Riasanow T. [7], Schreieck M. [7], Schwarz R.
[19], Setzke D. [7], Wiesche M. [7]. Moreover, the leading companies, including those that own
and maintain information and news portals, focus on research on how to conduct digital
business in the digital transformation era. Among such companies: Capgemini Consulting [3],
Deloitte [4], EVO.company [6], IBM [8], Kantar Ukraine [10], PWC [16].
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. Despite the large number of theoretical and applied works regarding doing
business in the context of digital transformation, nowadays there is no common concept and
unified guides for digital business management. This emphasizes the importance and
significance of the research topic chosen by the authors.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose
of the article is to develop the architecture of digital business management with concatenated
phases in the digital transformation context considering the importance and impact of digital
technology in various areas of enterprise activity at the national level.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. The flows of physical goods and finances were the hallmarks of
the world economy of the last century, however, now their scale is decreasing. This is because
today globalization processes are determined by the flows of data, information and
communication technologies and digital technologies that permanently transform the economy.
Given the above, it is formulated the dominants of the country’s digital economy in the context
of globalization, the implementation of which at the state level will ensure the continuous
progressive business development in different market segments:
1) to promote the social, economic development of the country by implementing an
integrated approach to digitalization based on the “open data” principles;
2) to stimulate the emergence of digital innovation in the economy;
3) to convergent of relevant information and communication technologies in order to
create new opportunities for improving online platforms;
4) to ensure the growth of customer confidence during their online platforms usage,
which will be one of the key tasks for the sustainable development of the digital economy;
5) to guarantee the digital security necessary for the economic and social prosperity of
the country;
6) to promote the emergence of new online markets by stakeholders and, as a result, to
increase the number of jobs in the IT sector, given the rapid development of digital
technologies;
7) to comply with the fundamental principles for providing the public access to the
Internet (openness, accessibility) and, at the same time, to ensure the protection of
confidentiality and intellectual property customers rights online;
8) to implement a policy to increase public confidence in the Internet;
9) to train staff and improve their qualifications in the IT sector, taking into account the
intensification of digital technologies;
10) to promote the training of highly qualified staff by providing them with the
competencies necessary to attract and fully participate in the digital transformation of the
economy based on the results of research and analysis of mechanisms for working with digital
technologies;
11) to develop strategies for confidentiality and data protection at the state level, taking
into account the needs of society when using digital technologies.
V. Khudolei, A. Natorina. The Concatenated Phases of Digital Business Management in
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Regarding the last mentioned dominant, it should be noted that due to the intensive use
of information and communication technologies, the business faces significant risks in the field
of digital security and privacy; in particular, it needs to implement and / or improve risk
management methods. Many countries are implementing national digital security strategies, but
only a few have national confidentiality. Meanwhile, privacy risks increase customer concerns
about online fraud, reimbursement mechanisms and the quality of online products and services,
can limit their trust in a certain way and significantly reduce online trading volumes. Therefore,
the policy of protecting customers’ rights on the Internet should be focused on increasing trust
and leveling the risks associated with any online activity.
The digital transformation of the business in order to follow current market trends and
ensure stable operation provides a number of advantages, namely, wide target audience and the
maximum possible level of impact on it with using relevant, low-cost marketing
communications. Only enterprises that rationally carry out digital transformation to monitor
inquiries, customer needs and forecast the expectations and preferences of online customers
occupy leading positions in the market, significantly ahead of priority competitors.
Digital technologies significantly change customer behavior online and offline, their
individual attitude to various areas of business activity. They also necessitate the
reconfiguration of the current construct of the business model, which is applied by businesses
in practice, and, as a result, has a direct impact on various sectors of the economy as a stimulator
of new business processes and economic systems. Based on the analysis of studies [1; 3-6; 8;
10; 16], the influence of digital technologies in different areas of business activity are
determined.
Area 1. Banking services. Digital technologies allow businesses to create high-quality
and customer-oriented products and services, modify the system of interaction with customers,
adapt business models, modernize electronic banking processes, implement new approaches to
staff management, which are necessary for the successful operation of enterprises in the banking
services market. Given the above, the key areas of sustainable business operations in this market
is to ensure the safety of customers in the provision of services, the development and need for
information support of online payment platforms.
Area 2. Healthcare. The use of digital technologies in the healthcare area allows
expanding the range of opportunities from digitalization of traditional systems to the formation
of a network for the services targeted provision at specific customers according to a
personalized approach to services.
Area 3. High technology. Today, the competitive advantages of a business are largely
determined by information and communication support. The synthesis of digital and high
technologies allows the business to achieve an unprecedented level of understanding and
satisfaction of market needs, to implement the correct monitoring and control system for current
activities. Digital technologies contribute to the timely response to existing demand and the
development of new areas of business activity, including finding and reaching new market
niches.
Area 4. Production. Smart production, as well as synchronized digitized business
processes are the basis of the digital transformation of the industry in a changing marketing
environment. This implies the rapid achievement of a strategic goal, and is a prerequisite for
revenue growth and cost reduction by maximizing customer satisfaction.
Area 5. Retail. The large number of devices and gadgets led to radical change
imperatives of business and made it necessary to digitize their activities. That is why retailers
occupy the positions of market leaders in modern conditions, they are integrated omnichannel
structures focused on digital ways of interacting with customers. The compilation of
personalized services of interactive digital goods and services provides a more integrated
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approach to customer relationship management, and also provides an opportunity to predict the
possible reaction of customers to certain actions and changes of the business.
Area 6. Transport services. The use of digital technologies with the effective innovative
strategy realization allows businesses in the transport services (area 6) to optimize the execution
of online business operations, which is a guarantee of their productive activities in the future.
Based on the results of research and analysis of the work of scientists and economists
[2; 4; 6-7; 14-15; 16-17], the relation between the key blocks of digital business transformation
that allows quickly response to requests in the Internet is explicated and interpreted.
1. General data administration, their consistency and quality, as well as effective
business models allow to accumulate and process large volumes of data.
2. Advanced applied statistical methods and algorithms in combination with artificial
intelligence contribute to the development of alternative solutions based on analytics.
3. The upgraded data environment, including data architecture and underlying systems,
becomes flexible through virtualization and the use of cloud technologies.
4. Relevant infrastructure provides a stable and coordinated interaction of online
customers and managers simultaneously on different devices and gadgets.
5. Online tools and applications provide online customers and managers the ability to
monitor and analyze the totality of their sequential online actions.
6. Partnership with entities in the online environment enhances the capabilities of digital
business and accelerates the expansion of the necessary market share.
7. Staff that owns digital knowledge, skills, and sufficient experience for stable and
productive work, including the correct organization of monitoring and comparative analysis of
the priority competitors’ activities.
8. The flexible organizational culture encourages mutually beneficial collaboration with
stakeholders to achieve a common goal.
The management of digital business is becoming prevailing in accordance with current
online environment trends and taking into account the specifics of business processes
digitalization. The architectural representation of digital business management in the digital
transformation is shown in Figure 1.
Phases of the digital business management
in the digital transformation
1

Research
and analysis of the
marketing
environment impact
on the digital
business

4

3

Apperception of online
customers behavior.
Research and analysis
of heterogeneous requests,
needs and preferences
of online customers
in the Internet

5
Evaluating
of the digital
business
effectiveness

7

2

Reconfiguration
of the digital
business
model into
the transitive
model

6
Implementation
of the digital risk
and information
security management

Interior
marketing
management

Permanent realization and
evaluation of the digital
business innovations

8

Optimization of the
digital business in the Internet

Figure 1 – The concatenated phases of digital business management in the digital
transformation
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According to the Figure 1, the digital business management in the digital transformation
is a concatenation of 8 phases that:
1) provide for increasing the efficiency of businesses in the variability of heterogeneous
requests, the needs and preferences of online customers and an aggressive competitive
background and, moreover, in bifurcation periods;
2) contribute to the rapid expansion of new market segments based on the relevant
methodological tools usage.
Research and analysis of the marketing environment influence on the digital business is
an integral component of digital transformation, because the formation of the business vision
and justification, selection and adjustment of relevant market strategies at various hierarchical
levels takes into account the influence of macro and microenvironment factors.
The structure of consumption and perception of goods / services by online customers is
radically changing in the digital transformation context. Considering this, for the rational online
business management and the identification of promising business areas, it is necessary to
systematically verify the actions of online customers. Online customers regularly increase the
requirements for goods / services and need instant satisfaction of their own preferences due to
the positive experience in the context of the progressive development of information and
communication technologies.
Understanding of the online customer behavior is the most important postulate of digital
business expansion with simultaneous adherence to the trends in the digital transformation
period. Taking into account the results of research [1-2; 4-9; 10-12; 18-19], the distinctive
features of the online customer behavior in the digital transformation are determined (Figure 2).

Distinctive features
of online customer behavior

4
Emotional connotation
of goods / services
perception

3

Personalized
consumption

Presence of positive
experience and focus
on the high quality
of goods / services

2
Omni channeling
and
socialization

1

Figure 2 – The distinctive features of the online customer behavior
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Below in the text is given an interpretation of the distinctive features of the online
customer behavior, which are presented in Figure 2.
1. Omni channeling and socialization. Changes in customer behavior are generally
reflected in the digitized channel and socialized online shops. First, the penetration of the
Internet and the massive use of devices and gadgets make easy to collect data for enterprises
and online customers. This allows to get complex information about the goods that interest
online customers, because, as noted in [6; 11; 18-19], online customers spend in the Internet
90 % of their time to search for information / reviews and comments about products in an
omnichannel online environment. Secondly, enterprises engaged in online activities have huge
potential in social networks. United online customers tend to have a deep sense of identity in
values and aesthetics, as well as similarities in the behavior and intentions of the acquisition. In
addition, in such a stable community, created consciously or subconsciously, the interaction
between online customers goes on a closed cycle. This contributes to the modification of the
online content about aspects of the digital business development and positively affects its
market reputation.
2. Presence of positive experience and focus on the high quality of goods / services. In
the context of digital transformation, the concept of consumption is gradually transforming
from a price-oriented to a quality-oriented one – beyond the traditional meaning of physical or
monetary value. The range of goods / services in the Internet is constantly expanding, so the
enterprise should study the components affecting the value market offers formation. So, B.
Schmitt in his work [18] identified such five components:
1) senses (including the five human senses – vision, sound, smell, taste and touch);
2) feelings (positive emotional experiences);
3) thinking (appeals to intelligence and creative thinking);
4) actions (cause changes in behavior and lifestyle);
5) relation (search for belonging and meaning).
The formation of a value-based market offer for online customers takes into account
these important components for digital business development in the online environment. The
attractiveness of the market offer for the online customers is the combination of the sensitive
value and their positive experience in previous using of goods / services.
3. Personalized consumption.
4. Emotional connotation of goods / services perception is the additional determining
factor. In general, online customers prefer to purchase personalized and niche goods / services
and at the same time seek recognition by subcultural communities. Online customers tend to
share impressions and experiences about online sales in social networks.
Investigation of heterogeneous requests, needs and preferences of online customers in
the Internet as part of the effective management of digital business provides:
1. Market research for a detailed study of customers’ preferences in specific
geographical regions (market segments), as well as monitoring and analysis of social networks
in order to identify the degree of online customers’ satisfaction with certain goods / services.
2. Strengthening analytical capabilities for a deeper understanding of online customers.
3. Systematic collection of marketing information about online customers and the
formation of a register of data about them.
4. Tracking of the degree of online customers’ awareness in the online environment.
5. Creation of business accounts and profiles in the Internet to advise and increase the
loyalty of regular online customers, in particular, to quickly respond to complaints.
6. Regular surveys of online customers in order to track their actions and reactions in
relation to certain goods / services.
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7. Mobile applications Usage to collect detailed information about requests, needs and
preferences of online customers, understanding the specific of their experience transformation,
as well as implementing analytical planning. Mobile applications provide access to online
customers account information. The development of customized mobile applications can
improve the quality of online customer service. For example, smartphone applications related
to the personal customer profile, allow enterprises to integrate data into SMS messages with
attachments on social networks. Applications with geolocation and augmented reality can help
customers find places of sales and search for special assortment offers, as well as receive
systematically receive push notifications.
8. Ensuring the personalization of online sales.
9. Local marketing and integration of offline and online services.
10. Optimization of business processes through the use of the online plug-in with the
ability to download the latest list of online customer orders and an acceptable method of goods
delivery, allows enterprises in the Internet to collect the necessary statistics and, in turn,
simplifies the process of ordering goods for online customers, allowing them to pay more time
to choose other products.
11. The implementation of integrated multi-channel communication activities using IT
innovation in relations with online customers.
The essence and mechanism of reconfiguration of the traditional business digital
business model into the transitive is given in the article by Natorina A. [13].
Implementation of interior marketing management as part of digital business
management in the digital transformation needs:
A. Automation of operational business processes.
In order to develop more efficient, scalable operational business processes, enterprises
should automate data to make rational decisions. Thus, ERP will provide significant efficiency
and quality improvements in the main transactional, financial business processes and supply
chains, and will create a central platform for the main business processes. Also, automation will
allow enterprises to orient staff towards the rapid implementation of strategic tasks. Enterprises
will be able to centralize staff functions, save some money and, at the same time, focus on
improving staff managerial skills and increasing their level of competence. Automation of
business processes, the components of which are research and IT development, also will allow
enterprises to concentrate on innovation, as well as create data flows that can be used in further
attempts to collect and synthesize marketing information.
B. Virtualization of individual staff work.
It means he development of mobile applications for devices and gadgets for the general
staff work, expert surveys and consulting real-time video conferences conduction, access to a
single global registry of online customers. It should be noted that the basis for digital business
transformations creates staff that communicate with online customers in different geolocations.
Enterprises have opportunities to support two-way communication scalable due to changing the
limited one-way vertical communication with online customers in certain marketing
communication channels – vertical and horizontal.
C. Transactional performance systems.
Guaranteeing the transparency performance systems is a key moment in the digital
business. Due to that fact, managers are more informed about the current operating and
economic situation, and, as a result, take reasonable administrative decisions for digital
business. So the transactional performance systems will provide an opportunity to better
understand the needs, requirements and preferences of online customers when they choose
goods / services.
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Analysis of the dynamics of the relevant metrics for evaluating of the digital business
management contributes to better business processes diagnostics and improvement. Therefore,
the transactional productivity systems could positively impact strategic planning and enable
enterprises to quickly identify existing issues and problems.
It can be stated that the effective digital business management in the context of digital
transformation requires reconfiguration of the business model into a transitive one, as part of a
clear vision and the implementation of a competitive market strategy in the online space, taking
into account the prevailing digital trends.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. The priority value of digital transformation at the state level, which forms the
prerequisites for positive global economic and social changes in the context of bifurcations and
permanent changes in the marketing environment, is determined. The digital technologies
influence in various areas of enterprise activity is identified and detailed. Based on the results
of a study and a comparative analysis of scientists and economists works, the relation between
the key blocks of the digital business transformation are interpreted. It allows rapidly react to
heterogeneous consumer requests in the Internet. The architecture of digital business
management in digital transformation terms is developed. It represents eight concatenated
phases. The distinctive features of the online customer behavior are interpreted. Investigation
of heterogeneous requests, needs and preferences of online customers in the Internet as part of
the effective management of digital business are justified and analyzed. It is proved that the
implementation of interior marketing management insures the operational business processes
transformation and can be considered as a trigger for making correct decisions. The components
of interior marketing management are presented. Moreover, the authors focus on the fact that
the effective digital business management requires reconfiguration of the business model in a
transitive one as part of the implementation of a competitive strategy that takes into account
digital trends.
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Конкатенативні фазиси управління цифровим бізнесом в умовах цифрової
трансформації.
Детерміновано пріоритетне значення цифрової трансформації на державному рівні, що
формує передумови позитивних глобальних економічних і соціальних зрушень у контексті
біфуркацій та перманентних змін маркетингового середовища. Ідентифіковано та
деталізовано вплив цифрових технологій у розрізі різних сфер діяльності підприємств.
Ґрунтуючись на результатах дослідження та компаративного аналізу робіт науковців й
економістів, інтерпретовано реляцію між ключовими блоками трансформації цифрового
бізнесу, що дозволяють своєчасно реагувати на гетерогенні запити споживачів в Інтернет.
Розроблено архітектуру управління цифровим бізнесом в умовах цифрової трансформації, що
репрезентує конкатенативні фазиси, які забезпечують підвищення ефективності діяльності та
сприяють швидкій експансії нових ринкових сегментів, а також потребують безпосередню
імплементацію релевантного методичного інструментарію.
Ключові слова: цифрова трансформація, блоки трансформації цифрового бізнесу,
управління цифровим бізнесом, конкатенативні фазиси управління цифровим бізнесом, онлайнпокупці.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MOBILE MARKETING: CONDITIONS,
OBSTACLES AND PROSPECTS OF USING

The article considers the main problematic issues of application of artificial intelligence
technologies in the practice of mobile marketing in Ukraine. The tendencies of development of the
Internet environment in the world, growth of volumes of the accumulated information, trends of mobile
traffic and their influence on digital transformations of marketing are analyzed. The advantages of
mobile marketing as an effective channel of operative personalized interaction with consumers and a
source of receiving statistical information on the results of marketing activities are revealed. Factors,
preconditions and obstacles of practical application of modern digital analytics tools in mobile
marketing are considered. A marketing study was conducted on consumer attitudes to the use of artificial
intelligence technologies, the level of information about the benefits and risks of these technologies,
understanding the categories of stakeholders for the development and implementation of artificial
intelligence technologies in the practice of mobile marketing in Ukraine were done. The Ukrainian
market of software products and services in the segment of artificial intelligence technologies is
analyzed. Disparities between the level of technological development of society and the level of
consumer confidence in their use are revealed. Stakeholders are invited to pay more attention to the
analysis of informational and ethical issues of application of technological innovations in marketing by
end users, increasing the transparency and controllability of this process.
Key words: digital marketing, mobile marketing, artificial intelligence, artificial intelligence
technologies in marketing, level of trust in artificial intelligence.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. The current stage of the development of the information society
is characterized by powerful digital transformations of marketing approaches associated with
dynamic changes in user preferences, traffic sources, content types, information processing
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
O. Yashkina, M. Chaikovska, V. Filatova. Artificial Intelligence in Mobile Marketing:
Conditions, Obstacles and Prospects of Using

53

Marketing and Digital Technologies

Volume 4, No 2, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

methods and requires a review of the approaches and technological tools that are necessary
taking into account the need to collect, store and process large amounts of data.
As of 2020, more than 55% of the total population of the World was Internet users (more
than 4.4 billion people). The network has registered more than 2 billion websites; daily users
post about 4 million messages. The largest search engine Google processes daily more than 7
billion search queries (of which 15% are unique) [5].
The growth of the number of users who not only consume, but also create and publish
information leads to an avalanche-like growth of information volumes in the network. By 2025,
the average connected consumer is projected to interact with digital data every 18 seconds (5000
interactions per day). The number of gigabytes per day per capita will increase by an average
of 21% per year, reaching 175 petabytes. This trend requires a change in strategy for data
management and analysis [22].
At the same time, more than 65% of Internet users have access from mobile devices. If
in 2010 the use of mobile Internet was 2.9%, in 2012 it was already 10.7%, in 2014 - 27.1%, in
2016 - 43.6%, in 2018 – 52.2%. By 2021, mobile e-commerce is projected to account for over
67% of total e-commerce sales ($2.3 trillion). Approximately 82% of people use smartphones
to preview the purchases they intend to make in a store [23].
In 2020, 63% of all search ads will be mobile, and the total cost of this category of online
advertising will be $28.25 billion. However, studies show that more than 70% of users do not
like to watch mobile advertising. More than 615 million devices around the world use an ad
blocker [7].
The drivers for changing the traditional marketing model based on modern technologies
are the actively developing digital analytics tools: Data Mining, Business Analysis, Business
Discovery, Artificial Intelligence (AI).
According to the company Gartner, [10] already in 2020, more than 85% of marketing
communications related to the selection of relevant advertising, predict the desires of consumers
will carry out artificial intelligence. Until 2022, companies investing in AI will be able to get a
41% increase in revenue (compared to 2018) [6].
Raymond Kurzweil is confident that AI will outperform man by 2025, that AI will be
able to help overcome the most dangerous diseases, improve food supplies, develop the
economy and improve the environment [20]. However, global statistics show that more than
60% of marketers are not prepared to use AI tools in their work [5]. Today AI-technologies are
actively developing, new possibilities appear, the functionality of systems extends. Therefore
research of prospects of use, directions of introduction and forecasting of risks of AI becomes
an important task within the limits of realization of marketing strategy.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. The evolution of marketing concepts in the 21st
century; the problems of digital marketing transformation; the place of digital marketing in
modern conditions of development of society; features of digital marketing as a modern tool
for managing communications with consumers; components and tools of digital marketing are
deeply and comprehensively analyzed in the works of domestic and foreign scientists (Lengard
I. [15], Kaplan A. [11], .Kotler M. [12], Oklander M. [17], Oklander T. [2], Romanenko A.,
Ruban V. [18]., etc.). The works of such researchers as Bugaev L., Danilenko M., Mazurenko
V., Matvienko N., Shelestun A. [3] are devoted to the analysis of essence, prospects, methods,
features and mobile marketing trends in the world and in Ukraine.
Studies of various determinants of AI, directions of development, prospects of
application in modern marketing, assessment of legislative risks of its practical implementation
were given attention in their works by Barrat James [2], Dmitrieva M. [8], Kuziomko V.,
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Repnikova I. [13], Kwilinski A., Trushkina N. [14], Matveychuk A., Starostin V., Radutny O.,
Shikhov E., Spirin O., .Plastun K. [21], Ponomarenko I., Vinnikova I., Grebnyov G. [19].
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. However, the willingness to use AI in mobile marketing is not well
understood and requires additional research.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of the
study is to analyze the trends of mobile marketing development in Ukraine, to assess the
conditions and prospects of artificial intelligence in mobile marketing, to identify the level of
public trust in AI and the perception of the factors and stakeholders affecting the process of
practical application of AI technology in mobile marketing in Ukraine.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. One of the global modern trends in digital marketing is the steady
growth of mobile traffic, which is associated with both the increase in the number of mobile
users, mobile Internet connections, mobile connections, and the growth of data transmission
speeds in mobile networks.
In 2019, the number of Ukrainians in the network was almost 23 million, or 71% of the
population, compared to 63% in 2018. More than two thirds of Ukrainian Internet users use
mobile devices. 76.2% of mobile Internet users enter the network through Android, 22.5% through Apple devices [9].
The average annual growth rate of mobile traffic over the next five years will be 6070%. Mobile devices will generate over 90 percent of traffic in 2020 [3, p.90]. Mobile
applications are one of the most successful and promising marketing channels today. Therefore,
the priority method of digital marketing becomes mobile marketing - a set of promotions, events
and campaigns, is carried out with the help of mobile devices via SMS (Short Message Service)
to promote products and services [18, p. 365].
Advantages of mobile marketing:
− efficiency of receiving feedback from the client;
− the possibility to obtain accurate statistical data on the results of marketing activities;
− maximum personalization of the appeal to the consumer;
− possibility to remotely trigger a desire to purchase a product or service.
Mobile marketing creates favorable conditions in order to keep the consumer in the area
of their advertising exposure and improve market interactions by disseminating relevant
information. Favorable factors are not only an increase in the number of mobile users, but also
a relatively large degree of penetration of mobile advertising, and the high motivation of mobile
operators.
The development of AI is fast enough, but in marketing at this moment, it performs only
an auxiliary function. At the same time, companies' spending on AI solutions in the world is
increasing, according to forecasts [21, p. 31], the AI market in Central and Eastern Europe will
reach $ 83.9 million by 2021, and company revenues will exceed $ 247.2 million by the end of
2021.
Despite the fact that mobile marketing, Big Data, and AI implementation in the
technology sector are a reality in Ukraine, the level of awareness of the prospects for using AI
in marketing is quite low. The problem is concentrated mainly on technical and technological
planes (choice of cloud storage technology) [4, p. 112].
The marketing research was conducted within reasonable limits. A survey questionnaire
was developed and hypotheses were formulated. The questionnaire includes questions related
to the level of knowledge, artificial intelligence, dangers and prospects related to the practical
importance of AI, which has the greatest influence on decision-making on the development and
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application of AI technology. The total population of the sample is all residents of Ukraine;
from 17 to 65 years old. The sample size is 145 citizens of Ukraine.
Sampling method: a deterministic sampling method, which is a limited sample. The first
stage involves the creation of control groups, or quotas, from elements of the population. In the
second stage, the selection of elements is based on the convenience of selection or the opinion
of the researcher.
The survey was attended by 145 respondents, 56.6% of whom were women, 43.4% were
men; the majority were between 18 and 25 years old (69%) and 24% were under 18. Most of
the respondents are studying at a university (77.2%), 20% work and have an income of 4000–
6000 UAH (35.9%), 0–4000 UAH (23.4%), 6000–10000 UAH (17.2%).
53% of respondents have an average level of knowledge about artificial intelligence,
22.1% – low, 19.3% – above average, and only 4.8% high (Fig. 1.).
43.4% of respondents have a neutral attitude to artificial intelligence, 35.2% - good,
11% – very positive, 8.3% – bad and 2.1% – very bad (Fig. 2.).
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Figure 1 – Level of AI knowledge
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Figure 2 – Attitude to AI

Based on the analysis of the main issues, we can conclude that the level of knowledge
about AI affects the attitude towards it (Table 1).
Table 1 – Level of AI knowledge

Between groups
Inside groups
Total

SS
1,513
85,797
87,310

df
2
142
144

MS
,756
,604

F
1,252

p-value
,289

51.7% of respondents believe that AI will not be able to subjugate people, 25.5% think
that this will someday happen, and 22.8% find it difficult to answer this question. 53.1% believe
that AI will not be able to gain full awareness, while 27.6% are sure that this is quite possible,
the rest is difficult to answer (19.3%).
Based on the responses of respondents about who should have the greatest influence on
decision-making on the development and application of AI technologies, we can draw a
conclusion based on an analysis from the frequency table (Table 2).
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Table 2 – Making AI Implementation Decisions
Valid
greatest impact
normal influence
medium impact
below the average
least impact
Total
greatest impact
normal influence
medium impact
below the average
least impact
Total
greatest impact
normal influence
medium impact
below the average
least impact
Total
greatest impact
normal influence
medium impact
below the average
least impact
Total

Frequency

Interest

Private companies
16
11,0
24
16,6
36
24,8
40
27,6
29
20,0
145
100,0
Government and government
24
16,6
29
20,0
35
24,1
32
22,1
25
17,2
145
100,0
IT sector (IT specialists)
36
24,8
37
25,5
24
16,6
19
13,1
29
20,0
145
100,0
Public
50
34,5
27
18,6
26
17,9
22
15,2
20
13,8
145
100,0

Valid
percentage

Accrued
interest

11,0
16,6
24,8
27,6
20,0
100,0

11,0
27,6
52,4
80,0
100,0

16,6
20,0
24,1
22,1
17,2
100,0

16,6
36,6
60,7
82,8
100,0

24,8
25,5
16,6
13,1
20,0
100,0

24,8
50,3
66,9
80,0
100,0

34,5
18,6
17,9
15,2
13,8
100,0

34,5
53,1
71,0
86,2
100,0

Respondents largely believe that the public should have the greatest impact.
Factor analysis revealed a relationship between the personal characteristics of
respondents and their relationship to AI (Table 3).
Table 3 – Factors in making decisions about the implementation of AI
Factor
Age

Range
SS
df
MS
F
Between groups
7,763
4
1,941
3,710
Inside groups
73,244
140
,523
Total
81,007
144
Income
Between groups
17,814
4
4,453
2,203
Inside groups
282,986
140
2,021
Total
300,800
144
Education Between groups
1,327
4
,332
,325
Inside groups
142,908
140
1,021
Total
144,234
144
Status
Between groups
4,061
4
1,015
1,947
Inside groups
73,001
140
,521
Total
77,062
144
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p-value
,007

,072

,861

,106
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Based on the marketing research, it follows that while the Ukrainians are not ready for
the large-scale process of introducing AI technologies. More than half of the sample have an
average level of knowledge about this industry and a neutral attitude, obviously based on the
practical level of development of this sphere in our country. Respondents cannot accurately and
openly determine their attitude to a phenomenon that they have not personally encountered, but
based on a deep analysis of the data, we can identify a rather negative attitude to artificial
intelligence, which comes from an insufficient level of education in this industry.
At the same time, the AI software development market in Ukraine is developing rapidly
and makes up about 10% of the global companies in this segment [7]. Well-known Ukrainian
startups use AI, food companies create software products and services based on various AI
technologies (table 4).
Table 4 – Mobile services using AI technology
Company / Startup
Grammarly
Petcube
Scorto

Viewdle

People.ai

Restream

Technology
language
processing
technology
Machine Learning, AI

Product Functionality
tool for improving writing, spelling, analysis of
the activity of the vocabulary thesaurus
mobile application for monitoring, control, pet
entertainment, home monitoring
Machine Learning
mobile application for managing decisions and
risks, as well as scoring systems for banks,
insurance and telecommunication companies
face and object recognition The mobile application instantly recognizes
technology in photographs people, automatically adds a name to the image
and transfers the received photos via Facebook,
MMS, Flicker or by email to selected people.
automation of manual An AI service that collects and analyzes the data
processes in sales and that the “sales” generate to give them
marketing b2b
recommendations and, as a result, help close the
deal faster and more efficiently.
user behavior analysis
streaming services for broadcasting content on
more than 30 platforms simultaneously

Thus, there is a contradiction between the level of development of AI technologies and
their perception by society. It is important to focus the attention of the state and society not only
on the issues of stimulating the development of the AI segment of the IT market of Ukraine,
but also on the ethical and informational aspects in order to increase confidence in the practical
use of AI technologies in Ukrainian marketing. It is critical that people of all specialties and
age categories are knowledgeable about modern technology. AI must be perceived as a tool to
improve one’s life, not being afraid of losing one’s own significance. The use of AI should be
as transparent as possible. Only a person is responsible for any action generated by artificial
intelligence.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. An increase in the importance of mobile traffic, an exponential increase in the amount of
available data, and a change in consumer attitudes towards intrusive advertising require a
change in the approach to organizing interaction with customers, the search for new methods
and tools with an emphasis on increasing the level of personalization of content and client
orientation in real time.
Processing a large amount of information requires a more advanced and modern
technological base. Marketing is changing, trying to communicate with potential buyers and
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customers in such a way that it does not annoy them, is personalized and appropriate. This
transformation should be based on Big Data Analysis and AI technologies.
The use of AI in marketing will allow for deeper personalization of interaction in real
time. Personalized and relevant advertising content that meets all the needs of a particular
consumer, allows you to get the right response and stimulate the purchase. The use of AI will
allow you to better study the tastes and preferences of customers, adapt as much as possible to
their individual needs, and unobtrusively quickly influence their client experience in real time.
However, the ethical problems of using AI in mobile marketing are important and their analysis
may be the direction of further research in this area.
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Штучний інтелект в мобільному маркетингу: умови, перешкоди та перспективи
використання.
У статті розглянуто основні проблемні питання застосування технологій штучного
інтелекту в практиці мобільного маркетингу в Україні. Проаналізовано тенденції розвитку
Інтернет-середовища в світі, зростання обсягів накопичуваної інформації, тренди мобільного
трафіку та їх вплив на цифрові трансформації маркетингу. Виявлено переваги мобільного
маркетингу, як ефективного каналу оперативної персоніфікованої взаємодії з споживачами та
джерела отримання статистичної інформації за результатами маркетингових заходів.
Розглянуто фактори, передумови та перешкоди практичного застосування сучасних цифрових
інструментів аналітики в мобільному маркетингу. Проведено маркетингове дослідження щодо
відношення споживачів до використання технологій штучного інтелекту, рівня інформування
про переваги та ризики цих технологій, розуміння категорій стейкхолдерів щодо розробки та
впровадження технологій штучного інтелекту в практиці мобільного маркетингу в Україні.
Проаналізовано український ринок програмних продуктів та сервісів сегменту технологій
штучного інтелекту. Виявлено диспропорції між рівнем технологічного розвитку суспільства
та рівнем довіри споживачів до їх використання. Запропоновано стейкхолдерам більше уваги
приділяти аналізу інформаційних та етичних проблем застосування технологічних новацій
маркетингу кінцевими споживачами, підвищенню прозорості та керованості цього процесу.
Ключові слова: цифровий маркетинг, мобільний маркетинг, штучний інтелект,
технології штучного інтелекту в маркетингу, рівень довіри до штучного інтелекту.
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ДІЄВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОСУВАННЯ FASHION-БРЕНДІВ ЧЕРЕЗ
СОЦІАЛЬНУ МЕРЕЖУ INSTAGRAM
У статті розглянуті основні інструменти для просування fashion-брендів через
соціальну мережу Instagram. Розглянуто основні етапи для популяризації бренду у цій соціальній
мережі, що включають: створення та налаштування акаунту, робота над контентом та
просування. Розкрито сутність інструментів та методів просування компанії в Instagram та
виявлено сильні та слабкі сторони кожного з них. Розкриті перспективи просування fashionбрендів через цю соціальну мережу.
Ключові слова: SMM, соціальні мережі, Instagram, таргетинг, бренд-менеджмент.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Рівень конкуренції серед підприємств
легкої промисловості зростає з кожним днем. Та, незважаючи на те, що fashion-бізнес в
Україні показує високу динаміку росту, велика кількість вітчизняних ТМ залишається
непоміченою. Це пов’язано з багатьма причинами, основними з яких є відсутність
чіткого позиціонування брендів, так званої ДНК, та невдале використання інструментів
просування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. В наш час на тему бренду та
бренд-менеджменту опубліковано безліч робіт. Зокрема, про механізми розробки
успішних брендів описують такі дослідники, як Дж. Траут, Н. Капферер, Ф. Котлер, Д.
Аакер та інші. Серед вітчизняних вчених ці питання розкривали В. Перція, Л. Акимова,
А. Зозульов, В. Пустонін та інші. Що стосується питання просування бренду через
соціальні мережі, то можна виділити роботи таких дослідників, як Кифтяк О.В., Урда
В.Д., Химиця Н., Семенюк С.Б., Фалович В.А. Більшість дослідників розглядають
просування брендів у соціальних мережах, описуючи методики просування для всіх
мереж загалом. Але необхідно розуміти, що у кожної соціальної мережі своя специфіка,
у аудиторії кожної з них – свої запити, а методи просування – відрізняються між собою.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Слід зазначити, що стратегії просування бренду через соціальні
мережі в Україні та країнах Східної Європи будуть сильно відрізнятися від методів
просування в інших країнах (Західна Європа, США, Азія).
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Це, по-перше, пов’язано з тим, що нам не доступні деякі з інструментів
просування (такі як, наприклад, функція «магазину» у Facebook та Instagram). По-друге,
через відмінності в споживчій поведінці та різні потреби у товарах та контенті в
соціальних мережах. Невирішеним є питання використання дієвих інструментів
просування у соціальних мережах, зокрема в Instagram, для компаній, що працюють у
секторі легкої промисловості..
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є розкриття
дієвих інструментів просування бренду через соціальну мережу Instagram.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. У період з 2014 по 2018 рік обсяг реалізованого
одягу в Україні збільшився у 2,5 рази. При цьому індекс росту обсягу виробництва у той
же проміжок часу склав лише 1,05 (рис. 1). Це свідчить про те, що рівень попиту на такий
вид товару зростає досить значними темпами, а от його виробництво в Україні – ні.
Насамперед це пов’язано з тим, що українським виробникам надто складно вести
конкурентну боротьбу з іноземними компаніями-виробниками. І одна з причин такої
складності – неспроможність наших вітчизняних компаній побудувати дійсно сильний
бренд, що буде мати широке коло прихильників та клієнтів.
Індекси виробництва та реалізації одягу в Україні, 20142018 роки
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Рисунок 1 – Індекси виробництва та реалізації одягу в Україні за 2014-2018 рр. [1]
Поняття «бренд» в Україні трактується досить вільно, особливо fashion-індустрії.
Так у нас можуть називати брендом ті ТМ, що тільки вийшли на ринок, хоча, згідно
трактування більшості дослідників цього поняття, бренд – це пізнавана ТМ, що займає
певне місце в свідомості визначного кола людей [2]. Бренд – це не лише назва, логотип
та фірмові кольори. Це відношення людей до ТМ, їх емоції та асоціації. Досить невелика
кількість вітчизняних компаній може похизуватися цим. В чому ж основні причини
неспроможності більшості українських компаній стати брендом?
Можна виділити 3 основні причини.
Перша причина – відсутність серйозних інвестицій у маркетинг та брендинг.
Більшість українських виробників одягу зовсім невідома споживачеві. І це не дивно.
Адже більшість компаній вкладають кошти у виробництво продукту, його якість. При
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цьому сподіваючись на те, що якісний товар сам буде себе продавати. Але це вже давно
не працює. Кількість компаній, що виробляють одяг – надто велика.
Друга причина – відсутність чіткого позиціонування та стратегії розвитку бренду.
Якщо взяти до уваги будь-яку міжнародну компанію з виробництва одягу, вона
обовязково буде мати своє ДНК, тобто те, що буде вигідно відрізняти її від інших. Лише
декілька українських ТМ мають чітке позиціонування, що постійно транслюється ними
через ЗМІ, рекламу та соціальні мережі. Серед них Voronin, Anndom та Natali Bolgar, що
мають чітке бачення свого бренду [3; 4; 5]. Ці компанії дотримуються стратегії
«проблема-рішення», а також чудово працюють з ситуативними та рольовими моделями.
Навіть при першому знайомстві з цими компаніями одразу стає зроуміло, для кого цей
одяг і в яких ситуаціях його будуть надягати. На жаль, такого підходу дотримуються
одиниці. Більшіть компаній намагаються працювати на широку аудиторію та
сегментують споживачів лише за статтю, віком та рівнем доходу. Та не беруть до уваги
їх вид діяльності, стиль життя та поведінкові характеристики.
Третя причина – використання недієвих маркетингових інструментів для
просування бренду. Більшість компаній зараз використовують digital-просування, але не
всі роблять це ефективно. Для того, щоб реклама мала ефект, необхідно мати чітку
стратегію просування та підібрати ті інструменти, що будуть найбільш ефективними для
конкретної компанії.
Одним з найбільш ефективних напрямків просування бренду є використання
соціальної мережі Instagram. Особливо коли мова йде про одяг, адже Instagram – це
соціальна мережа, де найбільшу увагу приділяють саме візуальному контенту.
На даний момент Instagram має 500 мільйонів щоденно активних користувачів.
Близько 80% користувачів підписані на той чи інший бізнес-акаунт. Ступінь залученості
користувачів на пост в Instagram у сфері моди – 0,92%. 90% компаній, що входять до
списку «Interbrand 100», мають акаунт у цій соціальній мережі, а 80% серед них роблять
пост хоча б 1 раз на тиждень [6]. В Україні Instagram користуються 26% населення [7],
тобто приблизно 11 мільйонів [8]. Такі статистичні дані показують, що ця соціальна
мережа є дійсно привабливим майданчиком для просування компанії на її теренах. Далі
у статті будуть розглянуті інструменти, якими компанія може користуватись для
популяризації бренду у цій соціальній мережі.
Брендинг в Instagram можна розділити на три етапи:
1. Створення акаунту та його підготовка до прийому трафіка.
2. Робота над контентом.
3. Просування.
Етап 1. Створення акаунту.
Важливим пунктом до виконання на цьому етапі є те, що акаунт в Instagram має
бути обов’язково прив’язаний до бізнес-акаунту у Facebook. Це у подальшому дасть
можливість найбільш точного налаштування таргетингу.
Створення сторінки у соціальній мережі завжди починається з імені. В Instagram
таких імен 2: name та username. Username – це щось на кшталт адресного рядка на сайті.
Username має повністю відповідати назві компанії. Name, в даному випадку, має
відображати те, чим займається компанія. Наприклад: «Жіночий одяг» чи «Жіноче
взуття», в залежності від того, що конкретно виробляє компанія. Коли людина заходить
на сторінку компанії, вона повинна одразу зрозуміти, чим саме займається компанія та
яким чином вона може допомогти цій людині.
Окрім name та username, у компанії є можливість заповнити так зване Bio, тобто
коротку інформацію про компанію. У цій графі слід вказувати свої переваги перед
конкурентами, які будуть важливими для потенційних клієнтів. Наприклад: натуральні
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тканини чи, навпаки, використання лише штучних тканин (актуальна ніша у наші дні,
коли велика кількість людей є веганами).
У шапці Instagram є також можливість зазначення одного робочого посилання (тут
вказують адресу сайту); зазначення категорії, тобто того виду діяльності, яким
займається компанія; а також функція дзвінка (через додаток Viber).
На першому етапі також розробляється фото профілю та обкладинки для
хайлайтів (історій, що будуть збережені більш ніж на 24 години). У даному випадку
хайлайти виконують роль меню на сайті, що може розбивати контент InstaStories на
категорії та дозволяє швидко ознайомитись потенційному клієнту з актуальною для
нього інформацією. Частіше за все обкладинки для хайлайтів розробляють за допомогою
іконок, аби клієнт міг швидко зорієнтуватися.
Етап 2. Робота над контентом.
Контент для Instagram – це найважливіший пункт, адже люди користуються цією
соціальною мережею саме для того, щоб бачити цікаві для них фото та відео. Якість
контенту має прямо впливати на те, яка кількість людей буде бачити ваші публікації.
Декілька років тому користувачі Instagram бачили усі публікації сторінок, на які вони
підписані, у хронологічному порядку. Але, правила гри змінилися. Алгоритми соціальної
мережі зараз працюють таким чином, що людина бачить лише той контент, який дійсно
може її зацікавити.
Що саме впливає на показ контенту в Instagram у 2020 році:
1. Як часто людина взаємодіє з контентом вашого акаунту. У кожного користувача
Instagram є так званий патерн дій. Система враховує те, кому людина ставить «лайки»,
чиї відео дивиться, які публікації коментує та зберігає. Якщо впродовж довгого часу
людина ніяк не реагує на публікації якогось акаунту, то в подальшому вона просто
перестає бачити його публікації. Це говорить про те, що контент має бути якісним,
цікавим, спонукати користувача залишити коментар чи зберегти публікацію. Контент не
має повторюватись та бути занадто однотипним. Це стосується як зображень та відео,
так і тексту, що міститься під постами [9].
2. Чи спілкувався користувач з іншим акаунтом напряму через Direct чи
коментарі. Тому дуже важливо вести діалог зі своїми потенційними чи вже дійсними
клієнтами. Якщо людина залишає якийсь коментар чи відправляє повідомлення – воно
не повинно залишатися без відповіді. Це, до речі, негативно впливає не лише на
подальшу роботу алгоритму Instagram, але і на відношення людини до компанії.
3. Чи шукала людина акаунт у пошуку. Це стосується як загального пошуку в
Instagram, так і пошуку серед акаунтів, на які людина вже підписана.
4. Якими є відносини між конкретними користувачами. Тут враховується уся
активність. Лайки, коментарі, спілкування через Direct. Дуже важливе значення мають
також відмітки, тобто, чи відмічала людина якийсь акаунт у своїх публікаціях. Instagram
розцінює це як близькі відносини та частіше показує користувачу пости того акаунту,
який вона відмітила на своїй сторінці. Такої взаємодії компанії добиваються через
спонукання своїх підписників до відмічання своєї сторінки шляхом влаштування
конкурсів та челенджів. Таким чином вони не лише зміцнюють відносини зі своїми
клієнтами, але й розширюють свою аудиторію, адже відмітки на фото бачать ті люди, що
підписані на того користувача, котрий залишив відмітку.
5. Взаємодія з Stories. На те, які сторіс буде бачити людина, частіше за все
впливають ті самі показники, що і на показ публікацій у стрічці. Але не лише вони. Чим
більше сторіс Ви публікуєте, тим більша вірогідність того, що Ви потрапити у Топ-сторіс
користувача. Також важливим є всіляке спонукання підписників до взаємодії. Для цього
використовують опитування, питання, тести, чати та слайдери. За допомогою цих
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інструментів компанія, по-перше, буде розцінюватись алгоритмами як цікава для
конкретного споживача, по-друге, зможе отримати для себе дійсно актуальну
інформацію про свою цільову аудиторію.
6. Прямі ефіри. Один з найефективніших інструментів для залучення аудиторії.
По-перше, підписникам одразу приходить повідомлення про те, що той чи інший
користувач вийшов у прямий ефір. По-друге, акаунт, що запускає прямий ефір, одразу
стає першим на показ у блоці Stories. По-третє, це надає можливість стати ближчими до
своєї аудиторії та донести до неї цінності компанії. Найчастіше компанії-виробники
одягу демонструють у прямих ефірах нові колекції, ведуть трансляції з показів чи
fashion-зйомок, відповідають на питання своїх підписників. Таким чином, користувач
бачить не лице продукт компанії, але і тих людей, що цей продукт створюють.
Контент компанії має бути ретельно спланованим, різноманітним, цікавим,
мотивуючим до конкретних дій та регулярним. Саме для цього SMM-спеціалісти
компаній розробляють повноцінний контент-план для акаунту в Instagram.
Частота. Для бізнес-акаунтів оптимальним є постинг 2-4 публікацій у стрічці за
день [10]. Але тут все залежить від якості контенту. Не слід розміщувати пости лише для
того, щоб вони були. За таких обставим фоловерам стане не цікавим акаунт, і вони від
нього відпишуться.
Час публікацій. Цей параметр напряму залежить від ритму життя цільової
аудиторії. Більшість SMM-спеціалістів радять розміщувати публікації близько 8-ї ранку
та у проміжку між 19:00 та 21:00 для тих акаунтів, що лише починають свою діяльність
в Instagram та ще погано розуміють звички своєї цільової аудиторії. Такий час
зумовлений тим, що вранці людина ще не знаходиться на роботі, а тому має можливість
перевірити свою стрічку, а ввечері – повертається додому та гортає Instagram для того,
щоб відпочити. Після того, як акаунт набирає певну кількість фоловерів, вже можна
відстежувати статистику та редагувати час публікацій під свою аудиторію.
Види публікацій. Контент має бути різноманітним. Це пов’язано з тим, що людям
швидко набридає одноманітність, вони постійно хочуть чогось нового. Тому компанії в
своїх акаунтах публікують контент різного типу. Але, звісно, він відповідає тематиці
компанії. Контент в Instagram буває наступних видів:
1. Інформаційний. У таких постах публікують інформацію про товари чи послуги
компанії.
2. Розважальний. Це контент, в якому не вказується на товар фірми. Публікуючи
такого роду пости, компанія ніби відвертає увагу своїх читачів від основної тематики.
Такі публікації створюються для того, щоб підняти читачам настрій та розбавити
профіль. Досить часто в таких постах можна публікувати красиві фото для того, щоб
профіль виглядав більш гармонійно.
3. Навчальний контент. Звісно, Instagram не сприймається людьми як платформа,
на якій можна чомусь навчитись. Але це не зовсім так. Компанії, що працюють в fashionіндустрії, досить часто роблять пости, в яких навчають своїх фоловерів тому, як
правильно підбирати одяг, як поєднувати кольори та фактури, розповідають історії
походження того чи іншого фасону одягу і т.д. Такі пости досить часто бувають з
високою залученістю читачів, а отже позитивно впливають на покази постів компанії у
стрічці.
4. Експертний. Для такого контенту компанії запрошують незалежних експертів
у тій чи іншій галузі представити свою думку щодо продуктів компанії. Такий контент
може бути в форматі «фото + коментар» або ж відео.
5. Публікації, направлені на продаж. Основна мета таких постів – спонукання до
покупки. У таких публікацій, зазвичай, присутні елементи продажу, такі як: інформація
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про ціни та знижки, чіткі переваги для споживачів, докази того, що товар компанії
якісний та подобається споживачам.
6. Досвід користувачів. Такі публікації висловлюють думку споживачів про товар.
Зазвичай, використовують скріншоти відгуків споживачів. Це позитивно впливає на
відношення до компанії та викликає довіру у споживачів, які ще не здійснили покупку.
Більшість SMM-спеціалістів вважають, що співвідношення контенту має бути
наступним: 50% інформаційного контенту, 30% контенту, що направлений на продаж, та
20% розважального контенту. Звісно, такі пропорції не є аксіомою. Для того, щоб
визначити ідеальне співвідношення, необхідно спостерігати за конкретною аудиторією,
аналізувати, як вона реагує на той чи інший контент і відштовхуватись від цього.
Для того, щоб ретельно спланувати вихід публікацій та наперед оцінювати якість
та різноманітність контенту, спеціалісти розробляють ретельний контент план, що
включає в себе: день та час публікації, розташування (стрічка / Stories / IGTV), стиль
посту (інформаційний, розважальний і т.д.), візуалізація (фото чи відео), текст, хештеги,
геолокацію.
Для формування контент-плану можна використовувати спеціальні сервіси, такі
як Smmplanner, Smmbox та інші, що дозволяють не лише планувати пости, але і робити
автоматичні публікації у заданий час. Інший варіант – ведення контент-плану у таблицях
Excel чи у Google Таблицях. В такому разі контент-план буде виглядати наступним
чином (рис. 2).
День
Понеділок
Вівторок

Середа

Час

Місце

Стиль публікації

Візуалізація Текст

з 07:00 по 08:00 Сторіс
з 19:00 по 21:00 Стрічка
з 07:00 по 08:00 Стрічка

Розважальний
Інформаційний
Продаж

Відео
Відео
Фото

з 19:00 по 21:00
з 07:00 по 08:00
з 19:00 по 21:00
з 19:00 по 21:00

Експертний
Досвід
Інформаційний
Інформаційний

Відео
Фото
Фото
Фото

IGTV + стрічка
Сторіс
Сторіс
Стрічка

Хештеги

Геотег

Рисунок 2 – Типовий контент-план для Instagram
За статистикою, пости з 9-12 хештегами, зазвичай, отримують більше залученості,
ніж пости з будь-якою іншою кількістю хештегів. Що стосується геотегів, то показник
залученості у постів, де вони використовуються – на 79% вищий, ніж у постів без них.
Таким чином, компаніям не слід ігнорувати ці інструменти [6]. Досить часто хештеги
використовуються як навігації по сторінці, адже в Instagram немає звичного нам пошуку
по конкретній сторінці, як на веб-сайтах. Таким чином, компанія може задавати
унікальні хештеги для категорій товарів чи спеціальних пропозицій, використовуючи
назву компанії. Наприклад, для категорії взуття хештег може бути наступним:
#companyname_взуття.
Після того, як вирішено питання з контентом, слід переходити до наступного
етапу.
Етап 3. Просування.
Для компаній, які лише починають вести сторінку в Instagram, важливо набрати
перші 10000 фоловерів якнайшвидше. Таке число послідовників дасть акаунту
можливість розміщувати активні посилання в Stories на веб-сайт чи інші ресурси
компанії, що може позитивно вплинути на кількість замовлень. Яким чином просувати
свою сторінку? Далі у статті розглянемо способи просування у цій соціальній мережі.
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Спосіб 1. Офіційна реклама Instagram.
Офіційну рекламу в Instagram можна використовувати для декількох цілей, що
пропонує Facebook Ads Manager (табл. 1).
Таблиця 1 – Цілі Рекламних кампаній у Facebook Ads Manager
Пізнаваність
− Пізнаваність бренду
− Охоплення

Розгляд
− Трафік
− Залученість
− Встановлення додатка
− Перегляди відео
− Генерація лідів
− Повідомлення

Конверсія
− Конверсія
− Продажі за каталогом
− Відвідування
точок
продажу

Для просування сторінки в Instagram та збільшення кількості підписників
підходять такі цілі, як «пізнаваність бренду» та «охоплення».
На ефективність реклами будуть впливати 2 основних фактори:
1. Правильно налаштований таргетинг. Основне завдання тут – потрапити точно
на свою цільову аудиторію. Для цього компанії слід детально вивчати своїх споживачів
та точно прописувати їх персони. Чим детальніше будуть прописані Персони компанії,
тим ефективнішою буде реклама.
2. Ефективні креативи, тобто візуальне оформлення реклами. При розробці
креативів слід пам’ятати, що в Instagram основна увага приділяється візуальному
контенту. Кількість тексту на рекламному оголошенні має бути мінімальною (Facebook
рекомендує, аби текст займав лише 20% рекламного макету). Це впливає не лише на
сприйняття реклами потенційними споживачами, але й на алгоритми соціальної мережі.
Є декілька видів реклами в Instagram, за місцем розташування та форматом.
Місця розташування: стрічка та Stories.
Формати розташування:
1. Кільцева галерея, тобто 2 або більше (до 10) фото чи відео з можливістю
горизонтального скролінгу.
2. Одне зображення, відео чи слайд шоу з декількох зображень.
У сторіс є можливість однієї публікації чи відео тривалістю 15 секунд чи
декількох зображень / відео (до 3-х) підряд.
Неможливо точно сказати, який варіант є найбільш ефективним. Це пізнається
шляхом тестування та аналізу рекламних компаній.
Не слід також ігнорувати AB-тестування рекламних креативів. Вони працюють за
тим же алгоритмом, що і AB-тестування при e-mail розсилці. Таким чином можна
протестувати деякі з елементів у рекламних макетах, а саме: заголовки, шрифти, кольори
та зображення. Завантаживши декілька варіантів, система спочатку протестує їх, а
визначивши найефективніший з них (за кількістю кліків на рекламу), буде транслювати
його на обрану аудиторію.
Спосіб 2. Масфоловінг та маслайкінг.
Суть цього інструменту полягає в тому, щоб підписуватися на акаунти своїх
потенційних споживачів, ставити «лайки» їх публікаціям та коментувати їх. Акаунти для
підписок шукають серед фоловерів акаунтів конкурентів, якщо передбачається, що
аудиторії двох компаній є схожими. Масфоловінг та маслайкінг можна робити вручну,
або ж користуватися спеціальними сервісами.
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Перевагами такого способу є попадання одразу у свою цільову аудиторію та
взаємодія акаунтів потенційного споживача з компанією, що позитивно вплине на
алгоритми соціальної мережі.
Недоліком є те, що існують обмеження на кількість підписок та «лайків». На
сьогоднішній день молодим акаунтам (до 6 місяців), рекомендується підписуватись не
більше, як на 300 акаунтів на протязі доби. Акаунти, які старші 6 місяців – можуть
підписуватись на близько 500 акаунтів за добу. Ліміт для «лайків» - 1000 за добу, за
умови, що акаунту вже півроку. Для щойно створених акаунтів – рекомендують ставити
не більше 100 «лайків» за добу та поступово збільшувати їх кількість. Якщо не
дотримуватись цих лімітів, Instagram може заблокувати профіль і відновити його буде
досить проблематично [11].
Спосіб 3. Взаємний PR.
Цей спосіб є найменш витратним. Його суть полягає у розміщенні взаємовигідних
рекламних публікацій. При цьому мають бути дотримані наступні умови:
1. Схожі тематики.
2. Одна цільова аудиторія.
3. Приблизно однакова кількість фоловерів.
4. Приблизно однакова залученість.
Таким чином, розміщуючи пости на сторінках один одного, компанії роблять
обмін аудиторіями, не вкладаючи жодних фінансових ресурсів.
Спосіб 4. Реклама у блогерів та у пабліках.
49% користувачів соціальних мереж покладаються на рекомендації інфлюенцерів,
коли мова заходить про покупки [12]. У час, коли ми маємо доступ до неймовірного
обсягу інформації, перед тим, як здійснити покупку, ми читаємо відгуки про товар, а вже
потім приймаємо рішення – купувати, чи ні. За тим же принципом працюють і
рекомендації від людей, чия думка є авторитетною, кому довіряє аудиторія.
Реклама у блогерів буде дієвою за наступних умов:
1. Цільова аудиторія блогера збігається з аудиторією компанії.
2. У акаунта блогера – позитивна динаміка росту. Якщо динаміка негативна –
блогер втрачає репутацію чи стає нецікавим підписникам.
3. У рекламних постів чи Stories блогера – високий ступінь залученості. Для постів
це проявляється у кількості лайків та коментарів (порівнювати слід з нерекламними
постами). Для Stories – велика кількість переходів за посиланням на сторінку
рекламодавців.
Реклама у блогерів є дієвим інструментом не лише через те, що їх думці
довіряють. Але й через те, що компанія може потрапити на той сегмент споживачів, на
які вона не робила таргетовану рекламу.
Звісно, як і будь-яка інша, така реклама має свої недоліки. По-перше, у блогера
може бути надлишок реклами, серед якої потенційному споживачеві буде важко
виділити рекламу певної компанії. По-друге, вартість послуг інфлюенсера не залежить
від кількісних показників (покази / переходи), на відміну від офіційної реклами в
соціальній мережі.
Спосіб 5. Giveaway.
Такий спосіб просування підходить лише тим, хто ставить собі за мету отримати
якомога більше підписників (які в майбутньому можуть і не стати клієнтами). Сутність
такого способу полягає у тому, що компанія проводить конкурси / розіграші своєї
продукції чи сертифікатів на покупки серед тих, хто виконає ряд умов. Найпопулярніші
з них: бути підписаним на сторінку компанії, залишити коментар під певним постом,
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поставити лайки певній кількості публікацій і т.д. Таким чином компанії підвищують
активність на своїй сторінці, на що реагують алгоритми Instagram.
Є два способи запуску Giveaway. Від власного імені та будучи спонсором. У
першому випадку компанія від свого імені проводить конкурс, запускає на нього рекламу
та визначає призовий фонд. У другому випадку – компанія платить певну суму за
можливість бути спонсором. У такому разі Giveaway проводиться від імені певного
блогера, що пропонує своїм фоловерам прийняти участь у розіграші призу (чи призів) за
умови підписки на спонсорів гіву.
Суттєвим недоліком запуску Giveaway є те, що компанія, зазвичай, втрачає
близько 40-60% від тієї аудиторії, що підписалась на її сторінку через проводження
конкурсу. Це може негативно вплинути на алгоритми Instagram та знизити в подальшому
обсяг показів публікацій. Тому компанії, що використовують такий спосіб просування,
частіше за все роблять це з певною періодичністю (1 раз на декілька тижнів / місяців).
Таким чином підтримуючи активність акаунту на певному рівні.
Усі описані вище способи просування компанії в Instagram є дієвими та
використовуються великою кількістю компаній. Тут, як і в звичному нам outboundмаркетингу, необхідно підібрати той спосіб, який підходить конкретній компанії, в
залежності від її масштабів, цілей, аудиторії.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Головними умовами вдалого просування компанії через соціальні мережі є
формування цікавого та актуального контенту, а також підбір найбільш дієвих
інструментів для просування та реклами. Комплексний підхід компанії, що буде
враховувати роботу над цими двома напрямками, допоможе компанії розвиватись як
сильний бренд та отримати прихильність і лояльність споживачів. Слід враховувати й те,
що соціальні мережі, в тому числі й Instagram, постійно змінюються. Змінюються
алгоритми соціальної мережі, з’являються нові функції, а деякі, навпаки, зникають,
змінюються вподобання людей щодо контенту і т.д. Саме через це ця соціальна мережа
потребує постійного вивчення та дослідження для того, щоб її використання було
ефективним.
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Alevtyna Kudina, Assistant of Department of Marketing, Odessa National Polytechnic
University (Odessa, Ukraine).
Effective tools for promoting fashion brands through the Instagram social network.
Aim of the article. The level of competition among light industry enterprises is growing every
day. But, despite the fact that the fashion business in Ukraine shows high growth dynamics, a large
number of domestic TMs go unnoticed. This is due to many reasons, the main ones it is the lack of
positioning strategy of brands, so-called DNA and the poor use of promotion tools.
The results of the analyses. Currently Instagram has 500 million daily active users. About 80%
of users are subscribed to one or more business accounts. The level of user involvement in the Instagram
post in the field of fashion is 0.92%. 90% of the companies included in the list of "Interbrand 100" have
an account in this social network, and 80% of them post something at least once a week. In Ukraine,
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Instagram is used by 26% of the population, that is about 11 million people. Statistics show that this
social network is a really attractive platform for promoting the company. Later in the article we will
consider the tools that the company can use to promote the brand in this social network. Instagram
branding can be divided into three stages: Creating an account and preparing it for traffic; Content
creation; Promotion. The article pays big attention to the process of content creation, as well as methods
of promotion. As for the types of content for Instagram, the following were considered in
detail:information, entertaining, educational content, expert, publications for sale, user experience. In
order to carefully plan the output of publications and assess in advance the quality of content diversity,
experts develop a thorough content plan, which includes: day and time of publication, location, post
style, visualization, text, hashtags, geolocation. The article gives an example of a content plan for a
business page on Instagram. For companies that are just starting to use an Instagram page, it is
important to gain the first 10,000 followers as soon as possible. This number of followers will allow the
account to place active links in Stories to the company's website or other resources, which can positively
affect the number of orders. How to promote your page? Later in the article we will consider ways to
promote in this social network. The following methods of promotion were considered in the article:
official Instagram advertising, massfollowing and massliking, mutual PR, advertising with bloggers,
Giveaway. All of the above ways to promote a company on Instagram are effective and used by many
companies. Here, as in our usual outbound marketing, you need to choose the way that suits a particular
company, depending on its scale, goals, audience, etc.
Conclusions and directions for further research. The main conditions for successful promotion
of the company through social networks are the formation of interesting and relevant content, as well
as the selection of the most effective tools for promotion and advertising. The company's comprehensive
approach, which includes the work in these two areas, will help the company grow as a strong brand
and gain the commitment and loyalty of consumers. Social networks, including Instagram, are
constantly changing. Social network algorithms are changing, new features are appearing, and some,
on the contrary, are disappearing, people's preferences for content are changing, and so on. Because
of this, this social network needs constant study and research in order to use it effectively.
Key-words: SMM, social network, Instagram, targeting, brand management.
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THE ADVERTISING IN ENTERPRISES MARKETING COMMUNICATIONS
ACTIVITY IN THE INTERNET
The communication activities of enterprises are becoming a priority direction in the
marketing development in the context of Internet technologies implementation. The development, daily
and comprehensive dissemination of Internet technologies make changes of technological and
substantive nature in all enterprise management areas. Therefore, it is important to consider the impact
of Internet technologies usage on advertising. Advertising products of enterprises on the Internet has
features, which are the subject of deep and comprehensive researches by scientists and practitioners
from Ukraine, Europe, Japan, and the USA. Summarizing, the study of domestic and foreign experiences
is significant and relevant.
Key words. Marketing communications, advertising, contextual advertising, Internet
advertising, mobile device, Internet technologies.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. Вагомим інструментом маркетингової комунікаційної
діяльності є реклама. The advertising is a significant tool of marketing communications. This
refers to the production of consumer goods, capital goods and objects of labor. The current
stage of economic development is characterized by the implementation of the Internet
technologies and the Internet marketing into the enterprises and institutions management
system. Scientists study the practical results and summarize the effects of these processes on
public life and the formation of new relationships between market participants. On this basis,
new marketing methodological and methodical principles are formed.
The impact of Internet technologies on global economic processes is comprehensive.
The Internet technologies have accelerated, simplified and modified the exchange of goods and
services, information and all accompanying processes. The Internet has also influenced
marketing. Today, the Internet covers all areas of traditional marketing: product, pricing,
communications and sales. In 2019, retail e-commerce sales worldwide amounted to 3.53
trillion US dollars and e-retail revenues are projected to grow to 6.54 trillion US dollars in 2022.
Online shopping is one of the most popular online activities worldwide [1].
© 2020 The Authors. This is an open access article under the CC BY license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Key differences in sales include: geographical expansion of the sales market, direct
contact with the consumer and reduction of transaction costs. These elements of the Internet
marketing complex have strong development in the whole world and in Ukraine in particular.
According to the global statistical companies researches, the online shopping market in 2021
will be almost 2.5 trillion dollars (18% of the world retail market). In Ukraine, in 2017, the ecommerce market reached 50 billion hryvnias, which was about 8,5%.
There is also a tendency to use Internet marketing as a channel of communication with
clients. This is the evidence of the rapid investments growth in online advertising, which began
in 2006 and did not slow down to the present. It is worth noting that 2018 was the first year that
investment in Internet advertising in the world exceeded investment in television advertising
by 40 billion dollars and amounted to 227 billion dollars. The use of Internet technologies in
marketing is an irreversible trend of modern life.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. Internet marketing is a modern type of traditional
marketing that covers all aspects of marketing. Therefore, e-marketing can be understood as the
definition of human needs and desires, and the creation, promotion and delivery of a particular
product with using Internet technology. Advertising occupies one of the leading places in the
enterprises and institutions marketing communication activities. The subject of domestic and
foreign scientists’ studies is the effective methods of advertising usage in modern conditions.
Among the foreign scientists – Ph. Kotler, J. Lamben, F. Kovashi, M. Stevens, R. Besta. The
domestic scientists who have studied these problems: M. Oklander, O. Yashkina, I. Pedko, M.
Chaikovska, O. Shafaliuk, O. Romanenko, A. Natorina [2–8].
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. An important stage in the formation of the marketing communication
process is the choice of influence means in the system producer-consumer: personal sales, sales
promotion, service, advertising and others. Each of them has positive and negative
characteristics, but to give preference to one or more of them should be considered, taking into
account the objectives and goals that are formed, subject to the overall enterprise marketing
strategy. Therefore, modern technologies of online advertising require a more thorough study.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of the
article is to generalize methodological and methodical approaches to the problems of the
effective advertising use as a tool of marketing communications in modern conditions with
using Internet technologies.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. The communication policy in the marketing mix enterprises system
is a system of decisions, plans, programs and actions that the manufacturer takes and
implements to inform, present and promote products / services on the market, and to offer them
with the help of communication measures and tools that ensure the economic formation of
stable demand, sales and profit.
The role of marketing communication activities in the management of industrial
enterprises is constantly growing, which is due to the following: constant creation of new
products; intensification of competition for the consumer in limited resources conditions;
expanding the range of production services; increasing requirements for consumer properties
and quality of industrial products / services; the desire of manufacturers to reduce commercial
risks in the new products development and launching; the desire of consumers to find the best
manufacturer and its products; the formation of sustainable, stable economic relations between
producers and consumers who trust each other, which is also attractive to new customers and
helps to attract them to business partnerships.
V.Pylypchuk, I. Kyrylov, K. Korolkova. The Advertising in Enterprises Marketing
Communications Activity in the Internet
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Marketing communications is a necessary component of the enterprises management of
sales and material and technical support (Fig. 1).

Fig. 1. The components of the marketing communication process of sales management
There are two levels of communication in the industrial enterprises:
1) the level of general marketing communication;
2) marketing communications at the level of departments and other structural divisions.
The purposes of industrial communication are subordinated and formed, first of all, for
realization of the enterprise purposes – the strategic purposes, corporate image of the enterprise,
change in the share of the strategic management zone, production of innovative products,
secondly – to remind about products, inform about changes in sales and pricing policy,
organization of distribution channels, expansion of the production services range, thirdly – to
expand production cooperation, establish partnerships to meet consumer demand for goods and
services.
Today, advertising remains an effective and widespread enterprises communication
means. The priority areas of its use are given in Table 1.
Defining the features of the promotion system in the industrial market, it should be noted
that advertising plays a slightly less significant role compared to the risks for end users. This is
due to the specifics of the industrial market, where personal contacts are more often used.
Advertising often plays a supporting role in personal sales. In the consumer market advertising
has the function of supporting information. The budget for industrial goods advertising is much
smaller than that used for consumer goods advertising. In general, the role of advertising in the
marketing communications system is too significant. Advertising promotes economic growth,
because without it mass production is impossible, which provides jobs, leads to lower prices
for goods.
Advertising is a means of maintaining competition, but on the other hand, it creates
barriers for new firms to enter the market. Advertising expands markets for new products, it
helps companies increase sales and reduces the risk of marketing strategy implementing.
Advertising provides consumers with information, it is one of the means for controlling the
quality of goods, provides incentives to improve the quality of life. But, on the other hand,
advertising often provides useless information that misleads customers. Sometimes advertising
differentiates goods by emphasizing the slight differences in them.
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Table 1 – Priority areas for the advertising usage
Advertising means

Priority in the possible use of advertising for certain goods and services

Advertising in the
press

Almost all types of goods, industrial products and services: popular editions are
mainly used for advertising consumer goods and services; specialized editions –
for advertising industrial goods and services

Print advertising

For almost all types of goods - industrial goods and services, consumer goods

Advertising on the
radio

For goods and services of mass demand. It is effective as an additional event at
the same time as fairs and exhibitions

Advertising on
television

For goods in mass demand with large sales and sometimes - for industrial
products

Advertising in the
Internet

For industrial products and services, for goods in mass demand in wholesale
trade, and as a form of direct marketing

Film and video
advertising

For almost all products. Short advertising videos on TV are used for consumer
goods; advertising-technical and advertising-image films – for advertising
industrial goods and services

Direct mail
advertising

Mainly for industrial products and services with a narrow target audience

Exhibitions and
fairs

For all types of goods and products. Mass-market goods mainly advertise at
industry-wide fairs, exhibitions and sales exhibitions, at industry and specialized
exhibitions – industrial goods and services

Advertising
souvenirs

Expensive souvenirs – for advertising industrial products (services); inexpensive
souvenirs with symbols are produced in large quantities for advertising goods in
mass demand

Outdoor advertising

For goods of mass demand, and for goods of industrial purpose – image firms
advertising

Advertising is not a means of compensating for the low quality goods. On the contrary,
it is a means of promoting new products, high quality products. In order for advertising to give
a competitive image, it must be informative and real. Low-quality advertising, of course, can
bring the company short-term success, but in the future it can only damage the company image.
Effective advertising management includes professional skills and knowledge.
Marketing communication activity has become relevant and, as experience shows, quite
effective in the process of forming relations between producers and consumers. In the Internet,
it has some differences from the traditional one. This is manifested in:
– general specific features of Internet communications;
– communication tools;
– payment or placement of communications;
– opportunities to assess the effectiveness of communication.
So consider the features of communication in the Internet environment.
1) Interactivity of messages. In the Internet there is an opportunity to involve the
consumer in the interaction. The following actions can be considered as interaction: registration,
subscription to a page on social networks, following a link, liking or sharing, commenting etc.
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2) Multimedia of communication messages. In the Internet it is possible to place a huge
number of different formats of advertising appeals: video and images, with text support or
additional 3D effects, interactive or sound support.
3) Clear identification of the target audience. Placing advertising messages in the
Internet is an opportunity to target it for each individual consumer. At the same time, the
advertising message can be adjusted not only by gender, territorial characteristics, but also by
interests that are formed through Internet history, geolocation, etc. It is also possible to
customize the advertising message for a specific segment of the target audience.
Marketing in the Internet environment has specific characteristics, among which:
globality, more information support, a high level of flexibility and a low level of investment, as
well as the ability to build long-term relationships with consumers.
Contextual advertising. The main content of this type of placement is that the user sees
ads that relate to search engine queries. This type of placement will be effective provided that
the purpose of advertising is to go to the company’s website and perform a certain action
(transaction). The Table 2 shows the main advantages and disadvantages of this type of
advertising.
Table 2 – The main advantages and disadvantages of contextual advertising
Advantages
Disadvantages
appropriate messages for the target audience (if effectiveness for the purpose of “pushing” – it is
the “semantic core” is correctly set)
impossible to build knowledge or commitment to
the brand
high level of users perception of this advertising budget uncertainty associated with the placement
type
pricing system
modern advertising networks are platforms for
the implementation and display of contextual
advertising; they have a wide range of advertising
settings

Banner advertising. The main concept of the tool is to place advertising messages in the
field defined for them on partner sites. The format of such banners can be different: video,
animated, static, interactive games, etc. It is important to define the purposes that the advertiser
sets for himself when choosing the placement format. After all, banner advertising works not
only on site conversions and subsequent transactions, but also on creating and adjusting brand
knowledge. The choice of accommodation payment system will be based on this.
Social networks can be considered as a tool of communication in the following areas:
1) Creating a profile or group that communicates with its customers without any
monetary costs. This option can work under two conditions: if the content of the page attracts
the most customers or the page already has a certain number of interested users. The tools that
are used for free include: regular publications and stories, contests or raffles, etc.
2) In most cases, you need a budget to communicate with customers on social networks.
The need for this is to increase the number of subscribers to the page, which may be for them
by the organic issuance of publications in the news line, in communication with the audience
that do not follow the Facebook and Instagram pages. If we talk about formats, social networks
offer a variety of advertising formats that are periodically updated – a static display (banner),
stories, videos, carousel and more. Some formats work best for clicks and conversions, some –
to build knowledge about a brand or company.
The advantages of placing advertising messages on social networks include:
– a large amount of information about users of social networks;
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– the ability to attract and create a powerful community;
– the convenience of advertising messages;
– the ability to conduct free BrandLift research on Facebook for advertising campaigns
covering about 1 million users;
– advertising on social networks is less different from content, and therefore it is better
perceived by customers
– narrow target.
The negative features of advertising on social networks include the fact that the settings
for advertising messages for Instagram and Facebook are due to the information from the profile
on Facebook, although most Instagram users do not have a Facebook page and remain outside
of the advertisement influence.
Advertising in mobile applications. The use of mobile applications has a very high
growth rate. Most mobile applications are free, so many developers include the ability to
advertise in the program. They can have a different format (static banner, video, etc.).
The advantages of this tool include the fact that the consumer cannot miss the majority
of advertising calls and the fact that consumers are not annoyed by ads (viewing for bonuses
from the application), but the negative aspects include targeting by narrow characteristics that
are collected by the application.
Youtube offers several major video ad formats:
− pre-roll – video up to 6 seconds, which is shown before watching the desired video, and
which cannot be missed;
− all-roll – video of various lengths, which is shown at any time while watching a video;
− advertising-link to a page or video, which is placed above the search results of the video
platform.
− Typically, all videos contain links to the advertiser or partner site, and the
accompanying text should be optimized for search engine trends. This type of advertising is
often designed to generate knowledge about the product. The main advantages of this tool
include:
− the audience that uses the video platform Youtube is wider than in other social
networks;
− the video format is the most comprehensive for the presentation of information;
− if the user likes the content of the channel, then Youtube allows him to subscribe to it;
− if the budget is above two hundred thousand hryvnias, it is possible to conduct
BrandLift research to measure the impact of advertising and learn about the brand attitude.
At the same time, video advertising on YouTube is one of the most expensive tools,
which often interferes or annoys users who view content.
In addition to the listed tools, it is possible to use direct marketing (emails, pop-up
messages, push banners, teasers, newsletters, etc.).
In summary, we should say that it should be used video advertising or formats that
contain comprehensive information, if the purpose is to build knowledge about the brand. If the
purpose is to temporarily increase sales or conversions, it is better to use the contextual
advertising or displays.
Different payment models are used depending on the purpose of the campaign and an
individual tool (Table 3).
Provided that the purpose of the advertising campaign is to increase brand awareness, it
is worth use the CPM and CPV models: they automate displays to maximize coverage, viewing
duration, or frequency. It should be noted that for CPM tools it is better to choose short
advertising materials, and for CPV – long. Table 3 – Payment models for advertising in the
Internet
V.Pylypchuk, I. Kyrylov, K. Korolkova. The Advertising in Enterprises Marketing
Communications Activity in the Internet

77

Marketing and Digital Technologies

Volume 4, No 2, 2020

ISSN 2522-9087 (Print)
ISSN 2523-434X (Online)

Table 3 – Models of payment for advertising on the Internet
Purpose

Raising brand awareness (long-term)

Key KPIs
Payment models

Coverage and Frequency
CPT (Cost per Thousand) or СPM
(Cost per mile) – pay per thousand
impressions
CPV (cost per view) – pay per view
publication

Increase conversions
(short-term)
Number of Transactions
CPA (cost per action) – payment per
certain action (providing contact
information, purchasing a product,
installing an application, downloading
a file)
CPC (Cost per click) – pay per click

Source: created by the authors
This helps to optimize the campaign performance (quality and cost). If the purpose of
the campaign is certain actions, then it is worth using CPA or CPC. It should be noted that
during the campaign various tools can be configured accordingly, each of which can be saved
in accordance with the payment model that works better.
There are different performance metrics, depending on the purpose of the campaign and
the individual tool. They can be divided into two groups of advertising indicators in the Internet
environment:
1) Valuable – (CPA, CPV, CPM, CPC) during the advertising campaign allow to
effectively use the budget;
2) Quality (frequency coverage, target audience reach, frequency, displays), VTR (share
between those who watched the full video and those who were shown it), CTR (share between
those who clicked on ads and who were shown).
The last two indicators are the most qualitative indicators that show whether the
advertising campaign is successful, or whether the target audience is interested, etc.
Consider the most commonly used marketing communication means in the Internet. As
mentioned above, Internet advertising has a large number of tools and platforms that are active
evidence of its development. This is not surprising, according to the investment in the Internet
media in the world, which are shown in Fig. 2.

Figure 2. The dynamics of media investments according to the media channels [9]
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The rapid growth of investment in the Internet advertising began in 2006 and still not
slowing down. 2018 was the first year when the investment in the Internet advertising exceeded
investment in television advertising by more than 40 billion dollars. They amounted to 227
billion dollars. It should be noted that investment in TV is not declining, and has a certain
increase when the cost of outdoor advertising is reduced. The growth of investment in the
Internet advertising is due to the growth of investment in advertising on mobile devices (online
advertising on mobile devices in 2018 accounted for 60% of investment and 24% of total
advertising investment).
If we talk about the structure of investment in Internet media, the first place is occupied
by contextual advertising with an investment of about 94,7 billion, which is more than 41,4%
of all investments in the Internet advertising. The second place in terms of investment in social
networks – 25,5%. It is important to note that the growth of investment is observed in all tools,
except for the Internet banner placement, which, most likely, got the classic banner advertising
or push-up (Fig. 3).

Figure 3. The amount of investment according to the type of the Internet advertising
[9]
The Ukrainian Internet Association conducted the study of the media advertising
market, and according to the study, the investment in the Internet advertising in Ukraine in 2017
amounted to 2,51 billion hryvnias, which is 40% higher than the same indicator for 2016 in
hryvnia terms. At the same time, according to the All-Ukrainian Advertising Coalition, the
growth of investment in the television advertising in 2017 amounted to 29%, the radio
advertising – 20%, the press – 18%. Therefore, in terms of investment growth, the Internet
advertising is ahead of other tools of the Ukrainian advertising media market [10–13].
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. The Internet marketing has the following purposes:
1) to identify ways to improve the product based on comments or online consumer
research;
2) to attract a new audience;
3) to increase product margins by reducing costs;
4) to increase sales through the synergistic effect of offline and online channels. The
Internet marketing is very different from its traditional form of communication and promotion.
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The peculiarity of communication as an element of the marketing mix in the Internet
environment is in specific tools, as well as methods for determining the effectiveness of
communication forms, methods for determining the effectiveness, payment methods and
qualitative characteristics of interaction with customers.
Further development of the Internet marketing in Ukraine will be manifested in the
direction of omnichannel, attracting artificial intelligence in the study of consumer behavior in
the Internet and in increasing the online purchases share.
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Реклама в маркетинговій комунікаційній діяльності підприємств в Інтернет.
Комунікаційна діяльність підприємств стає пріоритетним напрямом розвитку
маркетингу в умовах впровадження інтернет-технологій. Розвиток, повсякденне і всебічне
поширення Інтернет-технологій вносять зміни технологічного і змістовного характеру в усі
сфери управління діяльністю підприємств. Тому актуально розглянути вплив застосування
інтернет технологій на рекламу. Рекламування продукції підприємств в інтернет-середовищі
носить особливості, що є насущним предметом глибокого і всебічного дослідження, яким
займаються науковці і практики Україні, Європи, Японії, США. Дослідження вітчизняного і
зарубіжного досвіду, узагальнюючи, є значним і актуальним.
Ключові слова: маркетингові комунікації, реклама, контекстна реклама, інтернетреклама, мобільний пристрій, інтернет-технології.
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