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ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ФОРСАЙТУ 

 

 

Європейський Форсайт. В 2000 р. Європейський Союз взяв курс на створення 

конкурентоздатної, динамічної економіки, заснованої на знаннях. У зв'язку з цим 

пріоритетними напрямками діяльності ЄС стали три галузі: науково-технічна, 

інноваційна і освітня. Сьома Рамкова Програма поєднує всі науково-дослідні ініціативи 

ЄС під одним загальним дахом. Вона представляє одну з основних ініціатив, які 

відносяться до Лісабонського плану дій щодо європейського росту і 

конкурентоздатності, поряд з новою Рамковою Програмою з конкурентоздатності та 

інновацій, освітніми й тренінговими програмами, Структурними й Загальними фондами. 

Вона також служить ключовою опорою Європейського наукового простору (ERA), що 

стало основою нової науково-технічної політики Брюсселя. У розвитку цієї стратегії 

передбачені кардинальні заходи щодо зміцнення науково-технічного потенціалу – 

збільшення витрат на НДДКР із поточних 1,9% до 3,0% ВВП (на 2/3 за рахунок 

інвестицій приватної промисловості і на 1/3 - державних витрат), а також розширення 

пан-європейського співробітництва в рамках європейської Рамкової програми НДДКР. 

Конкретний показник - 3% ВВП, був прийнятий на Барселонському саміті в березні 2002 

р. 

В 2003 р. Європейська Комісія розробила «дорожню карту» (план конкретних дій 

по стимулюванню інвестицій у НДДКР), що передбачає зміну пріоритетів в інноваційній 

політиці країн ЄС, мета якої: 

‒ підвищення ефективності державної підтримки досліджень і інновацій, 

забезпечення необхідними кадровими ресурсами, посилення дослідницької бази в 

державному секторі, посилення стимулюючого ефекту державного фінансування на 

інвестиції в НДВКР частки бізнесу;  

‒ переорієнтація державних ресурсів на дослідження та інновації шляхом 

збільшення ефективності державних витрат, поліпшення правил державної допомоги 

бізнесу та державним контрактам; 

‒ поліпшення інноваційного середовища, зокрема, охорони інтелектуальної 

власності, правил конкуренції, фінансових ринків і податкових систем.  

У Великобританії, Німеччині, Угорщині, Франції, Іспанії Форсайт пропагандує 

уряд, у Швеції, Італії й Португалії його ініціатором стали ділові кола. Найбільш широке 

поширення цей метод одержав у Великобританії, досвід якої в цей час використають 

багато країн. 

Що стосується критеріїв, які визначають основні напрямки подальших наукових 

і технічних розробок, то вони, як правило, випливають із аналізу конкурентних переваг 

і «вузьких місць» тієї або іншої країни на міжнародному рівні, а також стратегічних цілей 

держави. 

Найбільш популярним критерієм Форсайту в Європі є підвищення 

конкурентоздатності країни. У рамках вищенаведених критеріїв розвитку кожної з 

держав Форсайт визначає найбільш важливі та актуальні для досягнення намічених цілей 

напрями наукових і технічних розробок. 

Азіатський Форсайт. Досвід проведення Форсайту в країнах різний. Найбільший 

досвід має Японія, що представляє підготовчий етап розвитку концепції Форсайту. 

Застосування Форсайту ще в 1971 році дозволило Японії сьогодні зайняти лідируючі 

позиції у багатьох напрямках. Відмінність полягає ще й у різному часовому горизонті. 
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Японія прогнозує розвиток науки й техніки до 2030 року, що говорить про її впевненість 

у майбутньому та високий потенціал країни в цілому. Вибір стратегічних пріоритетів 

розвитку країни під силу тільки державі, тому замовником, виконавцем, координатором 

виступають державні органи та підрозділи, які визначають експертів, методи вибору 

пріоритетів і т.п., тобто в організаційному, методологічному відношенні дії країн майже 

не відрізняються. 

Світові прогнози розвитку науки й техніки. В останні 10-15 років у всіх 

розвинених країнах відбулася перебудова дисциплінарної структури науки: знизилася 

питома вага технічних знань, зросла частка комплексу “Наук про життя” – біології, 

генетики, всіх галузей медицини, а також біохімії, біофізики, тобто міждисциплінарних 

досліджень, що створило принципово нові області застосування. 

Ключові напрямки сучасної науково-технічної революції – інформатика та 

електроніка, нові матеріали та біотехнології, машинний інтелект і робототехніка, генна 

інженерія та надпровідність, гнучке автоматизоване виробництво – ведуть не тільки до 

появи нових видів товарів та послуг, радикального перетворення технологічних 

процесів, але і формують новий технологічний спосіб виробництва. Він базується на 

електроніці, обчислювальній техніці, телекомунікаціях, маловідхідних і наукомістких 

виробництвах. Ядром виробництва є інформатизація суспільства, всіх сторін його життя 

та трудової діяльності на базі телекомунікацій, інформаційних комп'ютерних мереж з 

використанням космічних засобів зв'язку і волоконно-оптичних кабелів, факсимільних 

апаратів, електронної пошти, стільникового зв'язку. За допомогою засобів мультимедіа 

(синтезу комп'ютерів, аудіо- і відеотехніки), комп'ютерної графіки створюється 

віртуальний світ, віртуальна реальність, де для людини відкривається широка дорога для 

творчості, швидкого освоєння та відновлення знань. 

 

 

 

 

 

Михайло Окландер 

Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології» 
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СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ТОВАРУ 
 

Метою статті є аналіз та систематизація маркетингових моделей товару, що 

відносяться до різних етапів економічних відносин та послідовно охоплюють весь життєвий 

цикл товару від його проектування до утилізації. В межах кожного етапу визначено відповідні 

моделі, які відображають специфічні вимоги до товару, пов’язані із техніко-економічними 

особливостями діяльності підприємства. Перший етап – виробничий – має на меті 

оптимізувати виробничу діяльність, отже модель має відобразити особливості виробництва 

товару. На другому етапі – розподілу – товар має відповідати меті оптимізації логістичної 

діяльності, отже, відповідна модель відображає особливості товару, пов’язані із збутовою 

логістикою. Третій етап – обміну – є точкою перетину попиту та пропозиції. В межах 

четвертого, етапу споживання, товарну модель має бути зорієнтовано на мотивацію та 

особливості поведінки споживача. Представлені моделі пов’язано у систему, що є наскрізною 

для всього життєвого циклу товару та може служити основою для комплексного оцінювання 

його конкурентоспроможності. 

Ключові слова: маркетинг, товар, модель товару, система моделей товару в маркетингу. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Традиційно в процесі аналізу 

конкурентоспроможності компанії в центрі аналізу знаходиться товар як об’єкт 

ринкового обміну. Питання конкурентоспроможності товару передбачає необхідність 

визначитись із ключовими аспектами або компонентами, які підлягатимуть 

порівнювальному аналізу, оскільки конкурентоспроможність є відносним поняттям. В 

маркетингу питання комплексного уявлення про товар, що охоплює його складові, 

суттєві для споживача, на які останній орієнтується при здійснені вибору, вирішується 

за допомогою маркетингових моделей товару, окремі з яких вже стали класичними, 

наприклад, трьох- та пятирівнева, а також перцепційна моделі. Зазвичай, вони 

використовуються для опису та формування товару, проте їх також можна застосувати 

для формування переліку характеристик, що підлягають порівнянню. Однак, 

конкурентоспроможність товару визначається не тільки на етапі передачі товару від 

продавця кінцевому споживачу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблемами побудови моделей 

товару займались вітчизняні та зарубіжні автори, такі як Котлер Ф. [1], Барейра П. [2, с. 

495-497], Левітт Т. [3], Благоєв В. [4], Ламбен Ж.-Ж. [2], Н. Кано [5] та інші. 

Котлер Ф. та Благоєв В. розглядали товар як мультиатрибутивну статичну 

цілісність, що відображає пропозицію виробника на ринку. 

П’ятирівнева модель Т. Левітта зображає товар як структурно-динамічну 

цілісність та акцентує увагу на споживчому сприйнятті характеристик товару. 

Мультиатрибутивна модель Ж.-Ж. Ламбена, а також М. Фішбейна спрямовані на 

визначення інтегральної корисності товару для споживача за рахунок аналізу комбінації 

його атрибутів. 

Модель Н. Кано також присвячена тому, які саме характеристики товару 

викликають позитивну реакцію, а які є неважливими для споживача. 

П. Барейра з’ясовував технологічні особливості побудови інноваційного товару, 

орієнтованого на задоволення певної потреби. 

Виробничо-технологічні аспекти товару висвітлені у моделях авторів статті, 

зокрема, структурно-функціональна модель та модель товару, як технології задоволення 

потреб споживача. Стисла характеристика цих моделей надана в [6, 7]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Для комплексного аналізу конкурентоспроможності необхідно 

врахувати увесь цикл його виробництва та присутності на ринку, його життєвий цикл, 

зокрема, в межах класичної схеми: виробництво – розподіл – обмін – споживання. На 

кожному з етапів означеної схеми ключовими є різні аспекти та характеристики товару, 

відповідно до особливостей взаємодії із ним, що і має бути відображено у маркетингових 

моделях товару, розроблених окремо для кожного етапу. Це вимагає суттєвого 

розширення існуючих маркетингових моделей товару, створення їх системи відповідно 

до наведених етапів. Така система моделей надає можливість отримати реальну оцінку 

конкурентоспроможності товару та, за необхідності, попередити виникнення проблем, 

що погіршать положення компанії на ринку. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). За мету дослідження, 

якому присвячена стаття, було взято формування системи моделей товару, яка б 

охоплювала стадії “виробництво – розподіл – обмін – споживання”, що створює основу 

для аналізу конкурентоспроможності товару у часі. Для досягнення цієї мети було 

поставлено та вирішено такі завдання: а) комплексний аналіз існуючих на сьогодні 

моделей в маркетингу; б) формування нових моделей товару, які не присутні на сьогодні 

у світовій та науковій літературі; в) формування системи моделей товару в маркетингу 

як основи аналізу конкурентоспроможності товару у темпральному аспекті. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Аналіз існуючих у науковій літературі моделей 

товару, попередні публікації авторів з цієї тематики, дослідження в сфері управління 

товарною політикою надали можливість сформувати систему моделей товару (рис. 1). 

Наведена на рисунку 1 множина моделей товару обумовлена тим, що процес 

створення та виведення на ринок товару є розподілений у часі, а на різних стадіях 

“виробництво – розподіл – обмін – споживання” до цього процесу залучаються різні 

фахівці, різними є цілі та завдання маркетингу. Отже, слід проаналізувати кожен етап, 

його мету та характеристики товару, які цю мету забезпечують. Для аналізу додатково 

використаємо розгорнуту модель «петлі якості» [8], яка містить всі чотири етапи, а для 

виробничого етапу скористаємось додатково моделлю «спіраль Джурана» [9]. 

Розглянемо моделі за етапами. 
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Рисунок 1- Система моделей товару в маркетингу для проведення конкурентного 

аналізу (систематизовано та доповнено авторами) 

1. виробництво 3. обмін 2. розподіл 4. споживання 

СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ ТОВАРУ В МАРКЕТИНГУ 

1.1.Товар як виріб: 

- конструкція 

- технологія 

виробництва 

- логістика 

1.2. Товар як 

технологія 

виробництва: 

- принцип 

- спосіб 

- реалізація 

 

2.1. Логістична 

модель товару: 

- функціональна 

упаковка 

- ринкова 

упаковка 

- транспортна 

упаковка 

3.1.Товар в 

статиці:  

- товар за 

задумом  

- товар у 

реальному 

виконанні  

- товар із 

підкріпленням  

3.2. Товар у 

динаміці:  

-  ключова 

цінність 

- базові 

характеристики 

- очікуваний 

товар  

- додатковий 

рівень  

- потенційний 

рівень  

3.3. Модель 

товарного 

комплексу:  
-  основний товар 

- комплементарні 

товару  

- суміжні 

(комплементарні) 

сервіси  

4.1.Товар як 

технологія 

задоволення 

потреби: 

- принцип 

- спосіб 

- реалізація  

4.1.Товар як 

функція: 

- функціональне 

ядро  

- базовий 

функціонал 

-  розширений 

функціонал  

4.3. Товар як імідж 

(соціальний аспект 

споживання):  

-імідж 

позиціонування 

-  фізичне 

підкріплення  

- сервісне 

підкріплення  

- підкріплення  

середовища (меми, 

скріпти, архетипи  

тощо) 

4.4. Товар як 

конструктивний 

образ:  

модель 

мультиатрибутив-

ного товару та  

формула 

Фішбейна, модель 

Н. Кано 

 

1.3 Модель П. 

Барейра 

- потреба 

- ідея 

(технологічна 

концепція) 

- необхідні ресурси 
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Виробництво. На цьому етапі одними з ключових завдань в контексті тематики 

статті є маркетинговий аналіз конструктивно-технологічних процесів та особливостей 

товару з метою визначення його відносної потенційної конкурентоспроможності. На 

рисунку 2 наведено ключові завдання, що стоять на етапі виробництва, та їх зв'язок із 

вимогами до конструкції товару.  

 

 Ключові завдання 

виробництва 

 

 Ключові вимоги до 

товару 

1. Швидкість проектування  Простота конструкції 

2. Наявність необхідної сировини  Відповідність рівня 

товару рівню 

виробництва (згідно 

технологічному укладу), 

закупівельна логістика 

3. Можливість швидко розгорнути 

виробництво 

 Простота технології 

виробництва, її 

«зручність» для 

відтворення 

4. Сталий виробничий процес  Внутрішня логістика, що 

частково залежить від 

особливостей сировини, а 

частково – від 

особливостей організації 

процесу виробництва 

4. Можливість швидко 

змінити/корегувати (в т.ч. 

масштабувати) процес 

виробництва 

 Гнучкість технології, 

дискретність її ланок 

5. Можливість знизити витрати 

(автоматизація) 

 Особливості технології 

(спеціалізація, 

стандартизація, 

механізація) 

6. Зручність контролю 

виробничого процесу 

 Наявність чітких 

вимірюваних результатів 

на кожній стадії 

виробництва 

 

Рисунок 2 – Ключові завдання, що стоять на етапі виробництва 

Джерело: авторська розробка    

 

Наведене вище обумовлює необхідність побудови двох моделей товару: товар як 

виріб та товар, як технологія виробництва. Такі моделі дозволяють маркетологу провести 
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попередній аналіз конкурентоспроможності майбутнього товару в частині, яка залежить 

від виробничих процесів.  

Модель «Товар як виріб» включає три основні складові: 1) конструкція виробу; 

2) технологія виробництва товару; 3) логістика (закупівельна та виробнича, 

обумовлена особливостями товару). Розглянемо їх. 

За конструкцією виробу: товари можна порівнювати в контексті простоти 

виконання, ергономічності та економічності, можливості реалізації та достатньої 

функціональності, щоб реалізовувати базову функцію товару. Базова ідея щодо того, як 

реалізувати спосіб вирішення проблеми споживача, що втілюється конструкцією товару, 

є фундаментальною, такою, що закладає підвалини конкурентоспроможності в 

подальшому. Часто від конструкції залежить реалізація функціональних властивостей 

товару (наприклад, дозатори для рідкого мила в місцях загального користування роблять 

із нижнім клапаном, на відміну від дозаторів для домашнього використання, де клапан 

знаходиться вгорі пляшки, через те, що підвищене навантаження на виріб (кількість 

використань) потребує спрощеної конструкції, а нижній клапан передбачає 

використання сили тяжіння (мило самостійно перетікає в низ пляшки) та відсутність 

насоса, як додаткового конструкційного елемента (як в домашніх пляшках для рідкого 

мила. Втрата естетичного вигляду при цьому – то вже друге питання), його 

зносостійкості (як наприклад, зараз розняття TRS (джек або штекер) для дротових 

навушників робиться із додатковим пластичним захищенням, що запобігає переламу 

проводу від частого згинання у різні боки, на відміну від ранішніх моделей, де 

відсутність такого захисту (штекер просто з’єднаний із дротом) зменшувала строк 

використання товару), ремонтопридатності (як, наприклад, в сучасних мобільних 

телефонах батарея є невіддільною від корпуса, на відміну від старих моделей, де батарею 

можна було замінити). Підсумовуючи сказане, на цьому рівні промисловий маркетолог 

має проаналізувати складність конструкції, кількість деталей та вузлів, відповідність ТЗ, 

використані конструктивні рішення тощо, порівняти  з прототипами та визначити вплив 

на потеційну конкурентоспроможність товару. 

За технологією виробництва товари розрізняються: швидше в контексті 

конкурентоспроможності виробництва, в межах якого оцінюються витрати (часу, 

сировини, коштів), адаптивність або гнучкість, простота та можливість реалізації, час, 

необхідний для запуску або переобладнання. Принципово, для другого рівня також 

можна створити модель, метою якої є детальний опис технології. Аналіз 

конкурентоспроможності підприємства за технологічною ознакою є на сьогодні 

усталеною складовою розроблення конкурентної стратегії через те, що власне, саме 

технологія визначає комбінацію ресурсів та результат їх використання, і характер 

процесу виробництва, а, отже, формує витрати та споживчі характеристики товару. 

Складові моделі на цьому рівні для аналізу це, зокрема: швидкість та простота  монтажу, 

вимоги до обладнання, можливості: автоматизації/ручного збирання, здешевлення 

процесу, зменшення технологічних вимог тощо.  

Аналіз логістики передбачає визначення можливості постачати: а) складові 

технології, що відповідають третьому рівню вищеописаної моделі – фізичній реалізації 

– щоб визначити можливість до організації виробництва з точки зору формування 

основних фондів; б) сировину, основні та допоміжні матеріали, щоб визначити 

можливості до запуску та реалізації виробничого процесу в цілому. Критеріями 

конкурентоспроможності можуть бути можливість доступу до основних матеріалів та 

матеріалів на заміну у випадку збоїв основних поставок, зв’язки із постачальниками та 

їх кількість, обсяги поставок, ціна постачання, географічні відстані та стан доріг, спосіб 

транспортування та стан транспортної бази тощо. В межах цього рівня можна додатково 
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орієнтуватись на приблизний перелік критеріїв, який використовується при виборі 

постачальника (такі переліки можуть складати понад 100 показників). 

Модель «Товар як технологія виробництва» спрямована на виявлення та 

оцінювання маркетологом технологічних джерел конкурентоспроможності майбутнього 

товару та включає в себе такі складові: 

1) технологічний принцип виробництва, тобто який базовий фізико-хімічний, 

механічний або інший процес, чи їх сукупність покладені в основу виробництва товару. 

Наприклад, підошви для взуття можна виготовляти стандартизованим масовим способом 

– заливаючи полімер у форми. Виготовлення форм є витратним, а отже – має 

амортизуватись, відповідно, виникає питання обсягу виробництва, за якого досягається 

та перетинається точка беззбитковості. Але можна і друкувати на 3D принтері, в такому 

випадку можна кожний раз змінювати налаштування, і амортизувати нема чого. Різний 

технологічний принцип – відливання і друк – задають різні економічні умови 

виробництва, і, відповідно, дають різні можливості для формування 

конкурентоспроможності і маркетингової стратегії в подальшому; 

2) спосіб реалізації технологічного принципу, як сукупність технологічних 

процесів, які необхідно здійснити, щоб реалізувати мету виробництва в межах 

означеного принципу. Оскільки сукупність процесів є системою, то 

конкурентоспроможність можна оцінювати як за окремим процесом (швидкість, 

економічність тощо), так і за характеристиками самої системи (узгодженість, 

адаптивність/гнучкість, відкритість, цілеспрямованість (відсутність «зайвих» процесів, 

що не ведуть до реалізації мети), складність тощо. Як приклад можна навести, що є різні 

способу збагачення урану, що бепосереньо впливає на вартісні показники ТВЕЛів різних 

виробників; 

3) фізична реалізація: яке саме обладнання основне, допоміжне та додаткове 

необхідне для реалізації системи процесів, що втілюють технологічний принцип? 

Конкурентоспроможність вираховується за параметрами обладнання, наріжними для 

забезпечення базових вимог до виробництва: швидкість, продуктивність, ступінь 

автоматизації, ремонтопридатність, вартість експлуатації тощо. 

Модель П. Барейра [2, с. 495-497] описує ресурси, які необхідні для створення 

інноваційного товару, за задумкою автора має три рівні: 1) потреба споживача; 2) 

технологічна концепція товару (якою саме технологією можна задовольнити потребу); 

3) необхідні ресурси, як матеріальні, так і нематеріальні. Означена модель у комбінації 

із двома попередніми дозволяє комплексно оцінити потенційну 

конкурентоспроможність товару в частині, яка пов’язана із виробничим процесом. 

Розподіл. Другий етап – етап розподілу – в петлі якості представлений такими 

функціями, як: пакування, зберігання та доставка. Можна сюди додати облік та 

інвентарний контроль. Конкурентоспроможність процесу розподілу, представленого 

означеними функціями, визначається 1) швидкістю виконання (економія часу); 2) 

збереженням характеристик товару; 3) можливістю інформаційного забезпечення 

(супроводу) кожної функції; 4) зручністю обліку товару; 5) вартістю; 6) зручністю 

використання самої упаковки: умов її зберігання, терміну служби, ергономічністю тощо. 

Питання збереження товару та його «супровід» через процес розподілу, включаючи 

фізичний товарорух, виконує упаковка. Вся сукупність вимог до процесу розподілу 

виконується упаковкою товару, проте різними її видами. Логістична модель товару 

передбачає аналіз трьох рівнів, які послідовно реалізуються в процесі товарообігу: 1) 

функціональна упаковка; 2) ринкова упаковка; 3) транспортна упаковка. 

Функціональна упаковка – це рівень, що передбачає необхідність для збереження та 

використання товару в тому сенсі, що товар без цієї упаковки не може бути 

представлений на ринку, оскільки або сам товар фізично без неї не існує (рідкі та сипучі 
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товари, як молоко в пляшках, або кава), або без упаковки не буде реалізовано процес 

використання товару (сірники в коробці із вогнезаймистою стрічкою з боку). Мета 

функціональної упаковки – безпосередньо зберегти властивості товару, в тому числі, 

функціональні. 

Ринкова упаковка – це упаковка, що реалізує комунікаційне навантаження на 

товар, як в контексті продажу, так і в контексті обліку. Пляшки з-під молока часто поверх 

обгортаються інформаційною стрічкою або повністю покриваються плівкою, функція 

якої – інформуюча, рекламна, а також облікова, оскільки на цю упаковку нанесено 

позначки, що уможливлюють її облік, систематизацію та продаж. 

Транспортна упаковка – упаковка, що призначена для збереження товару під час 

його фізичного транспортування, та спрощення обліку і логістичних функцій 

(перевезення, зберігання тощо). Питання вартості, швидкості здійснення функції, 

зручності використання упаковки є наскрізними і стосуються кожного рівня. 

Обмін. Етап обміну в системі ринкових відносин є ключовою точкою перетину 

інтересів покупця та виробника. Для аналізу різних аспектів конкурентоспроможності 

товару необхідно проаналізувати такі аспекти: товар у статиці, товар у динаміці та 

асортиментну пропозицію. 

Традиційні маркетингові моделі товару висвітлюють означене питання з двох 

сторін: в статиці - класична трирівнева модель товару Ф. Котлера [1] формує уявлення 

щодо базової ідеї, наявних основних та додаткових складових товару, закладених 

виробником, а в динаміці п’ятирівнева модель Т. Левіта [3] відображає ціннісне 

сприйняття споживачем характеристик товару, їх розвиток у часі, потенціал і, що дуже 

важливо для визначення часу виведення товару з ринку, межу його технологічного 

розвитку. Означені моделі відпочатку покликані надавати детальний опис товару, проте 

саме складові кожної моделі варто розглядати як відправні точки для аналізу 

конкурентоспроможності, із урахуванням важливості характеристик, особливостей та 

інтенсивності конкуренції та моделі прийняття рішень, яку використовує споживач. 

Наприклад, український ринок взуття масового споживання для споживачів із низьким 

та середнім рівнем доходу знаходиться на етапі розвитку, за якого вирішального 

значення набуває другий рівень товару, оскільки вітчизняні виробники мають змогу 

варіювати співвідношенням ціна-якість і саме за характеристиками взуття та ціною 

продажу обирають споживачі і найбільш інтенсивна конкуренція, відповідно, 

розгортається саме в цьому напрямку. А от, наприклад, продавці дрібної електроніки 

відомих світових брендів дуже обмежені у можливостях диференціюватись на другому 

рівні через глобальні маркетингові стратегії своїх постачальників, однакові для всіх 

посередників, і, отже, мають можливість самостійно формувати лише третій рівень 

товару: особливості обслуговування та взаємодію із споживачами після купівлі. 

Відповідно, споживачі часто обирають не стільки сам гаджет, який є принципово 

однаковим в різних магазинах техніки, а, радше, постачальника, якому можна довіряти 

через прозору політику продажу та надійну післяпродажну підтримку, а також через 

програми лояльності та додаткові сервіси. 

Означені маркетингові моделі детально описані у професійній літературі з 

маркетингу та не вимагають додаткового розкриття. 

Модель товарного комплексу. Задоволення потреби споживача може 

відбуватися як одним товаром, так і низкою товарів, в силу пов’язаності попиту. 

Найбільш типовий приклад ‒ засоби для догляду за волоссям, коли для задоволення 

потреби необхідна група товарів, пов’язаних між собою: шампунь, бальзам-ополіскувач, 

кондиціонер тощо. В даному випадку конкурентоспроможність товару потрібно 
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розглядати в межах, пов’язуючих між собою технологію задоволення потреби 

асортиментною групою товарів. 

Споживання. Етап споживання є ключовим в тому сенсі, що, по-перше, 

зосереджений на мотивації і очікуваннях споживача, які мають бути враховані у товарі 

до його виходу на ринок, а, по-друге, на досвіді споживання, який формує відношення 

до конкретного товару, його позицію серед конкурентів, яку йому присвоює споживач, 

та бажання здійснити покупку в подальшому. Відповідно, моделі мають враховувати як 

сукупність потреб та очікувань, так і процес вирішення проблеми споживача. В контексті 

аналізу конкурентоспроможності метою такого моделювання має бути перелік 

характеристик та аспектів товару, що безпосередньо пов’язані із мотивацією особистості 

та її споживанням придбаного і є критичними при здійсненні вибору. Відповідна 

сукупність моделей, сконцентрованих на процесі споживання, охоплює як сам процес, 

так і моделі поведінки, так і базові мотиваційні тригери, представлена на рис. 3. 

 
  Етап споживання: 

Моделі товару 

  

     

Зосереджені на процесі 

споживання 

 Зосереджені на базових 

мотиваційних тригерах 

 Зосереджені на моделі 

поведінки споживачів 

     

Товар як технологія 

задоволення потреби 

 Товар як функція 

 

Товар як імідж 

 Товар як конструктивний 

образ 

 

Рисунок 3 ‒ Моделі товару, які використовуються для оцінювання його 

конкурентоспроможності на етапі споживання  

 

Товар як технологія задоволення потреби споживача. Процес споживання 

відображено моделлю товару як технології задоволення потреб [6]. Складові моделі 

послідовно розкривають процес використання, починаючи із технологічного принципу 

задоволення потреби (тобто яка саме принципово технологія буде основою товару), 

оскільки сам принцип визначає наступну послідовність дій та їх фізичне втілення. 

Другий рівень моделі описує спосіб реалізації принципу як сукупність послідовних 

кроків, спрямованих на досягнення мети, тобто вирішення проблеми споживача в межах 

означеної технології. Третій рівень – фізична реалізація способу – описує матеріальну 

складову товару та супутню допоміжну інфраструктуру, які втілюють його ідею і мають 

реалізувати процес задоволення потреби. Модель створена для аналізу придатності 

товару для використання в контексті повсякденної поведінки споживача. Проте її також 

можна застосувати для порівняння різних технологій задоволення потреби, втілених у 

конкуруючі товари, визначення ключових характеристик процесу споживання та аналізу 

конкурентоспроможності товару за цим переліком. Наприклад, з одного кінця міста в 

інший можна дістатись громадським транспортом, на авто, на мотоциклі, на велосипеді, 

на електробайку тощо. Питання полягає в тому, які витрати часу та коштів передбачає 

кожний спосіб, чи є відповідна інфраструктура (приміром, велодоріжки та 

велопарковка), чи має споживач необхідне обладнання. 

Модель «товар як функція» або структурно-функціональна модель товару 

орієнтована на аналіз функціональних характеристик товару, які є базовими для 

прийняття рішення про купівлю. Навіть якщо товар відіграє роль статусного символу, 

функціональні характеристики розглядаються споживачем «за умовчанням», 

автоматично. Відомий бренд Rolex, що із великим відривом посів першу сходинку за 

обсягами глобальних продаж серед швейцарських годинників в 2019 році [10], втратить 
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свої позиції, якщо споживач матиме проблеми із визначенням часу. Навіть якщо він на 

годинник дивиться раз у п’ятиріччя. Для окремих брендів відсутність базових 

функціональних характеристик в активному переліку для оцінювання споживача 

означає, що вони настільки досконалі, що немає сенсу їх окремо брати до уваги. І 

ситуація на ринку докорінно зміниться, якщо ці характеристики виробник випустить з 

поля зору, зосередившись на «статусності». 

Модель «товар як функція» розглядає три рівні товару, пов’язані із реалізацією 

функціонального призначення в базовому та розширеному вигляді [7]: 1) 

функціональне ядро; 2) структурно-функціональна надбудова; 3) розширений 

функціонал. Рівень «функціональне ядро» описує базові компоненти (вузли, блоки 

тощо), від яких залежить реалізація функціонального призначення товару. Робота 

функціонального ядра забезпечує реалізацію функцій другого рівня. Порівняння товарів 

за цим рівнем дозволяє визначити – чи працюють ядра за схожою технологією (і тоді 

можна досягти схожості параметрів функцій, які виконуються однаковими способами), 

чи вони принципово різні, і тоді забезпечувати реалізацію функцій можна за рахунок 

технологічно різних робочих процесів. Структурно-функціональна надбудова – це 

система функцій, які реалізують базове призначення товару та створюють базову 

цінність для споживача. Порівнювати функції можна за системою критеріїв, які 

відображають ступінь задоволення базової потреби. Розширений функціонал надає 

можливість отримати додаткові сервіси та властивості, які розширюють функціональні 

можливості застосування  товару. Використання цієї моделі для оцінювання стійкості 

бізнес-моделі підприємства наведено авторами у [7]. 

Модель «товар як імідж» має на меті проаналізувати соціальну складову 

взаємодії споживача з товаром. Культурне середовище генерує певні культурні символи 

та знаки, вивчення яких проводиться під час семіотичного аналізу. Відповідно, 

споживачі під час придбання товару купують не просто товар як виріб, а певний символ 

чи знак. Він може бути спрямованим як на зовнішнє  (визнання соціумом) та/або на 

внутрішнє (для підкріплення власних переконань або уявлення про себе) середовище, 

виступати як засіб самовираження та соціальної ідентифікації. Такий товар-символ 

доцільно розглядати в контексті трьох складових: 1) імідж позиціонування; 2) 

підкріплення (фізичне та сервісне); 3) підкріплення середовища (меми, скрипти, 

архетипи). Купуючи товар, споживач купує також його імідж, сформований проведеним 

позиціонуванням товару компанією, яке поділяється на рекламне та товарне. Рекламне 

позиціонування, яке яскраво виражене у рекламному слогані, явно чи неявно пов’язує 

товар із характеристиками та моделями поведінки, які зчитуються споживачем із певним 

культурним контекстом. Товарне позиціонування поділяється на відчутну та невідчутну 

частини. Відчутна частина – фізичне підкріплення – пов’язана із задекларованими 

характеристиками та сприйнятими споживачем як матеріальним підкріпленням іміджу, 

наприклад, натуральна шкіра у дорогих марках авто. Невідчутна – сервісне підкріплення 

– є доповнюючим та таким, що забезпечує взаємодію із брендом на задекларованому 

рівні. Третій рівень – підкріплення середовища – характеризує вплив середовища на 

споживача, який забезпечує та посилює конкурентні позиції товару функціонуючими у 

суспільстві домінуючими мемами та соціальними скриптами  як неформальними  

імперативами споживчої поведінки. Аналіз цього рівня ‒ це дослідження 

мемокультурного кокона (оболонки) товару. 

Модель товару як конструктивного образу – базується на використанні  

мультиатрибутивної моделі товару, яка розглядає товар як сукупність незалежних 

атрибутів, а оцінка конкурентоспроможності товару споживачем розглядається як 

інтегральна оцінка атрибутів товару, коли вибір споживача лежить в раціональній 
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площині та спрямований на максимізацію корисності. Модель передбачає свій набір 

характеристик для кожної цільової аудиторії, а також можливість компенсувати 

недостатню вираженість одних характеристик іншими. Для аналізу використовуватися 

формула Фішбейна та модель Норіакі Кано [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Подані моделі товару утворюють взаємопов’язану групу, що охоплює весь 

економічний цикл від початку виробництва до споживання. Такий підхід допомагає 

врахувати нюанси маркетингового управління на кожному етапі та сформувати комплекс 

маркетингових заходів з посилення конкурентоспроможності підприємства в частині 

його товарної політики. Подальшим напрямом досліджень може стати розроблення 

алгоритму, що дозволить сформувати систему критеріїв конкурентоспроможності 

товару відповідно до конкретної ринкової ситуації, враховуючи особливості реалізації 

етапів у межах визначеного ринку. 
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System of Marketing Models of Goods. 

The aim of the article. The purpose of the study, which is the subject of the article, was the 

formation of a system of product models, which covered the stage "production - distribution - exchange 

- consumption", which creates a basis for analysing the competitiveness of goods over time. To achieve 

this goal, the following tasks were set and solved: a) a comprehensive analysis of existing models in 

marketing; b) the formation of new models of goods that are not present today in the world scientific 

literature; c) formation of a system of product models in marketing as a basis for analysis of product 

competitiveness in the temporal aspect. 

Analyses results. Traditionally, in the process of analysing the competitiveness of the company 

in the centre of the analysis is the product as an object of market exchange. The issue of product 

competitiveness implies the need to determine the key aspects or components that will be subject to 

comparative analysis, as competitiveness is a relative concept. For a comprehensive analysis of 

competitiveness it is necessary to take into account the entire cycle of its production and market 

presence, its life cycle, in particular, within the classical scheme: production - distribution - exchange 

- consumption. At each of the stages of this scheme, the key are different aspects and characteristics of 

the product, according to the characteristics of interaction with it, which should be reflected in the 

marketing models of the product, developed separately for each stage. Within each stage, appropriate 

models are identified that reflect the specific requirements for the product related to the technical and 

economic characteristics of the enterprise. The first stage - production - aims to optimize production 

activities, so the model should reflect the characteristics of the production of goods. In the second stage 

- distribution - the product must meet the goal of optimizing logistics activities, therefore, the 

corresponding model reflects the characteristics of the product associated with logistics of sales. The 

third stage - exchange - is the point of intersection of supply and demand. Within the fourth stage of 

consumption, the product model should be focused on motivation and consumer behaviour. The 

presented models are connected into a system that is cross-cutting for the entire life cycle of the product 

and can serve as a basis for a comprehensive assessment of its competitiveness. 

Conclusions and directions for further research. The presented product models form an 

interconnected group, covering the entire economic cycle from the beginning of production to 

consumption. This approach helps to take into account the nuances of marketing management at each 

stage and to form a set of marketing measures to strengthen the competitiveness of the enterprise in 

terms of its product policy. A further area of research may be the development of an algorithm that will 
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form a system of criteria for the competitiveness of goods in accordance with the specific market 

situation, taking into account the peculiarities of the implementation of stages within a certain market. 

Keywords: marketing, product, product model, system of marketing models of goods, 

competitiveness. 
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ІТ-АУТСОРСИНГУ 

 
У статті досліджено існуючі науково-методичні підходи до оцінки ефективності 

використання аутсорсингу інформаційних технологій у виробничо-комерційній діяльності 

промислових підприємств. Сформульовано методичні рекомендації щодо оцінки ефективності 

та результативності механізму ІТ-аутсорсингу, що дозволяє визначити результат його 

впровадження і напрямок його подальшого розвитку. Запропоновано методичні рекомендації 

щодо прийняття рішення про ІТ-аутсорсингу, застосування якого є частиною процедури 

прийняття рішення про використання аутсорсингу в роботі підприємства і передбачає 

послідовне виконання заходів по виявленню бізнес-процесу для передачі на аутсорсинг з метою 

підвищення якості та ефективності виконання делегованих процесів. Запропоновано графічний 

порівняльний метод аналізу ефективності рішень щодо використання аутсорсингу сторонніми 

підприємствами i практичної реалізації ІТ-функції власними силами підприємства 

Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні технології, економічна ефективність, бізнес-

процеси, промислові підприємства 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Актуальність розгляду економічних та 

організаційних проблем аутсорсингу пов'язана з його широким розповсюдженням у 

світі, оскільки його застосування дозволяє в значній мірі підвищити 

конкурентоспроможність корпорацій за рахунок зниження витрат, раціоналізації 

виробничої та управлінської діяльності, фокусування на інноваціях. На сьогоднішній 

день аутсорсинг є однією з ефективних форм організації виробничо-комерційної 

діяльності промислових підприємств, яка передбачає вирішення проблем їх 

функціонування та розвитку в умовах ринкової економіки з допомогою передачі частини 

функцій своїм партнерам по бізнесу [1, 4]. 

Перед промисловим підприємством, яке розглядає питання передачі 

інформаційних технологій або їх частини на аутсорсинг, виникають питання: чи 

допоможе це вирішити поставлені завдання, і як оцінити переваги, що отримуються? При 

цьому, якщо відійти від занадто оптимістичних уявлень, то ефективність виведення ІТ-

послуг на аутсорсинг виявляється не завжди однозначною. 
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При прийнятті рішення про аутсорсинг необхідно проаналізувати фінансові та 

організаційні витрати, не випускаючи з зони аналізу ризики, що виникають при 

організації аутсорсингу ІТ-послуг. Відсутність повноцінного аналізу при прийнятті 

даного рішення може замість вигоди нанести відчутні збитки. Постачальники 

аутсорсингових послуг зазвичай використовують методики для розрахунку ефективності 

аутсорсингу, що дозволяють показати фінансові переваги і дуже часто виводять з області 

аналізу можливі збитки від ризиків, що виникають. Виходячи з цього, розробка нових  та 

удосконалення існуючих науково-методичних підходів до оцінювання ефективності 

аутсорсингу інформаційних технологій є важливою та актуальною задачею. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблеми економічної 

ефективності аутсорсингу інформаційних технологій розглядалися в наукових працях 

широкого кола науковців. Найбільш помітні результати в цій сфері отримали такі 

дослідники: Анікін Б.А. [2], Голованов І.С. [3], Кобєлєва Т.О. [5], Курбанов А.Х. [6], 

Ляхович Г.І. [7], Манойленко О.В. [8],  Петрик В.Л. [11], Фролова В.Ю. [12], Чухрай Н.І. 

[13], Шарчук Т.В. [14] і інші. Серед зарубіжних авторів можна виділити Джедд М. [15], 

Сікорську М. [16], Нагі С. [17, 18], Коціскі Д. [19]. 

Окремі дослідники рекомендують проводити оцінювання економічної  

ефективності з використанням  тільки одного (навіть дуже важливого)  показника, 

наприклад, заробітної плати [12]. На наш погляд, такого роду спрощення в деяких 

випадках може бути надмірним і не дасть можливості спрогнозувати необхідний  

результат на майбутнє. В умовах швидкого розвитку інформатизації промислового 

виробництва немає складнощів щодо розрахунку показників та факторів із значним 

представленням багатьох складових. Виходячи з цих посилань, на наш погляд, при 

проведенні розрахунків ефективності аутсорсингу інформаційних технологій 

рекомендується враховувати важливі показники та критерії в більш повному обсязі. 

Такого роду спроби реалізовано в наукових працях Ляховича Г.І. [7], Шарчук Т.В. [14] 

при дослідженні  аутсорсингу логістики бізнес-процесів виробництва продукції, але 

питання ІТ-аутсорсингу в цих дослідженнях залишилися поза увагою їх авторів.   

Разом з тим слід зазначити, що, незважаючи на широке розповсюдження 

аутсорсингу на Заході, в Україні аутсорсинг до цього часу є ще досить новим явищем. В 

українській економічній літературі поняття аутсорсингу з'явилося порівняно недавно, 

тому багато проблем, що стосуються аутсорсингу, мало вивчені. Основна причина цього 

– відсутність повноцінних теоретичних і методичних напрацювань у даній сфері, здатних 

спонукати керівництво підприємств до активних дій у напрямку застосування 

аутсорсингу. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Незважаючи на велику кількість досліджень проблем 

формування, використання та оцінювання аутсорсингових послуг в сфері інформаційних 

технологій, ряд проблем ще залишаються розробленими в недостатній мірі. До них, 

зокрема, слід віднести питання економічного обґрунтування вибору ІТ-аутсорсера, 

управління взаємовідносинами в систему «аутсорсер - аутсорсі», визначення умов та 

економічних меж використання послуг ІТ-аутсорсера. Всі ці питання є надзвичайно 

важливими для ефективної виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств 

та потребують подальшого розвитку та удосконалення. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає в 

розробці методичних підходів до оцінки економічної доцільності та ефективності 

використання аутсорсингу інформаційних технологій в практиці роботи вітчизняних 

промислових підприємств. 
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Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Вітчизняним промисловим  підприємствам у цей час 

певним чином бракує уявлення щодо сутності аутсорсингу інформаційних систем та 

можливостей  його використання в своїй виробничо-комерційній діяльності. На наш 

погляд, для того, щоб підприємству зрозуміти необхідність створення власного ІТ-

підрозділу або надати виконання його функцій аутсорсеру, необхідно дослідити 

завдання та функції ІТ-підрозділу  в кожному з чотирьох наступних напрямків: 

стратегічної доцільності; якості операційної можливості (здатності); економічної (в 

першу чергу, фінансової)  вигоди; наявних можливостей по вдосконаленню ІТ-операцій 

на своєму підприємстві. 

Проведені нами дослідження свідчать про те, що аутсорсинг має одну дуже 

важливу особливість: він не є тотожним субдорученню, оскільки здійснює повністю 

вільний вибір щодо виконання своїх зобов’язань (у нашому випадку надання ІТ-послуг) 

перед підприємством-замовником його послуг. На відміну від субдоручень, послуги 

аутсорсера – це елемент  стратегічного партнерства з аутсорсі, при цьому кожна зі сторін 

намагається досягти максимального комерційного успіху завдяки пристосуванню своїх 

бізнес-процесів до виробничих потреб свого партнера [13]. 

Промислове підприємство, яке вирішує завдання передачі інформаційних 

технологій або їх частини на ІТ-аутсорсинг, так чи інакше повинно знайти вірні рішення 

наступних проблем: чи допоможе ІТ-аутсорсинг вирішити поставлені завдання? яким 

чином та з використанням яких методичних підходів  оцінити переваги, які будуть потім 

отримано? чи порівнювані отримані переваги з витратами на проведення ІТ-

аутсорсингу? 

Кадровий холдинг АНКОР провів у нашій країні дослідження ефективності 

послуг аутсорсингу по різних напрямках [1]. Дослідження було проведене серед топ-

менеджменту українських та іноземних підприємств, які здійснюють свою виробничо-

комерційну діяльність у нашій країні. В результаті було виявлено, що 41,2 % опитаних 

підприємств вважають основним джерелом ефективності від використання 

аутсорсингових послуг економію ресурсів підприємства-аутсорсі, 37,6 % респондентів 

віддають перевагу оптимізації та прискоренню бізнес-процесів, 32,9 % впевнені, що їх 

бізнес-діяльність стала більш ефективною, 14,1 % відзначили покращення процесів 

контролю та підвищення якості аутсорсингових процесів, 14,3 % впевнені, що завдяки 

аутсорсингу вони мають можливість приймати рішення, ґрунтуючись на останніх 

інноваційних досягненнях  своєї галузі (рис. 1). 

Для українських підприємств отримання завдяки використанню аутсорсингу 

певних факторів ефективності (конкурентних переваг) є надзвичайно важливим, 

виходячи з достатньо високого рівня конкуренції, суттєвого перебільшення пропозиції 

над попитом на цільовому ринку, мінливості економічних і соціальних умов виробничо-

комерційної діяльності, високої швидкості інноваційних змін у різних сферах діяльності 

та практично відсутніх можливостях отримати підтримку держави.  

Слід зазначити, що, попри досить оптимістичні уявлення багатьох дослідників та 

теоретиків у сфері виведення інформаційних послуг на ІТ-аутсорсинг, його ефективність 

та раціональність використання далеко не завжди виявляється однозначною. Має місце 

ряд причин, через які підприємства не наважуються передавати частину своїх бізнес-

процесів на аутсорсинг. 
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Рисунок 1 – Рейтинг напрямків ефективності використання аутсорсингу промисловими 

підприємствами 

Джерело: складено авторами за результатами дослідження кадрового холдингу 

АНКОР [1] 

 

Звідси виходить ряд недоліків, пов’язаних з наявністю  ризиків застосування 

аутсорсингу [12]: 

а) можливе зростання витрат у випадку недостатнього вивчення можливостей 

власного підприємства і передання на аутсорсинг занадто багатьох функцій та процесів;  

б) можливість банкрутства аутсорсингової компанії;  

в) аутсорсинг може обмежувати гнучкість управління компанією;  

г) відсутність законодавчого визначення й регулювання аутсорсингу;  

д) відтік конфіденційної інформації;  

е) можливе зниження відповідальності особами, яким передаються бізнес-

процеси на умовах аутсорсингу;  

ж) важкість контролю технологічних бізнес-процесів;  

з) атусорсинг може обмежувати технологічну гнучкість підприємства. 

При прийнятті рішення про аутсорсинг необхідно проаналізувати фінансові та 

організаційні витрати, не випускаючи із зони аналізу ризики, що виникають при 

організації аутсорсингу ІТ-послуг. Відсутність повноцінного економічного аналізу при 

прийнятті даного рішення може замість вигоди нанести користувачу аутсорсингових 

послуг (аутсорсі) відчутні збитки. Постачальники аутсорсингових послуг (аутсорсери) 

зазвичай використовують методики для розрахунку ефективності аутсорсингу, що 

дозволяють показати фінансові переваги і дуже часто виводять з області аналізу можливі 

збитки від ризиків аутсорсингу, що нерідко виникають в їх комерційній діяльності. 

Попереднє економічне обґрунтування використання ІТ-аутсорсингу пов'язано з 

визначенням критеріїв вибору ефективності застосування аутсорсингу – оцінкою витрат 

на реалізацію ІТ-функції власними силами підприємства або передачею її на аутсорсинг. 

Ухваленню рішення про передачу ІТ-функцій на аутсорсинг повинен передувати 

економічний аналіз ефективності такого рішення, який, на нашу думку, може бути 
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здійснений шляхом порівняння витрат на реалізацію даної функції при передачі її на 

аутсорсинг з витратами на її реалізацію підприємством-замовником, тобто власними 

силами без залучення послуг аутсорсера. 

В сфері інформаційних технологій має місце безліч функцій, які підприємству 

більш ефективно не виконувати власними силами, а передати згідно певної угоди ІТ-

аутсорсеру. Найбільшу популярність у сфері ІТ-аутсорсингу набули процеси по ремонту 

та підтримці персональних комп’ютерів, консалтингу користувачів, встановленню та 

налаштуванню програм, технічному обслуговуванню та адмініструванню серверного 

обладнання та його інфраструктури і додатків, забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства, офісної телефонії і таке інше [1, 9]. 

Разом з тим, при прийнятті рішення щодо передачі на аутсорсинг тієї чи іншої ІТ-

функції, підприємству слід провести детальне економічне обґрунтування цієї операції. В 

першу чергу слід розглянути наслідки передачі аутсорсеру частини виробничих функцій 

підприємства, тобто оцінити їх вплив на такі економічні аспекти виробничої діяльності, 

як контроль інформаційного обслуговування виробничих процесів, збереження в 

таємниці комерційних секретів, забезпечення гнучкості виробництва та його оправної 

перебудови, впровадження інноваційних виробничих і інформаційних технологій, 

адекватності реакції підприємства на коливання ринкового попиту  і таке інше. 

Перехід до операцій аутсорсингу передбачає зробити бізнес-діяльність 

промислового підприємства більш ефективною, а економічні результати (додатковий 

прибуток) з’явиться тільки тоді, коли бізнес-діяльність буде раціонально організована в 

усіх напрямках виробничої діяльності, в тому числі і в сфері ІТ-аутсорсингу. З цього 

витікає висновок про те, що ефективність ІТ-аутсорсингу може проявитися не відразу, а 

через деякий час, коли прийняти рішення аутсорсингу ІТ-послуг почнуть давати реальну 

економічну віддачу. Разом з тим, як вказує в своєму дослідженні Шарчук Т.В. [14, с. 773], 

досить часто зустрічаються ситуації, коли аутсорсинг надає всі можливості відразу 

зменшити сумарні витрати на здійснення певних операцій і при цьому, що є досить 

важливе, отримати гарантовано якісні сервісні послуги. 

Досліджуючи ефективність аутсорсингу, Чухрай Н.І. акцентує увагу виробничого 

топ-менеджменту на тому факті, що передана аутсорсеру функція, процес, робота або 

послуга повинна приносити реально відчутний прибуток [13, с. 37‒39]. Тому прийняття 

рішення про передачу ІТ-функцій на аутсорсинг нагально вимагає порівняння витрат при 

здійсненні цих робіт власними силами підприємства та аутсорсером. При цьому слід 

обов’язково враховувати пороги рентабельності та обсягів продаж продукції, які і будуть 

формувати відповідну межу при прийнятті управлінського рішення підприємством щодо 

виконання ІТ-операцій зовнішнім підприємством (аутсорсером).  

Нами рекомендується визначати критичну межу (верхній поріг беззбитковості ІТ-

аусорсингу) прийняття управлінського рішення з використанням поняття обсягу 

аутсорсингових продаж ІТ-функції – 
крит

аутN , кількісне значення якого можна знайти 

шляхом порівняння повних витрат підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, 

ІТ-послуги) власними силами ПВвс та аналогічних витрат при виконанні цих же робіт 

аутсорсером ПВаут з використанням залежності (1).  При цьому повні витрати 

підприємства і повні витрати аутсорсера включають в себе постійні витрати – УП  та 

змінні витрати V.  

 
крит

аутвсвс

крит

аутаутаут NVУПNVУП
maxmax

 ,                   (1) 
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де УПаут, УПвс  ‒ постійні витрати підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, 

ІТ-послуги), відповідно,  власними силами та з використанням послуг аутсорсера; Vаут, 

Vвс  ‒ змінні витрати підприємства на виконання ІТ-функції (ІТ-операції, ІТ-послуги), 

відповідно,  власними силами та з використанням послуг аутсорсера. 

З формули (1) є можливість визначити кількісне значення  критичної межі (порогу 

беззбитковості ІТ-аусорсингу) прийняття управлінського рішення з використанням 

поняття обсягу аутсорсингових продаж ІТ-функції – 
крит

аутN
max

: 

 

)(

)(
max

всаут

аутвскрит

аут VV

УПУП
N




                            (2) 

 

При обсязі робіт N (наприклад, кількість місяців підтримки корпоративного сайту 

підприємства), що перевищує значення критичної для аутсорсера межі (N > крит

аутN
max

), 

послуги аутсорсера стають для підприємства неефективними, тому що його власні 

витрати на створення та обслуговування будуть меншими. 

Разом з тим, не на протязі всього інтервалу обсягу робіт від 0 до 
крит

аутN
max

 послуги 

аутсорсера будуть для підприємства ефективними. Має місце певна критична межа 

(нижній поріг беззбитковості ІТ-аусорсингу) крит

аутN
min

, менше якої послуги аутсорсера 

будуть збитковими для підприємства-аутсорсі, тому що в цих межах дохід підприємства 

менший витрат підприємства за послуги ІТ-аутсорсера. Значення крит

аутN
min

  рекомендується 

знаходити з наступного рівняння: 

 
крит

аут

крит

аутаутаут NДNVУП
minmin 1 ,                                 (3) 

 

де  Д1  ‒ рівень отриманого підприємством доходу при виконанні одиниці робіт по 

використанню даної інформаційної технології (наприклад, дохід за один місяць 

використання корпоративного сайту підприємства-аутсорсі). 

З формули (3) знаходимо значення 
крит

аутN
min

: 

)( 1
min

аут

вскрит

аут VД
УП

N


 .                                         (4) 

 

Визначення ефективності використання ІТ-аутсорсингу ряд дослідників 

рекомендують визначати з використання графічного методу [13, 14]. Враховуючи ці 

рекомендації, пропонуємо поєднати аналітичні розрахунки – моделі (1) та (2) з їх 

графічною інтерпретацією. Ця пропозиція реалізована нами на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Графічний порівняльний аналіз ефективності рішень щодо аутсорсингу i 

реалiзацiї ІТ-функції власними силами підприємства 

Джерело: побудовано авторами з урахуванням рекомендацій [13, 14] 

 

Графічний порівняльний аналіз ефективності рішень щодо аутсорсингу i 

практичної реалізації ІТ-функції власними силами підприємства, представлений на 

рис.2, дозволяє зробити низку, на наш погляд, в достатній мірі важливих  висновків та 

узагальнень. 

По-перше, підприємству-аутсорсі слід мати на увазі, що не завжди кожне 

управлінське рішення в сфері ІТ-послуг є ефективним. Для досягнення хоча б зони 

беззбитковості використання тієї чи іншої ІТ-послуг слід оцінити обсяг потреби в ній. 

При невеликому розмірі потреби дуже складно забезпечити ефективну експлуатацію 

інформаційного обладнання, приміщень, де воно розміщене, вантажити відповідними 

завданнями обслуговуючий персонал. З даних рис.2 виходить, що має місце певна зона 

збитковості, в рамках якої створення та використання власними силами є збитковим. При 

цьому повні витрати на власне виробництво та використання інформаційної послуги 

ПВвс перевищують доходи підприємства від її використання ДІТ, тобто ПВвс  >  ДІТ. При 

цьому не слід  водночас відмовлятися від цієї інформаційної технології. На графіку рис.2 

чітко видно відповідну  зону, в якій створення та використання цієї інформаційної 

технології може бути ефективним при надання її в аутсорсинг зовнішньому 

підприємству (аутсорсеру). Ця зона знаходиться між закінченням зони збитковості і 

початком зони ефективності власного виробництва Для реалізації цієї процедури 

Витрати, доходи від 
використання ІТ 

Зона ефективності  ІТ-
аутсорсингу: ПВаут > ПВвс 

 

Повні витрати аутсорсингу 
ПВаут = УПаут  +  Vаут 

Повні витрати власного виробництва 
ПВвс = УПвс  +  Vвс 

  Постійні витрати аутсорсингу – УПаут  

Постійні витрати власного виробництва - УПвс 

Дохід від використання ІТ,  ДІТ 

Зона збитковості 
власного виробництва 

Зона збитковості  
ІТ-аутсорсингу  

Зона ефективності власного 
виробництва: ПВвс > ПВаут 

  

Обсяг продаж,  
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повинен виконуватися ряд умов, найбільш важливою з яких є досягнення такого рівня 

доходу від споживання цієї технології, який би забезпечував  її попадання в зону  

ефективності  ІТ-аутсорсингу, яка характирується двома нерівностями:  

а) повні витрати аутсорсингу не перевищують повних витрат підприємства на 

створення та використання даної інформаційної технології, тобто  (ПВаут  <   ПВвс); 

б) повні витрати аутсорсингу на дану інформаційну технологію не перевищують 

рівень доходів від її використання на підприємстві-замовнику аутсорсингу, тобто  (ПВаут  

<   ДІТ). 

По-друге, при наявності збитковості в сфері самостійного створення та 

використання промисловим підприємством інформаційних технологій, слід мати на 

увазі, що не завжди ефективним буде рішення про відмову від власного забезпечення цієї 

послуги та передача її в аутсорсинг. Ми знову звертаємо увагу на обсяг потреби в даній 

інформаційній технології. На рис.2 чітко видно зону розміру потреб, при яких створення 

та використання даної інформаційної технології є збитковим не тільки для власних 

можливостей підприємства, а і при передачі цієї технології на аутсорсинг зовнішньому 

підприємству. Можемо констатувати той факт, що розмір зони збитковості ІТ-

аутсорсингу не є постійним. Її розмір залежить від економічних можливостей 

підприємства-аутсорсера. Але при використанні будь-якого аутсорсера безкоштовними 

ІТ-послуги, які він буде надавати,  не будуть. Тому неминуче на графіку рис.1 буде така 

зона, в рамках якої повні витрати ІТ-аутсорсера будуть перевищувати доходи 

підприємства від її використання ДІТ, тобто ПВаут  >  ДІТ. При наявності таких умов 

підприємству слід просто відмовитися від такого роду інформаційної технології в зв’язку 

з наявністю її абсолютної збитковості. Зауважимо, що для реанімації (створення 

можливостей для ефективного використання) такої технології слід створювати більші 

обсяги виробничих потреб, де її використання буде доцільним. Відповідним чином 

збільшаться і обсяги доходів від споживання технології на даному підприємстві, що 

дозволить змінити нерівність  ПВаут  >  ДІТ  на більш прийнятну для даного випадку: 

ПВаут  <  ДІТ. 

По третє, графічне представлення ефективності рішень щодо аутсорсингу або 

реалiзацiї ІТ-функції власними силами підприємства дозволяє виділити зону, в якій 

передача інформаційної технології в аутсорсинг є для даного підприємства 

неефективною. Для цієї зони характерною є наявність таких розмірів повних витрат 

підприємства по створенню та використанню інформаційної технології та аутсорсера на 

аналогічні потреби, при яких виконується наступна нерівність: ПВаут > ПВвс, тобто повні 

витрати підприємства ПВвс  є меншими, ніж аналогічні його витрати  на аутсорсинг цієї 

технології ПВаут. При цьому мають місце певні обмеження: і розмір повних витрат 

підприємства ПВвс, і розмір витрат на аутсорсинг даної інформаційної технології ПВаут  

повинні бути меншими, ніж  обсяги доходів від споживання технології на даному 

підприємстві ДІТ , тобто: ДІТ     >   ПВаут    та   ДІТ   >   ПВвс . Зауважимо, що в даній ситуації 

для промислового підприємства аутсорсинг даної інформаційної технології не є 

збитковим, просто рівень економічного ефекту при її створенні і використанні власними 

силами є більш ефективним. В принципі, підприємство може і залишити використання 

аутсорсингу цієї інформаційної технології, якщо в нього є більш дохідні та більш 

ефективні напрямки вкладення коштів, які можуть бути вивільнені при прийнятті 

варіанта передачі інформаційної технології на аутсорсинг. В цьому випадку треба 

здійснити додатковий економічний аналіз та провести відповідні розрахунки, які 

знаходяться за межами нашого дослідження. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Методичний підхід, який 

пропонується, дозволяє оцінювати економічну ефективність ІТ-аутсорсингу в більшій 
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мірі з точки зори економічного обґрунтування управлінського рішення щодо прийняття 

послуг ІТ-аутсорсером чи виконання їх власними силами. Таке завдання стоїть перед 

підприємством на самому першому етапі аутсорсингових відносин і являє собою в 

достатній мірі важливе і досить складне економічне завдання. Разом з тим, з розвитком 

аутсорсингових відносин підприємство-аутсорсі буде зацікавлене у підвищенні їх 

економічної ефективності. Для цього потрібно проводити пошук слабких місць та 

розробляти методичні рекомендації щодо їх усунення. Графоаналітичний метод 

оцінювання ефективності аусорсингу (рис.1) не дозволяє це зробити. В його алгоритмі 

задіяні укрупнені економічні показники (сумарні витрати, постійні витрати, змінні 

витрати), структура яких не передбачена у механізмі використання цього методу. 

Виходячи з цього, вважаємо за напрямок подальших розробок та досліджень 

розроблення методичних рекомендацій щодо деталізації цих показників з метою 

виявлення їх складових, на які підприємству-аутсорсі потрібно звернути особливу увагу.  

Цей методичний підхід до оцінки ефективності передачі на аутсорсинг 

інформаційної системи управління на підприємствах реального бізнесу в достатній мірі 

універсальний, оскільки враховує концептуальні засади аутсорсингу з одного боку і 

дозволяє адаптувати саму структуру оцінки ефективності в залежності від складності та 

витратності застосовуваних в бізнесі технологій, складності організаційної структури 

самого підприємства, цілей і масштабу аутсорсингу. Проте, будучи побудованим на 

основі розгляду аутсорсингу як процесу, відповідно, даний підхід має обмеження, що 

обумовлюють можливість його застосування до оцінки ефективності аутсорсингу 

виключно під час, коли аутсорсинг ще не реалізується на практиці. Останнє зауваження 

визначає напрямок подальших досліджень ефективності аутсорсингу, результати яких 

повинні включати не тільки початкові роботи аутсорсингу, а і його економічну оцінку в 

процесовому вимірі.  
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Methodological approach to evaluation of efficiency of it outsourcing. 
The aim of the article. When deciding on outsourcing, it is necessary to analyze the financial 

and organizational costs, without releasing from the analysis area the risks that arise when organizing 

the outsourcing of IT services. The lack of a full analysis in making this decision can instead of benefit 

cause significant losses. The purpose of the article is to develop methodological approaches to assessing 

the economic feasibility and effectiveness of the use of information technology outsourcing in the 

practice of domestic industrial enterprises. 

Analyses results. The article examines the existing scientific and methodological approaches to 

assessing the effectiveness of the use of information technology outsourcing in the production and 
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effectiveness and efficiency of the IT outsourcing mechanism are formulated, which allows to determine 

the result of its implementation and the direction of its further development. Guidelines for deciding on 

IT outsourcing are proposed, the use of which is part of the decision-making process on the use of 

outsourcing in the enterprise and involves consistent implementation of measures to identify the business 

process for outsourcing to improve the quality and efficiency of delegated processes. A graphical 

comparative method for analyzing the effectiveness of decisions on the use of outsourcing by third-party 

companies and the practical implementation of the IT function by the company's own forces has been 

developed. The methodological approach to assessing the effectiveness of outsourcing management 

information systems in real business enterprises is sufficiently universal, as it takes into account the 

conceptual principles of outsourcing on the one hand and allows to adapt the structure of efficiency 

assessment depending on the complexity and cost of technologies used in business. enterprise, goals and 

scale of outsourcing. 

Conclusions and directions for further research. The proposed methodological approach 

allows to assess the economic efficiency of IT outsourcing to a greater extent in terms of economic 

justification of the management decision to accept services to IT outsourcers or perform them on their 

own. Graphoanalytical method for evaluating the effectiveness of outsourcing (Fig. 1) does not allow 

this. Its algorithm uses aggregated economic indicators (total costs, fixed costs, variable costs), the 

structure of which is not provided in the mechanism of using this method. Based on this, we consider as 

a direction of further development and research to develop guidelines for detailing these indicators in 

order to identify their components, to which the outsourcing company needs to pay special attention. 

Being based on the consideration of outsourcing as a process, the proposed approach has limitations 

that allow its application to assess the effectiveness of outsourcing only at a time when outsourcing is 

not yet implemented in practice. Additional research is needed to address this limitation. 

Key words: outsourcing, information technologies, economic efficiency, business processes, 

industrial enterprises 
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В статті проведене дослідження світових трендів електронної комерції як складної 

форми економічних відносин. Здійснена діагностика електронної комерції на основі ключових 

показників ефективності цифрових технологій: коефіцієнт відмов; час перебування на сторінці; 

коефіцієнт конверсії; час, витрачений на сторінку; частка небаченого вмісту; коефіцієнт 

прокрутки сторінок сайту. Виявлено основні тренди, проблеми електронної комерції в світі та 

подані стратегічні орієнтири в майбутньому, серед них: розвиток мобільної комерції; 

поширення бізнес-моделі Online to Offline; розвиток електронних платіжних систем; 

забезпечення багатоканальності; персоналізація в digital-маркетингу; підвищення 

пізнаванності бренду; забезпечення вищої якості інформації для клієнтів; активне поширення 

інновації в електронній комерції. 

Ключові слова: електронна комерція, електронна торгівля, діагностика, ключові 

показники ефективності, інновації. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Електронна комерція стала невід’ємною 

частиною економіки після появи Інтернету та завдяки активній діджиталізації сучасного 

життя та бізнес-процесів. Пандемія COVID-19 та карантинні обмеження, пов’язані з нею, 

спричинили активний ріст електронної торгівлі в світі, розвиток форм і методів її 

здійснення. За 2019-2020 роки суттєво збільшилась кількість продавців та покупців, які 

отримують переваги від онлайн-транзакцій. Бізнес-процеси в електронній комерції 

характеризуються підвищеним рівнем інновацій, а разом з тим ризикованості та 

невизначеності. Це актуалізує дослідження тенденцій, діагностування стану та 

визначення стратегічних орієнтирів світової  електронної комерції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Проблеми електронної 

комерції активно вивчаються науковцями в останні роки. Авторами проаналізовано 

підходи до трактування понять «електронна комерція», «електронна-торгівля» [1; 4; 5]. 

Особливості, переваги та недоліки інтернет-торгівлі висвітлені в працях [3; 7]. 

Низка науковців провели оцінку електронної торгівлі в Україні [7; 10]. У праці 

[10] досліджено сучасний стан електронної комерції в Україні з урахуванням результатів 

роботи найбільших вітчизняних маркетплейсів. Авторка також виокремила тренди 

електронної комерції в 2016 році, частина з яких є актуальною в даний час. 
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Ковальова О.М., Кірсанова В.В. провели аналіз матеріально-технічних передумов 

та кадрового забезпечення е-комерції в Україні та навели рекомендації щодо усунення 

виявлених недоліків. Заслуговує на увагу здійснена авторами класифікація форм 

інтернет-торгівлі [3]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Разом з тим, у роботах вітчизняних вчених електронна комерція 

часто розглядається фрагментарно, ототожнюється з електронною торгівлею, аналіз 

проводиться лише на рівні країни та окремих маркетплейсів. Виникає необхідність 

дослідження світових трендів електронної комерції як складної форми економічних 

відносин та її діагностики з метою виокремлення стратегічних орієнтирів розвитку. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є 

дослідження світових трендів електронної комерції як складної форми економічних 

відносин та її діагностика на основі ключових показників ефективності; обґрунтування 

стратегічних орієнтирів розвитку електронної комерції в Україні та світі. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Вважаємо за необхідне чітко розділяти поняття 

«електронна комерція» та «електронна торгівля». Згідно Закону України «Про 

електронну комерцію», електронна комерція (e-commerce) – відносини, спрямовані на 

отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни 

або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин 

виникають права та обов’язки майнового характеру [6]. До електронної комерції входить 

не лише електронна торгівля (E-Trade), а й електронний обмін інформацією (Electronis 

Data Interchange, EDI), електронний рух капіталу (Electronic Funds Transfer, EFS), 

електронні гроші (E-Cash), електронний маркетинг (E-Marketing), електронні фінансові 

послуги (E-Banking), інші інформаційні електронні послуги в різних сферах бізнесу. 

Цифрова трансформація бізнесу та обсяги електронної комерції в останні кілька 

років збільшуються в геометричній прогресії. Так, в 2017 році світовий ринок 

електронної комерції досяг 2,3 трлн. доларів США. В 2020 році 10% роздрібних продажів 

в США знаходиться в сегменті електронної торгівлі. Доступ до Інтернету стрімко зростає 

у всьому світі, збільшується кількість суб’єктів електронної комерції. У 2020 році понад 

два мільярди людей придбали товари чи послуги в Інтернеті, продажі електронної 

роздрібної торгівлі в світі перевищили 4,28 трильйона доларів США. Очікуваний 

показник на 2021 рік становить 4,5 трлн. доларів США. Відповідно до даних The 

Statistical Portal за період 2015-2020 рр. обсяг світової роздрібної електронної торгівлі 

зріс у більш ніж 2,7 рази (рис. 1). Щорічний приріст коливається від 15,9% у 2015 р. до 

29,2% в 2017 році [14]. 

Більше 40% світових роздрібних онлайн-продажів здійснюється через мережу 

компанії Аmazon, а його дочірня компанія Аmazon Web Service є лідером світового ринку 

онлайн послуг [9, с. 29]. Проте за валовою вартістю товарів (GMV) Amazon (США) 

займає третє місце після Китаю. Платформи Taobao і Tmall, що управляються Alibaba 

Group, є лідерами онлайн-торгівлі в Азії та світі. 
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Рисунок 1 – Роздрібна електронна торгівля в світі упродовж 2015-2020 рр. 

Джерело: побудовано за даними The Statistical Portal [14] 

 

У 2020 році, за даними Activate Consulting, найбільшими гравцями ринку е-

сommerce в світі є Taobao.com (15%), TMall.com (14%), Amazon  (13%), JD.com (9%), 

Pinduoduo (4%) та eBay (3%) (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура світового ринку електронної комерції за основними гравцями в 

2020 році 

Джерело: побудовано за даними Activate Consulting [12] 

 

Обсяг ринку електронної комерції у 2019 році склав 9,09 трлн. доларів, у 2020 році 

досяг 10,36 трлн. доларів. За прогнозами, електронна комерція у всьому світі зросте на 

14,7% з 2020 по 2027 рік, а дохід у 2027 році наближатиметься до  27 трильйонів доларів 

США [12]. 

Використовуючи статистичні дані міжнародних компаній The Statistical Portal 

[14], Contentsquare [11] проведено дослідження світових трендів електронної комерції на 

основі ключових показників ефективності. 
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Окрім основних ключових показників ефективності цифрових технологій, таких 

як коефіцієнт відмов, час перебування на сторінці та коефіцієнт конверсії, для 

діагностики були використані такі показники, як: час, витрачений на сторінку; частка 

небаченого вмісту; коефіцієнт прокрутки сторінок сайту. Для дослідження використано 

базу даних понад 900 світових брендів Contentsquare для збору понад 20 мільярдів 

індивідуальних сеансів користувачів з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року. Аналіз 

даних взаємодії з комп’ютерами, мобільними пристроями, планшетами та мобільними 

додатками проведено за окремими видами діяльності. 

Важливим трендом електронної комерції є поширення мобільної комерції ( m-

Commerce) –використання мобільних пристроїв для пошуку товарів і послуг, здійснення 

онлайн-транзакцій. Мобільні телефони займають основну частину онлайн-трафіку у всіх 

галузях промисловості, причому у 2020 році 64% відвідувань Інтернету приходять зі 

смартфонів, що на 16,4% більше, ніж у 2019 році (табл.1, рис. 2). 

Таблиця 1 

Структура використання онлайн-трафіка різними пристроями в світі упродовж 

2019-2020 рр., % 

Вид пристрою 2019 рік 2020 рік Темп приросту, % 

Настільний 

комп’ютер, ноутбук 
39 33 -15,4 

Мобільний телефон 55 64 +16,4 

Планшет 6 3 -50 

Джерело: побудовано за даними Contentsquare [11] 

 

У 2020 році на смартфони припадало понад 64 % усіх відвідувань комерційних 

веб-сайтів в світі. Зокрема, сектор розкоші домінував у частці мобільного трафіка – 76% 

відвідувань відбувалося з мобільного пристрою. Інтернет-магазини, що спеціалізуються 

на продажі товарів розкоші, також відзначили зменшення трафіка настільних 

комп'ютерів на 26%, що було компенсовано збільшенням частки мобільного трафіку на 

13%. Слідом за ними йшли індустрії краси та одягу, в яких користувачі смартфонів 

становили 72% та 70% усіх відвідувань Інтернету відповідно. 

Разом з тим, споживачі не відмовляються від своїх настільних комп’ютерів при 

здійсненні онлайн-транзакцій. Настільний трафік як і раніше домінує у галузях 

фінансових послуг (57%) та B2B (81%), оскільки багато клієнтів користуються робочими 

комп’ютерами для доступу до Інтернету або віддають перевагу збільшенню розміру 

екрана для здійснення транзакцій. 

У всіх видах економічної діяльності в 2020 році 44% трафіка складали нові 

користувачі, а це означає, що кожен другий відвідувач був наявним клієнтом . Вважаємо, 

це пов’язано з тим, що в умовах карантину, не маючи можливості відвідувати торгові 

центри та особисто відкривати для себе нові бренди, багато споживачів вирішили 

купувати у перевірених продавців в Інтернеті [11]. 
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Рисунок 2 – Джерела використання онлайн-трафіку в електронній комерції  за видами 

економічної діяльності  в 2020 році 

Джерело: побудовано за даними Contentsquare [11] 

 

Важливим критерієм ефективності електронної комерції виступає показник 

відмов – частка операцій, незавершених оформленням замовлення та оплатою, тобто – 

це відсоток «покинутих кошиків». Середній загальногалузевий показник відмов не 

змінився з 2019 року і становить 47% в 2020 році. Це означає, що майже кожен другий 

відвідувач веб-сайту з певних причин відмовляється купувати товар (послугу), маючи 

попередньо такий намір. До причин поширених відмов варто віднести: незручний дизайн 

сайту, недостатність інформації, тривале завантаження сторінки, наявність прихованих 

платежів, довга чи дорога доставка, незручні способи оплати, відсутність довіри до 

продавця тощо. Всі ці фактори можуть негативно вплинути на потенційних клієнтів. 

B2B компанії мають найвищий показник відмов серед усіх галузей – 75%,. Через 

природу В2В підприємствам потрібно чітко сформулювати свою ціннісну пропозицію, 

інакше відвідувачі втратять інтерес і підуть. Показники відмов веб-сайтів В2В для 

мобільних ще вище –77%, а для планшетів – 83%. Промисловість з найнижчими 

показниками відмов була енергетика (38%), продовольчі товари (40%) та подорожі 

(42%), що може бути пов’язано з тим, що їх відвідувачі більш виважено ставляться до 

своїх намірів, попередньо вивчають пропозиції чи мають сформовану лояльність до 

окремих компаній, брендів (табл. 2). 

Вибір надійної платформи та платіжної системи електронної комерції є важливим 

аспектом ведення бізнесу в Інтернеті, оскільки дозволяє знизити рівень відмов. 

Час, проведений на сторінці, є показником задоволеності відвідувачів сайту 

наявним вмістом чи зацікавленості інформацією. В середньому користувач витрачає 

трохи менше хвилини (54 секунди) на кожну сторінку під час свого відвідування. 

Порівняно із середнім показником 2019 року – 62 секунди, відвідувачі 2020 року почали 

швидше ознайомлюватись з вмістом сайту, оперативніше приймати рішення. 
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Таблиця 2 

Ключові показників ефективності електронної комерції за видами економічної 

діяльності у 2020 році 

Види 

економічної 

діяльності 

(товарів/послуг) 

Показник 

відмов, % 

Середня 

кількість 

переглядів 

сторінок за 

сеанс, 

сторінок 

Середній час, 

витрачений 

на сторінку, 

секунд 

Частка 

небаченого 

вмісту, % 

Середній 

коефіцієнт 

прокрутки 

сторінок, 

% 

Одяг 44 6 44 59 58,6 

Автомобілі 45 5 56 40 58,6 

В2В 75 2 82 35 52,1 

Краса та 

здоров’я 
48 5 51 60 53,9 

Побутова 

електроніка 
44 6 50 49 50,2 

Енергетика 38 6 44 45 60,7 

Фінансові 

послуги 
47 4 53 36 65,7 

Продовольчі 

товари 
40 7 44 46 57,5 

Розкіш 46 5 50 51 57,3 

Подорожі 43 5 60 33 55,2 

Послуги зв’язку  56 3 51 37 60,2 

Джерело: розраховано за даними The Statistical Portal [14], Contentsquare [11] 

 

Індустрією з другим найвищим часом перегляду сторінки є подорожі, при цьому 

користувачі витрачають в середньому 1 хвилину на сторінку. В 2020 році поширеним 

явищем було скасування та затримки подорожей через заходи безпеки COVID-19, що 

змусило багатьох відвідувачів перевіряти в Інтернеті актуальність турів, політику 

повернення коштів тощо. Три галузі з найменшим середнім часом, витраченим на 

сторінку (44 секунди), – це продукти харчування, енергетика та одяг. Зазвичай 

відвідувачі цих сайтів – постійні користувачі, які заходять на сайт, щоб швидко оплатити 

рахунок за електроенергію, додати продукти чи одяг до кошика без додаткових втрат 

часу. 

Найбільше сторінок проглядають за сеанс споживачі промислових товарів (в 

середньому 7 сторінок), найменше сектор B2B – 2 сторінки. При цьому B2B має 

найвищий показник  «середній час, витрачений на сторінку» – 1,37 хвилини, що 

перевищує інші галузі більш ніж на 20 секунд.  

Показник «Частка небаченого вмісту» – це відсоток кількості інформації, яка не 

переглядається, до загальної кількості інформації на сайті. У 2020 році було виявлено, 

що 45% всього контенту не бачать відвідувачі в усіх галузях промисловості. У 2019 році 

даний показник становив 69% . 

В розрізі видів діяльності показник є значно вищим для галузей краси та здоров’я 

(60%), одягу (59%), у яких, як правило, є багато сторінок відображення продуктів. 

Найнижчий показник «небаченого вмісту» мають подорожі (33%), B2B (35%) та 

фінансові послуги (36%) Їх відвідувачі бачать майже дві третини вмісту сайту, що 

пов’язано з тим, що ці галузі мають менше сторінок сайту або більш спрощені процедури 

купівлі для клієнтів. Відсоток небаченого вмісту на мобільних пристроях є дещо вищим, 

ніж на всіх інших пристроях. Це може бути пов'язано з тим, що користувачі мають 
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тенденцію переглядати менше сторінок на своїх смартфонах, а також спрощеністю 

мобільних версій сайтів. 

Коефіцієнт прокрутки сторінок в 2020 році складає 56,8%. Отже, великої кількості 

переглядів сторінок недостатньо, сторінки слід оптимізувати, щоб користувачі не 

зупинялися на половині сторінки і не пропускали вміст, що може бути цінним. 

Показник, який є найвпливовішим для досягнення кінцевих результатів бізнесу – 

це коефіцієнт конверсії (CR – conversion rate). В електронній комерції даний показник є 

ключовою метрикою ефективності  й розраховується як відношення кількості людей, що 

здійснили на сайті цільову дію, до загальної кількості відвідувачів сайту [8, с. 89]. 

Сутність конверсії для різних видів діяльності суттєво відрізняється. Так, в 

торгівлі – це частка реальних покупців серед усіх відвідувачів. У фінансовій сфері це 

може бути частка тих, хто звертається за кредитом, відкриває новий розрахунковий 

рахунок тощо. Для стандартизації даних розглянуто результати конверсії лише в 

окремих секторах електронної комерції (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Коефіцієнт конверсії (CR) в електронній комерції у 2020 році 

Джерело: побудовано за даними Contentsquare [11] 

 

В обраних секторах бізнесу середній коефіцієнт конверсії становить 1,82%. У 

2019 році даний показник становив 2,49%. Сектори продовольчі товари (5%), краси та 

здоров’я  (3,2%) та одягу (2,6%) мають найвищі коефіцієнти конверсії, характерні для 

більш традиційних брендів електронної комерції. Зниження конверсії в електронній 

комерції 2020 року в порівняні з попереднім періодом пов’язане із наслідками кризи 

Covid-19: зниження купівельного попиту, зменшення доходів споживачів, підвищення 

невизначеності. Саме тому найпопулярнішими були товари повсякденного вжитку, а 

сектор розкоші має найнижчий коефіцієнт конверсії – 0,8%. 

На основі наведених даних визначені основні тренди електронної комерції в світі 

та подані стратегічні орієнтири майбутнього розвитку. 

1. Розвиток мобільної комерції. 
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Частка мобільних пристроїв, як джерел здійснення електронної комерції, буде 

зростати і надалі. Саме тому для забезпечення трафіка, підвищення відвідуваності сайтів 

та конверсії, продавці повинні використовувати мотивацію для мобільних пристроїв. 

Насамперед, варто удосконалювати структуру сайту та пошукову систему для 

зменшення відсотка небаченого вмісту, допомоги користувачам забезпечити легкий 

пошук. В сучасних умовах брендам потрібно використовувати поведінкову аналітику, 

щоб зрозуміти, чи вміст, який зараз бачать клієнти, є корисним чи шкідливим, і чи цінний 

й переконливий він, щоб забезпечити конверсію. Важливо подати оптимальну кількість 

інформації, щоб була достатня видимість на сторінці з мобільних пристроїв. Зробити це 

можна за рахунок визначення ключових частин вмісту, які приносять користь клієнтам, 

та збільшення видимості цього вмісту. Залишаться актуальними мобільні застосунки 

(додатки) як альтернативний канал продажів для зміцнення цінності бренду, зручності 

для покупця та розширених можливостей вести програму лояльності.  

2. Поширення бізнес-моделі Online to Offline. 

Сутність бізнес-моделі Online to Offline полягає в тому, що дані форми торгівлі не 

конкурують, а об’єднуються для забезпечення диверсифікації каналів збуту, отримання 

додаткових вигід. Концепція базується на інтеграції online- і offline-елементів роздрібної 

торгівлі: продукт, послуги, логістика, інформація, маркетинг, управління [2]. 

Така бізнес-модель підходить як для гігантів в рітейлі, так і для дрібних продавців. 

Класичний приклад того, як Alibaba розвиває бізнес в моделі Online to Offline, є Hema 

Supermarket – магазин зі свіжими продуктами, імпортними товарами і послугами 

харчування. Перед тим, як зробити покупку в цьому супермаркеті, споживачеві 

рекомендують завантажити мобільний застосунок, через який можна придбати продукти 

онлайн. Більшість світових брендів – виробників одягу та взуття (Gucci, ZARA, H&M, 

Nike тощо) активно одночасно розвивають як офлайн-магазини, так і інтернет-магазини.  

Об’єднання форматів породжує так званий новий рітейл – багатофункціональну 

роздрібну екосистему, яка передбачає повне перемикання фокуса зі своїх можливостей 

на клієнта та його потреби. До переваг даної бізнес-моделі варто віднести: наявність 

єдиної IТ-платформи, яка дозволяє забезпечувати зберігання, обробку і передачу даних 

по покупцях, запасах, замовленнях, оплатах, рівню сервісу; збір та обробка клієнтської 

аналітики в режимі реального часу для забезпечення персонального обслуговування 

покупців на основі даних, зібраних у всіх каналах; можливість оцінювати співробітників 

за KPI по клієнтах незалежно від того, з якого каналу прийшов кожен з них; розширення 

опцій для замовлення, отримання і оплати товару незалежно від місця й часу; прозорість 

і доступність інформації про товар і замовлення для покупця в онлайн-режимі [2]. 

Стратегічні орієнтири в даному напрямку – це забезпечення зрозумілого, зручного та 

швидкого процесу купівлі як online-, так і offline; інвестування в мобільні технології; 

навчання співробітників магазину технологіям digital-маркетингу; розвиток 

альтернативних способів оплати, сервісів самообслуговування та гейміфікації. 

3. Розвиток електронних платіжних систем. 

Діджиталізація економіки сприяла трансформації традиційних банків, 

переведенні частини платіжних сервісів у мобільні додатки. Очікується стрімке 

зростання і розвиток таких напрямків в платіжних системах України та світу, як 

відкритий банкінг, необанкінг, діджитал-сервіси. Онлайн-платежі з допомогою 

традиційних Mastercard, Viza витісняються сучасними цифровими платіжними 

системами, мобільними гаманцями. 

Яскравим прикладом безготівкового суспільства є Китай. Цифрові платіжні 

системи країни та мобільні гаманці є одними з найбільш складних та інтегрованих 

систем у світі. Платіжні системи WeChat Pay та Alipay складають 94% частки ринку в 
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Китаї. Оплата з мобільних телефонів стала нормою серед багатьох споживачів Китаю: з 

березня 2020 року в Китаї більше 776 мільйонів людей користуються формами 

мобільного платежу [13]. 

Платежі за допомогою Alipay і WeChat Pay – найпопулярніші онлайн-платежі в 

Китаї, що стали невід’ємною частиною платформи Alibaba. Alipay і WeChat Pay мають 

високий ступінь інтеграції в соціальні мережі, вони зручні та доступні для оплати як 

онлайн, так і в традиційній торгівельній мережі. Alibaba агресивно і впевнено глобалізує 

систему Alipay, тому в майбутньому вона може наздогнати лідера міжнародної 

електронної платіжної системи PayPal. 

4. Забезпечення багатоканальності. 

Стратегія багатоканальності в електронній комерції полягає в одночасному 

позиціонуванні товарів і послуг на декількох каналах продажу. За результатами 

маркетингових досліджень покупці не лише ознайомлюються з веб-сайтом виробника 

(інтернет-магазином), а й відстежують сторінки і профілі в соціальних мережах, 

порівнюють ціни на маркетплейсах. 73% покупців повідомляють про використання 

кількох каналів під час здійснення покупок [12]. Саме тому доцільним є одночасне 

використання соціальних мереж, служби підтримки клієнтів, співпраці з гігантами 

електронної комерції, таких як Amazon, eBay тощо та регіональними маркетплейсами, 

розвиток власних інтернет-магазинів з активною рекламою бізнесу у пошукових 

системах. 

5. Персоналізація в digital-маркетингу. 

Покупці завжди краще реагують на пропозиції, спеціально розроблені для них. 

Саме тому використання персоналізованих листів, повідомлень або дзвінків продавців 

забезпечать додаткову лояльність до бренду. Маючи таку персональну інформацію, як 

дата народження клієнта, хобі та вподобання, продавці краще знають потреби і критерії 

вибору товарів і послуг в Інтернеті. На основі цих знань власник бізнесу може планувати 

майбутні зміни дизайну та оновлення функціональних можливостей.  

Отже, чим більше онлайн-рітейл зможе адаптувати свою рекламу, пропозиції, 

маркетингові заходи для конкретного відвідувача, тим кращі будуть показники 

ефективності. 

6. Підвищення пізнаваності брендів. 

Найбільша стратегічна помилка – використання однакової комунікаційної 

стратегії на всіх носіях – повторне розміщення одного і того ж вмісту, стилю дизайну та 

тону голосу. Іншою помилкою є використання різко різної стратегії змісту для всіх 

засобів масової інформації (веб-сайтів, сторінок у соціальних мережах, інформаційних 

бюлетенів) без дотримання стилю бренду. Усі сторінки виглядають так, ніби вони 

належать різним брендам і цілком природно, що клієнт не зможе скласти чітке враження 

про компанію. Ефективна стратегія продажу електронної комерції описує ключові 

маркетингові заходи, які допомагають поширювати інформацію про бренд та його 

переваги. Комунікаційні зусилля є обережними та методичними, і кожна платформа 

орієнтована на певний тип клієнта. 

7. Забезпечення більш вищої якості інформації для клієнтів 

Більше половини клієнтів залишають інтернет-магазини, тому що вони не могли 

знайти потрібний товар. Це означає, що 50%  продажів залежать від того, яку 

інформацію подано на сторінці. Саме тому важливо надати клієнту детальну інформацію 

про товар, додавши насамперед: інформаційні якісні фотографії продуктів, які 

демонструють предмет з різних ракурсів, на різних фонах та освітленні; захоплюючі 

описи товарів в розмовному стилі; демо-відео; прозорі ціни (усі додаткові витрати мають 

бути опубліковані на сторінці); видимі кнопки оплати; відгуки та оцінки клієнтів (в ідеалі 
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із зображеннями); деталі доставки (додаткові витрати, місцезнаходження тощо). Після 

завершення покупки магазин має надати покупцеві остаточні рахунки-фактури, 

підтвердження транзакції та повну історію покупок. Ці елементи стратегії збільшують 

утримання клієнтів та покращують лояльність в електронній комерції. 

8. Інновації в електронній комерції. 

Для забезпечення конкурентоспроможності в електронній комерції важливо 

активно впроваджувати інновації. Стратегічним напрямом інновацій є автоматизація 

управління замовленнями, закупівлями та запасами. Автоматизація в електронній 

комерції дозволить вивільнити час та ресурси на розвиток бізнесу. Наприклад, 

впровадження такого програмного забезпечення, як InFlow, дозволить стежити за 

замовленнями, рухом коштів, попереджаючи про кожну важливу зміну. 

Інноваційним трендом в електронній комерції є використання голосового пошуку 

на сайті інтернет-магазину. Можливість відвідувачам виконувати голосові команди 

пошуку та навігацію сприятиме швидкості та зручності використання вмісту на веб-

сайті. Такі інноваційні рішення, як спеціальні CRM, аналітика на основі штучного 

інтелекту, віртуальні примірочні, використання чат-ботів та цифрові інструменти 

управління оптимізують роботу інтернет-магазинів та скорочують витрати, підвищуючи 

ефективність електронної комерції. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Цифрова трансформація бізнесу та обсяги електронної комерції щороку 

зростають, проте змінюється лідерство на ринку – Китайські онлайн-платформи Taobao 

і Tmall, що управляються Alibaba Group стали першими за показниками обсягів продаж 

в Азії та світі. Діагностика електронної комерції, проведена на основі статистичних 

даних ключових показників ефективності цифрових технологій, показала високий 

коефіцієнт відмов у всіх досліджуваних секторах бізнесу; низький коефіцієнт конверсії 

серед послуг зв’язку та сегменту товарів розкоші; значну частку небаченого вмісту 

сторінок сайтів. Виявлено основні тренди, проблеми електронної комерції в світі та 

подані стратегічні орієнтири в майбутньому, серед них: розвиток мобільної комерції; 

поширення бізнес-моделі Online to Offline; розвиток електронних платіжних систем; 

забезпечення багатоканальності; персоналізація в digital-маркетингу; підвищення 

пізнаванності бренду; забезпечення вищої якості інформації для клієнтів; активне 

поширення інновації в електронній комерції. 

Подальші дослідження в даному напрямі стосуватимуться обґрунтування 

стратегії маркетингу в електронній комерції. 
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E-commerce: global trends, diagnostics, strategic guidelines. 

The aim of the article. The aim of the article is to study the global trends of e-commerce as a 

complex form of economic relations and to provide its diagnostics based on key performance indicators, 

as well as to substantiate the strategic guidelines for e-commerce development in Ukraine and the world. 

Analyses results.  E-commerce has become an integral part of the economy since the birth of 

the Internet and the active digitalization of modern life and business processes. The COVID-19 

pandemic and related quarantine restrictions have led to the active growth of e-commerce in the world, 

as well as the development of forms and methods of its realization. During 2019-2020, the number of 

sellers and buyers who enjoy benefits from online transactions has significantly increased. Business 

processes in e-commerce are characterized by an increased level of innovation, but also increased risk 

and uncertainty. The Internet access is spreading rapidly around the world, with the number of e-

commerce entities increasing. In 2020, more than two billion people bought goods or services online, 

and global e-retail sales exceeded $ 4.28 trillion. The expected figure for 2021 is $ 4.5 trillion. More 

than 40% of the world's retail online sales are made through Amazon network, and its subsidiary 

Amazon Web Service is the world leader in online services. In terms of GMV, Amazon (USA) ranks third 

after China. Taobao and Tmall platforms, managed by Alibaba Group, are leaders in online commerce 

in Asia and the world. In addition to the main key performance indicators of digital technologies, such 

as bounce rate, page time and conversion rate, the following indicators were used for diagnostics: time 

spent per page; the share of unseen content; site pages scroll rate. Another important trend in e-

commerce is the spread of mobile commerce, i.e. the use of mobile devices to search for goods and 

services and make online transactions. Mobile phones account for the bulk of online traffic in all 

industries, and in 2020, 64% of Internet traffic came from smart phones. The e-commerce effectiveness 

indicator is the failure rate – the share of transactions not finalized by making an order and payment, 

i.e. the percentage of "abandoned baskets". The average industry-wide failure rate has not changed 

since 2019 and was 47% in 2020. Choosing a reliable platform and e-commerce payment system is an 

important aspect of doing business online as it reduces bounce rates. The time spent on the page is an 

indicator of the site visitors' satisfaction with the available content or their interest in the information. 

On average, a user spends a little less than a minute (54 seconds) on each page during their visit. The 

“Unseen content share” is the ratio of information that is not viewed to the total amount of information 
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on the site. In 2020, it was discovered that 45% of all content is not seen by visitors in all industries. 

The page scroll rate in 2020 was 56.8%. Therefore, a large number of page views is not enough, the 

pages should be optimized so that users do not stop at half the page and do not skip content that can be 

valuable. The indicator that has the biggest impact on a business final performance is the conversion 

rate. The average conversion rate is 1.82%. The decline in e-commerce conversions in 2020 as 

compared to the previous period is due to the effects of the Covid-19 crisis: decreased consumer 

demand, lower consumer incomes, increased uncertainty. 

Conclusions and directions for further research. The main trends and problems of e-commerce 

in the world are identified and strategic guidelines for the future are presented, including: development 

of mobile commerce; wider use of the Online to Offline business model; development of electronic 

payment systems; supporting multichannel operations; personalization in digital marketing; increasing 

brand awareness; providing better quality information for customers; active promotion of innovations 

in e-commerce. The obtained scientific results can be applied in practice to optimize the work of online 

stores and to reduce costs by increasing the e-commerce efficiency. Further research in this area will 

address the rationale for e-commerce marketing strategy. 

Keywords: e-commerce, e-trade, diagnostics, key performance indicators, innovations. 
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ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

У ЦИФРОВОМУ МАРКЕТИНГУ 

 
У роботі досліджується позитивні та негативні аспекти автоматизації ціноутворення 

у цифровому маркетингу. Автори досліджують вигоди від впровадження системи 

автоматизації ціноутворення для керівництва підприємства, що здійснює свою господарську 

діяльність в інтернет-просторі (економія часу повноважених осіб, прискорення збору, аналізу 

та обробки інформації про ціни на ринку, встановлення цін на підприємстві за встановленими 

алгоритмами). Виділяються ризики, що необхідно мати на увазі під час впровадження будь-яких 

систем аторматизації ціноутворення (необхідність доопрацювань в процесі використання 

програмних засобів, можливість похибок у алгоритмах, залежність від виконавця програмного 

забезпечення). Наводяться світові програмні продукти, що застосовуються для вирішення 

досліджуваного питання. Детально розглядається метод парсингу, як популярний на 

національному ринку. Розкриваються переваги (автоматичність та оперативність, цільове 

направлення, виділення спірних моментів, відстеження динаміки) та недоліки (можливість 

різночитань алгоритмів, тривалість тестування, вартість програмного забезпечення) цінового 

парсингу для інтернет-рітейлерів. 

Ключові слова: автоматизація ціноутворення, інтернет-торгівля, цифровий маркетинг, 

ціновий парсинг, інтернет-маркетинг.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Активне поширення інтернет-торгівлі в 

сучасних умовах відбувається у зв’язку з тим, що користувачів послугами інтернет-

магазинів стає все більше з кожним днем. Перевагами інтернет-купівель є можливість їх 

здійснювати швидко, без необхідності особистої присутності (а в умовах пандемії для 

деяких споживачів це вже стає необхідністю). До того ж додається така приваблива 

властивість, як можливість зіставлення цін на необхідний товар між аналогічними 

конкуруючими магазинами, що дозволяє покупцеві знайти те, що йому потрібно за 

найбільш оптимальною ціною. 
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У міру розвитку торгового підприємства і зростання кількості його торгових 

точок, набуває все більшої важливості завдання автоматизації ціноутворення та збору й 

аналізу інформації про ціни на ринку. Оскільки торгові націнки варіюються по різних 

групах товарів, а кінцева ціна залежить від вхідної ціни постачальника, то встановлення 

ціни реалізації на весь асортимент товарів забирає значну частину часу у керівництва 

(директора або менеджменту) підприємства, відволікаючи його від важливих 

стратегічних завдань. Тим самим рішення завдання автоматизації ціноутворення й 

визначення його цифрових аспектів дозволить направити цінний часовий ресурс на 

розвиток бізнесу, диверсифікацію ризиків і забезпечення рентабельності підприємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню проблеми і на які спираються автори. Дослідженню питання 

ціноутворення приділено значну увагу науковцями різних країн світу: Герасименко В.В. 

висвітлює основні питання ціноутворення, різні аспекти та методи; Гладких І.В. й Старов 

С.О. досліджують й розкривають питання цінового позиціонування брендів, зокрема 

аспекти його аналізу; Долан Р. і Саймон Г. наводять рішення питання ефективності 

ціноутворення; Зборовская М.І. досліджує процес налагодження моніторингу ринкових 

цін у компанії; Ліпсиц І.В. досліджує різні аспекти процесу ціноутворення; Марн М., 

Регнер Е., Завада К. наводять питання цінових переваг та орієнтири ціноутворення для 

підприємств; Нэгл Т., Хоган Дж. та Зейл Дж. Розкривають стратегію й тактику 

ціноутворення для більш прибуткового росту; Салімжанов І. досліджує сутність та 

процес ціноутворення на підприємстві; Шишкін М.М. розкриває питання як сформувати 

привабливі ціни для клієнтів. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. При наявній підоймі досліджень визначення позитивних та 

негативних аспектів автоматизації ціноутворення підприємств у цифровому маркетингу, 

що є необхідністю, покликаною сучасними перетвореннями на ринку й активізацією 

онлайн-торгівлі, не достатньо висвітлено у зазначених джерелах. Це спричинило 

постановку мети й завдання даної статті. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Мета статті полягає у 

дослідженні позитивних та негативних аспектів ціноутворення підприємств у 

цифровому маркетингу. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Проблема автоматизації ціноутворення особливо 

гостро звучить для мережевих інтернет-магазинів, які пропонують досить солідний 

перелік товарів у різних географічних зонах і мають зважати не тільки власну, а ще й на 

цінову політику конкурентів. Великі масиви інформації, їх збір та аналіз займають багато 

часу у фахівців з питань ціноутворення. Тому автоматизація ціноутворення покликана 

скоротити витрати часу і відповідно людських ресурсів у вирішенні даного завдання. 

Звичайно, як і будь-яка автоматизована система, вона має переваги та ризики [1; 2]. 

У разі впровадження автоматизації ціноутворення у роздрібну мережу магазинів 

директор або менеджмент, що займається управлінням підприємства, отримує такі 

вигоди. 

1) Вільний час. Директор може проводити процедуру ціноутворення в десятки 

разів швидше. Якщо виходити з того, що робочий день складається з 8 годин, то в разі 

використання інструментів автоматизації це в 48-96 разів швидше. Очевидно, що 

звільнений час, може бути направлено на розвиток роздрібної мережі, що принесе свої 

позитивні плоди у вигляді зростання продажів. 

2) Скорочення кількості помилок в процесі ціноутворення. Оскільки ціни 

розраховуються автоматично за заданими формулами і алгоритмами, то виключається 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 3, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

О.О. Селезньова, В.В. Шмагіна, Т.І. Єгорова-Гудкова. Позитивні та негативні 

аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу 

 

45 

 

людський фактор, коли ймовірність допущення помилок при ручній калькуляції значно 

вище. Ця вигода також відбивається на рентабельності, тому що торгова націнка 

покриває усі витрати підприємства і цільовий прибуток. 

3) Зростання прибутку. Збільшення обороту і можливість контролювати інші 

ділянки роботи торгової мережі відображаються на зростанні виручки і прибутку. 

4) Мотивація. Можна припустити, що вільний час директора також відіб'ється і на 

його мотивації. Адже зі скороченням рутинних завдань, у людини з'являється більше 

часу на більш творчі і різноманітні напрямки. Так, директор може переглянути у той час, 

що звільнився динаміку рентабельності як окремих асортиментних ліній, так і торгових 

магазинів в цілому. Продумати можливі варіанти перестановок товарів, змін в 

асортименті, питання просування своєї мережі. 

Що стосується ризиків, що виникають у разі автоматизації ціноутворення 

роздрібної мережі магазинів, слід назвати наступні. 

1) Головний ризик при автоматизації – це можливі помилки або недоробки в 

самому програмуванні. Неправильно прописані алгоритми, не враховані формули або 

помилкова ідентифікація товарів, віднесення їх не до тих товарних ліній, до яких вони 

повинні відноситись. Все це може відбитися на некоректному ціноутворенні, 

невідповідним цілям підприємства. Цей ризик майже повністю усувається в процесі 

тестування програми. Директор має допрацьовувати систему разом з ІТ-фахівцями. 

2) Автоматизація того, що автоматизувати не потрібно. Чи не бажаним може бути 

автоматичний переклад товару в групу з більшою торговою націнкою у разі частої зміни 

закупівельної ціни. І відсутність поправки системою роздрібної ціни може призвести до 

недоотримання цільового прибутку. У зв'язку з цим фахівці зобов'язані перевіряти 

роздрібні ціни і сумарне зміна цін за місяць. 

3) Ще одним ризиком є усереднення цін реалізації при отриманні поставок за 

різними закупівельними цінами. Замість коливань кінцевої ціни і усереднення, можливо 

слід залишати фінальну ціну, орієнтуючись на більшу закупівельну. Оскільки в разі 

зростання цін (а це відбувається регулярно у зв'язку з інфляцією та іншими факторами) 

для закупівлі товару в подальшому може бути витрачено усю усереднену системою 

націнку і тоді підприємство недоотримає цільову прибуток з товару. Цю формулу 

повинен обирати для себе кожен директор індивідуально, виходячи з особистого досвіду. 

4) Також ризиком є вихід з ладу системи автоматизації в разі поломки жорсткого 

диску або інших елементів комп'ютерної техніки. Дані можуть бути повністю або 

частково втрачені, можливий збій системи. Повторне введення даних по всьому 

товарному асортименту та по всіх торгових точках вручну може зажадати стільки часу, 

скільки було зекономлено від системи автоматизації, наприклад, за цілий місяць. Якісь 

дані можуть взагалі бути невідновні. Цього ризику можна уникнути, зберігаючи щодня 

або навіть щогодини дублікат бази даних підприємства на змінних носіях, що теж 

вимагає часу. 

5) Ризиком можна вважати залежність торгового підприємства від підприємства-

постачальника системи автоматизації. У разі закриття цього постачальника, 

обслуговувати систему доведеться іншому підприємству. А про те, що система 

універсальна і її зможуть обслуговувати у інших постачальників систем автоматизації 

необхідно подбати заздалегідь. 

Питання цифрових методів дослідження цін стає також вельми актуальним в 

епоху активного переходу торгівлі в мережу інтернет. В області дослідження 

кон'юнктури цін можна виділити наступні головні напрямки їх проведення: вивчення 

фактично сформованих ринкових цін (моніторинг цін) і вивчення цінової політики 
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основних конкурентів. Інформація по двом першим напрямками отримується шляхом 

прямого вивчення прайс-листів, сайтів, іншої інформації рекламно-інформаційного 

характеру; відвідування магазинів, ярмарків і виставок, а також організацій-конкурентів 

під виглядом клієнтів. Далі зібрана інформація аналізується щодо окремих товарів і 

ринків, типів магазинів, конкретних конкурентів; визначається зміна цін у часі. У будь-

якому випадку збір й аналіз подібної інформації не вимагає володіння спеціальними 

методами маркетингових досліджень та при бажанні може бути здійснено досить швидко 

і без істотних грошових витрат. 

Тут потрібна певна систематизація отриманих даних. Менеджери, як і їхні 

клієнти, мають доступ до цін конкурентів і можуть розрахувати середньоринкову 

вартість товару, провівши моніторинг їх цін. А на основі отриманих даних провести 

розрахунок власних цін.  

Отримати дані про ціни на цільові товари можна: силами співробітників компанії; 

розробивши або купивши систему для автоматичного збору інформації; скориставшись 

допомогою прайс-агрегаторів або платних сервісів. Якщо кілька років тому 

використовувати Excel для переоцінки товарів і утримувати штат аналітиків було 

абсолютно нормально, то зараз еволюція підходів до роботи з ціноутворенням вийшла 

на новий рівень: штучний інтелект у ритейлі вже приносить прибуток. Великий ритейл 

вже впроваджує технологічні інструменти моніторингу цін або створює свої. 

Сектору електронної комерції виробники програмних продуктів пропонують 

різноманітні засоби автоматизованого ціноутворення, що допомагає інтернет-магазинам 

встановлювати динамічні стратегії ціноутворення, та позиціонувати себе на ринку. 

Фахівці з програмних продуктів світового ринку виділяють наступні сучасні 

засоби автоматизованого ціноутворення [3;4; 5]. 

Prisync - один з провідних додатків з відстеження цін, яка обслуговує компанії 

всіх розмірів у всьому світі. Серед його головних переваг є те, що він не вимагає 

інтеграції або налаштування. Користувачі можуть запустити обліковий запис і розпочати 

оптимізацію цін за лічені хвилини. Оскільки він повністю автоматизований, 

користувачам не потрібно здійснювати ручне відстеження. Найкраще, це оновлення цін 

4 рази на день, і пропонує динамічні звіти бажаних продуктів. Він також надає регулярні 

сповіщення електронною поштою та миттєві повідомлення про зміну ціни / запасу. Цей 

ціновий трекер забезпечується детальними та свіжими ринковими даними, що 

збираються кілька разів на день. Крім того, він оснащений сучасним модулем аналітики 

та динамічного ціноутворення, що дозволяє оптимізувати прибуткову ціну. 

Компанії Informed – допомогти збільшити прибуток для електронної комерції та 

допомогти споживачам залишитися у вікні покупки. Це автоматичне програмне 

забезпечення оптимізації цін особливо корисно для продавців, які шукають легке 

налаштування та ручну підтримку. Програма спрощує складний процес переоцінки, 

може бути налаштована швидко і легко інтегрується з ринками і цінами. Це також 

допомагає компаніям встановити бажаний прибуток, і спостерігати, звідки надходить 

більша частина доходів. Що сприяє максимальному підвищенню ціни на приватні мітки 

користувачів. Програмне забезпечення поставляється з набором митних правил, які 

обмежують конкуренцію, використовуючи техніку завершення, рейтинг продавців тощо. 

Краще за все, він синхронізує з майстрів електронної комерції і витягує дієві звіти, щоб 

знайти можливості для зростання. 

Amazon Repricer від Repricer Express є одним з кращих рішень Amazon переоцінки 

навколо, що поставляється з повним набором конкурентних інструментів.. Програмне 

забезпечення надає повний перегляд поточних цін на продукцію в усіх списках і ринках. 

Це дозволяє користувачам швидко переходити до переліку переможців Buy Box або в 
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топ-20 торговців. Він також показує користувачам кількість продуктів, які змінили ціни 

в останню годину, через 24 години або за останні сім днів. Крім того, користувачі можуть 

швидко фільтрувати дані за допомогою результатів, які можна натискати для кожного 

ринку. Крім того, він також пропонує поглянути на останній час переоцінки та коли 

останній список останніх імпортовано. До того ж користувачі можуть переглядати 

мінімальну, максимальну та найнижчу ціну продукції одним клацанням миші. Серед 

інших основних функцій – перегляд турнірної таблиці каналів Amazon, можливість 

потужної фільтрації, об'ємного редагування або швидкі посилання для перегляду 

інвентаризації. 

Skuuudle пропонує технології та інтелект, які допомагають користувачам 

створювати розумні стратегії та знаходити ідеальну ціну. Це допомагає поліпшити 

цінову та рекламну стратегію для користувачів за допомогою бізнес-готових 

конкурентних навичок. Крім того, він пропонує високоякісний інтелект, який завжди 

вчасно з повною угодою про рівень обслуговування. Найкраще це, це автоматизоване 

програмне забезпечення ціноутворення пропонує гарантовані людині дані. Усі звіти, що 

генеруються програмним забезпеченням, оцінюється досвідченим аналітиком з 

контролю якості на заключному етапі. Це допомагає користувачам зосередитися на 

процесі прийняття рішень. Крім того, він пропонує спеціалізованих менеджерів по 

роботі з клієнтами, які є експертами з розвідки. Вони готові допомогти з довіреною 

інформацією, дозволити користувачам діяти з упевненістю, і допомогти їм перемогти 

опозицію. 

Програми під час моніторингу цін знаходять усіх рітейлерів, які продають  

аналогічний товар в інтернеті. Налаштовується збір даних з обраних ресурсів. 

Визначається оптимальний час і частоту моніторингу. У результаті компанії отримують  

актуальну інформацію про ціни на продукцію в інтернеті. 

Для конкурентного моніторингу цін в сучасний умовах на національному ринку 

досить популярним виступає метод парсингу, на дослідженні особливостей якого ми 

зупинимось далі.  

Такий цифровий метод моніторингу цін як метод цінового парсингу покликаний 

скоротити витрати часу і відповідно людських ресурсів у вирішенні даного завдання. 

Парсинг – процес синтаксичного аналізу вмісту інтернет-сайтів і сторінок з метою 

виокремлення потрібної інформації, вироблений за допомогою спеціальних 

комп'ютерних програм або скриптів. 

Парсинг можна вважати ефективним методом у тих випадках, коли асортимент 

магазину відносно стабільний, а на ринку не прогнозуються раптові стрибки. Кожен 

великий ритейлер щодня отримує мільйони даних про ціни: це і ціни конкурентів, і ціни 

Prom.ua, і промо-активності, і, наприклад, дані офлайн-каталогів. З плином часу 

набирається статистика, за якою можна судити про відхилення у даних, які 

відстежуються. Кожна компанія вибудовує звітність таким чином, щоб можна було 

швидко визначити, де саме даних не вистачає: в конкретному джерелі, регіоні, товарній 

групі або кошику. Отримані дані аналізують, і згодом виводять середній показник 

кількості доставлених даних. 

Кількість доставлених даних – головний параметр оцінки якості цифрових 

методів зіставлення цін. Тут необхідно стежити за якістю інформації. Так, якщо на сайті 

конкурента є захист від парсинга, то програма може збирати неправдоподібні ціни або 

взагалі їх не зібрати. Для вирішення цього завдання системі задають критичну 

волатильність, наприклад, у 10 відсоткових пунктів. Усі товари, що перевищують цей 

показник, відправляються на повторну перевірку. Залежно від того, що компанія вважає 
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для себе найбільш значущим, моніторинг онлайн посилань може бути проведений за 

різними категоріями товарів, наприклад, за товарами в акціях, за товарами сильно 

еластичними за ціною тощо. 

В онлайн-ритейлі дуже висока швидкість зміни цін. Деякі гравці можуть 

змінювати ціни кілька разів на день, їх конкуренти не хочуть відставати. Тому значна 

кількість великих підприємств автоматизують модулі переоцінки, оскільки розуміють, 

що вартість помилки під час розрахунку цін для такого масштабу бізнесу дуже велика. 

Найголовніше при використанні електронного алгоритму моніторингу цін – розуміти, як 

він вважає, які в нього закладені пріоритети. Наприклад, щоб розрахувати ціну за сильно 

еластичними за ціною товарами, менеджер використовує певну стратегію, ціни 

ключових конкурентів, мінімальні та максимальні обмеження підприємства. Це 

допомагає розуміти, чому встановлена саме така ціна. Якщо ж ці параметри непрозорі у 

роботі алгоритму, менеджеру складно аналізувати коректність переоцінки і, відповідно, 

довіряти рішенням алгоритму. 

У плані ефективного конкурентного моніторингу цін на ринку актуальні три 

основні виклики з боку даних: 1) некоректні дані парсингу; 2) неповнота зіставлень (ціну 

одного конкурента отримали, а інший взагалі не прив'язаний); 3) помилка у базах даних 

(наприклад, була внесена некоректна закупівельна ціна).  

Тому ритейлери в Україні не поспішають використовувати алгоритми оптимізації 

ціноутворення, незважаючи на те, що вони в сотні разів швидше і ефективніше людини. 

Основні складності впровадження алгоритмічного ціноутворення: 1) велика кількість 

ручних процесів (як в доставці даних, так і в побудові стратегій ціноутворення); 2) 

недовіра менеджменту ритейлу до роботи алгоритмів; 3) корпоративна політика щодо 

безпеки даних. 

У той же час, відношення повільно, але позитивно змінюється. Вже існують 

прецеденти ефективного впровадження алгоритмів, заснованих на машинному навчанні 

і штучному інтелекті, в процеси великого ритейлу без ризику для безпеки даних. 

Проаналізувавши інтрв’ю директора за розвитком компанії «Сітілінк» [6;7;8] та 

виходячи з досвіду власних досліджень авторів (інтерв’ю з представниками компаній ІТ-

технологій міста Одеса – «Нєолоджік», «Фрейм Інжинірінг», «Апперлайн Студіо»), 

можна зробити наступні висновки з приводу переваг та недоліків методу цінового 

парсингу [9;10;11]. 

Перевагами методу цінового парсингу можна вважати наступні: 

1. Найвагомішою перевагою є те, що інформація збирається автоматично без 

особливих на те зусиль, що значно економить час і трудовитрати підприємства. 

2. Інформація збирається за усіма цільовими регіонами, показуючи ключових 

гравців ринку та їх рівні цін на загальні асортиментні позиції. 

3. Спірні рівні цін підсвічуються програмою і підказують менеджерам на які 

питання слід звернути увагу при коригуванні цін за конкретними позиціями. 

4. Система дозволяє відстежувати динаміку цін на ринку за заданими 

асортиментними рядами і позиціями, дозволяючи виявляти тимчасові акції зі 

стимулювання продажів у конкурентів. 

5. В алгоритм автоматизації закладається стратегія ціноутворення підприємства, 

що дозволяє встановлювати ціни на товари, яких немає у конкурентів, відповідно до 

політики фірми. 

6. Оперативність роботи системи. Програма дозволяє вносити 2-3 коригування цін 

протягом дня, не витрачаючи на цю функцію добу очікування внесених в систему 

результатів. 
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7. Програма дозволяє менеджерам мати доступ до інформації про кожну позицію: 

залишки на складі, моделі, інші параметри. Це дозволяє вести складський облік і 

планувати закупівлі, із прогнозуванням сезонних коливань на товарні лінії. 

8. Функціонал системи автоматизації допомагає компанії підтримувати роботу в 

тому стратегічному напрямі, який вона для себе обирає. Так, якщо торговельне 

підприємство позиціонує себе як дискаунтер, тобто магазини низьких цін, то перевагою 

тут буде підтримка своєї репутації. 

Що стосується недоліків системи цінового парсингу, то назвемо наступні. 

1. Найвагомішим недоліком є те, що зібрана інформація роботом за допомогою 

кодів і скриптів може призводити до різночитань, так само як і не якісному порівнянні 

товарів, що призводить до не коректної оцінки даних і виведення інформації з 

помилками. Надалі ціноутворення може здійснюватися неадекватно, невідповідно 

ринковій ситуації, не приносячи належного прибутку підприємству. 

2. Будь-яка система автоматизації повинна проходити тестування тривалий час, 

щоб відпрацювати всі спірні моменти і виправдати покладені на неї сподівання. Це також 

вимагає окремих зусиль і часу від співробітників підприємства. 

3. Трапляється, що вартість автоматизованої системи на стільки висока, що 

скорочення кількох штатних співробітників не принесе того ж економічного ефекту. До 

того ж до комплексних програмних продуктів необхідно відповідне сучасне 

забезпечення комп'ютерною технікою. Тобто може бути і так, що економічно доцільніше 

містити у штаті 2-3 аналітика за цінами, ніж замовляти, купувати, впроваджувати, 

відпрацьовувати і налагоджувати досить складну систему. 

4. Людський фактор також присутній, і в питанні якості програмування, і в 

питанні подальшого впровадження та експлуатації програмного продукту. 

5. Наявною є й подальша, тривала і дещо безальтернативна залежність 

підприємства від постачальника програмного продукту. До того ж обслуговування 

системи в процесі її експлуатації теж варто ресурсів. 

В сьогоднішніх умовах метод цінового парсингу набуває не тільки актуальність, 

але й заявляє про перспективність свого поширення. Мережі онлайн-магазинів мають 

потребу у зборі інформації про ціни на такі ж товари у конкурентів, оцінку ринкової 

ситуації і виборі відповідної реакції на неї. З урахуванням усіх названих переваг та 

недоліків, можна вважати, що досліджуваний метод перспективний і заслуговує на увагу 

не залежно від сфери діяльності торгового підприємства, а також його розміру. А з 

урахуванням швидкості розвитку техніки і технологій, перспективою розвитку цінового 

парсингу може стати, наприклад, пошук рішення розрахунку цінової еластичності. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Автоматизація ціноутворення покликана прискорювати різноманітні 

процеси, і позитивний ефект від неї найчастіше зустрічається там, де завдання можна 

типізувати і стандартизувати, розбивши на чіткі функції і алгоритми з мінімальним 

різночитанням результатів. Позитивними сторонами питання виступають: вільний час, 

скорочення кількості помилок в процесі ціноутворення, зростання прибутку, мотивація 

тощо. Ризиками автоматизації ціноутворення є: можливі помилки або недоробки в 

самому програмуванні, не бажаним може бути автоматичний переклад товару в іншу 

групу, усереднення цін реалізації, вихід з ладу системи автоматизації, залежність 

торгового підприємства від підприємства-постачальника системи автоматизації. Метод 

цінового парсингу можна вважати ефективним у тих випадках, коли асортимент 

магазину відносно стабільний, а на ринку не прогнозуються раптові стрибки. Йому 

також властиві відповідні сильні та слабкі сторони. 
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Перспективи автоматизації у сфері торгівлі досить великі, особливо, якщо 

враховувати дедалі зростаючу тенденцію торгівлі в мережі інтернет. Безліч підприємств 

створюють для себе віртуальний аналог, щоб не втратити клієнтів, орієнтованих на 

онлайн покупки. Тому вважаємо, що працювати в даному напрямку досить перспективно 

і цей ринковий сегмент (сегмент продуктів автоматизації) є досить привабливим не 

тільки сьогодні, але і в найближчому майбутньому. 
 

 

1. Нэгл, Т., Хоган, Дж. И Зейл, Дж., Стратегия и тактика ценообразования: руководство для более 

прибыльного роста, Oxon, Routledge, 2016, C. 207–243. 

2. Шишкин М. М. Как сформировать привлекательные для клиентов цены.  Управление 

продажами, 2016, №6. С.422 – 426. 

3. Селезньова О.О. Автоматизація ціноутворення: переваги та недоліки // Матеріали 75-ї звітної 

наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-

правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25–27 

листоп. 2020, Одеса / відп. ред. А. В. Смітюх; ред. кол.: Н. Л. Кусик, А. Л. Святошнюк, Т. В. 

Степанова та ін. Одеса : Фенікс, 2020. 226 с. C. 166–168. URL: http://dspace.onu. 

edu.ua:8080/handle/123456789/29681 (дата звернення 11.04.2021) 

4. Динамическое ценообразование в ритейле с помощью ИТ-решений. ВТИ-сервис. URL: 

https://vti-service.ru/blog/tekhnologii/kak-it-resheniya-pomogayut-organizovat-v-magazine-

dinamicheskoe-tsenoobrazovanie/ (дата звернення 11.04.2021) 

5. 4 кращих програмних засобів автоматизованого ціноутворення, щоб знайти найкращу ціну. 

node-tricks.com. URL: https://uk.node-tricks.com/4-best-automated-pricing-software-find-best-price 

(дата звернення 11.04.2021) 

6. «Ситилинк»: цены всегда будут самыми низкими. retail-loyalty.org.  URL: https://retail-

loyalty.org/lr/citilink-automatization-price/ (дата звернення 11.04.2021) 

7. Yashkina, O. (2017) The optimal pricing strategy of the novelty product determined by function of 

price elasticity of demand. Marketing and digital technologies, vol. 1, no. 2, pp. 125–137. 

8. Mykhailo Oklander, Оlena Chukurna, Tatiana Oklander, Oksana Yashkina. (2020) Methodical 

Approach to Calculating Information Value in Pricing Policy in Supply Chains. Estudios de Economía 

Aplicada. Vol 38, No 4. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4009 

9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. 

І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с. 

10. What is Digital Marketing and Digital Marketing Strategy? URL: 

https://www.equinetacademy.com/ what-is-digital-marketing/ (дата звернення: 25.06.2021). 

11. 42 Digital Marketing Trends You Can’t Ignore in 2021. URL: https://inlnk.ru/WMV53 (дата 

звернення: 25.06.2021). 

 

 

1. Negl, T., Hogan, Dzh. I Zejl, Dzh., (2016) Pricing Strategy and Tactics: A Guide to More Profitable 

Growth, Oxon, Routledge, 2016, P. 207–243. 

2. Shishkin M.M. (2016) Kak sformirovat' privlekatel'nye dlya klientov ceny.  [How to form attractive 

prices for clients] Upravlenie prodazhami, 2016, №6. S.422 – 426.  

3. Seleznova O.O. (2020) Avtomatyzatsiia tsinoutvorennia: perevahy ta nedoliky [Automation of 

pricing: advantages and disadvantages] Proceedings of the 75th reporting scientific conference of 

faculty and researchers of the Faculty of Economics and Law of II Mechnikov Odessa National 

University, November 25-27. 2020, Odesa / resp. ed. A. V. Smitiukh; ed. col.: N. L. Kusyk, A. L. 

Sviatoshniuk, T. V. Stepanova etc. Odesa : Feniks, 2020. P. 166 – 168. URL: http://dspace.onu. 

edu.ua:8080/handle/123456789/29681 (accessed 11.04.2021) 

4. Dinamicheskoe cenoobrazovanie v ritejle s pomoshch'yu IT-reshenij. [Dynamic pricing in retail using 

IT solutions] VTI-servis. URL: https://vti-service.ru/blog/tekhnologii/kak-it-resheniya-pomogayut-

organizovat-v-magazine-dinamicheskoe-tsenoobrazovanie/ (data zvernennya 11.04.2021) 

https://vti-service.ru/blog/tekhnologii/kak-it-resheniya-pomogayut-organizovat-v-magazine-dinamicheskoe-tsenoobrazovanie/
https://vti-service.ru/blog/tekhnologii/kak-it-resheniya-pomogayut-organizovat-v-magazine-dinamicheskoe-tsenoobrazovanie/
https://uk.node-tricks.com/4-best-automated-pricing-software-find-best-price
https://retail-loyalty.org/lr/citilink-automatization-price/
https://retail-loyalty.org/lr/citilink-automatization-price/
http://dspace.onu/


Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 3, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

О.О. Селезньова, В.В. Шмагіна, Т.І. Єгорова-Гудкова. Позитивні та негативні 

аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу 

 

51 

 

5. 4 krashchykh prohramnykh zasobiv avtomatyzovanoho tsinoutvorennia, shchob znaity naikrashchu 

tsinu. [4 best automated pricing software to find the best price.] node-tricks.com. URL: https://uk.node-

tricks.com/4-best-automated-pricing-software-find-best-price (accessed 11.04.2021) 

6. «Sitilink»: ceny vsegda budut samymi nizkimi. [Citylink: prices will always be the lowest] retail-

loyalty.org.  URL: https://retail-loyalty.org/lr/citilink-automatization-price/ ((accessed 11.04.2021) 

7. Yashkina, O. (2017) The optimal pricing strategy of the novelty product determined by function of 

price elasticity of demand. Marketing and digital technologies, vol. 1, no. 2, pp. 125–137. 

8. Mykhailo Oklander, Оlena Chukurna, Tatiana Oklander, Oksana Yashkina. (2020) Methodical 

Approach to Calculating Information Value in Pricing Policy in Supply Chains. Estudios de Economía 

Aplicada. Vol 38, No 4. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4009 

9. Oklander, M.A., Oklander, T.O., Pedko, I. A., & Yashkina, O.I. (2017). Marketynhovi doslidzhennia 

innovatsii ta pidpryiemnytski ryzyky [Marketing Research Innovations and Business Risks]. Oklander, 

M.A. (Ed). Odesa: Astroprint [in Ukrainian]. 

10. What is Digital Marketing and Digital Marketing Strategy? Available at: 

https://www.equinetacademy.com/ what-is-digital-marketing/ (accessed 25 June 2021). 

11. 42 Digital Marketing Trends You Can’t Ignore in 2021. Available at: https://inlnk.ru/WMV53 

(accessed 25 June 2021). 

 

 
Seleznova Olha, Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of 

Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov Odessa National University (Odessa, Ukraine). 

Shmahina Veronica, PhD, Associate professor, Associate professor of of the Department of 

Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov Odessa National University (Odessa, Ukraine). 

Yegorova-Gudkova Tetyana, PhD, Associate professor, Associate professor of the Department 

of Marketing and Business Administration, I.I. Mechnikov Odessa National University (Odessa, 

Ukraine). 

Positive and Ntgative Aspects of Pricing Automation in Digital Marketing. 

The aim of the article. The relevance of the study is justified by the fact that users of online 

shopping services are becoming more and more every day and at the same time there is an active spread 

of online commerce in terms of digital marketing. In the circumstances of the trading company 

development and the growing number of its outlets, the task of automating pricing, collecting and 

analyzing information about market prices is becoming increasingly important. Since trade margins 

vary for different groups of goods, and the final price depends on the input price of the supplier, setting 

the selling price for the entire range of goods takes a significant amount of time from the management 

(director or manager) of the company, distracting him from important strategic objectives. Thus, the 

solution of the problem of pricing automation and definition of its digital aspects will allow to direct 

valuable time resource on business development, diversification of risks and maintenance of profitability 

of the enterprise. The purpose of the work is to study the positive and negative aspects of pricing 

automation in digital marketing.  

Analyses results.  The positive and negative aspects of pricing automation in digital marketing 

are investigated in the work. The authors disclosed the benefits of implementing a pricing automation 

system for the management of the enterprise carrying out its business activities in the Internet space: 

saving time for authorized persons, accelerating the collection, analysis and processing of market 

prices, setting prices at the enterprise according to established algorithms, minimizing errors during 

pricing, profit growth, increased motivation. The risks that need to be kept in the mind when 

implementing any pricing automation systems are highlighted too: the need for refinements in the use 

of software, the possibility of errors in algorithms, dependence on the software executor, the need to 

back up data, averaging prices when revaluing goods. There is provided a list and summary of the 

world's popular software products used to address the research issue: Prisync, Informed, Amazon 

Repricer from Repricer Express, Skuuudle. The parsing method is considered in detail in the article as 

one of a popular in the national market. The advantages (automaticity and efficiency, target direction, 

allocation for processing controversial points of pricing, tracking the dynamics of market prices) and 
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disadvantages (possibility of misreading of algorithms, duration of testing, software cost) of price 

parsing for Internet retailers are revealed in this work. The novelty of the study lies in the selection of 

previously unresolved issues of research and application of the process of automation of pricing in the 

market of IT and Internet retail. 

Conclusions and directions for further research. Prospects for further exploration should be 

a more detailed study of pricing automation methods of enterprises operating in the global Internet. 

Keywords: pricing automation, e-commerce, digital marketing, price parsing, internet-

marketing. 
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BIBLIOMETRIC REVIEW OF BUSINESS-PROCESSES DIGITALIZATION 

 

This study aims to analyze and systematize the scientific background concerning the 

impact of digitalization on business processes transformation. For achieving this goal, a 

bibliometric analysis of scientific articles was conducted. The research period is 2000-2020. 

The initial data for the study were formed based on the analysis of 1290 scientific articles 

indexed in the scientometric database Scopus. The authors applied the VOSviewer software 

instruments to analyze the panel data. According to the results of the theoretical study, the most 

prominent scientists, impactful scientific journals, the contribution of countries, and the role of 

financial sponsors in the development of the research issue were identified. Based on the 

obtained results, further research directions in the digitalization of business processes were 

determined. 
Keywords: digitalization, business processes, COVID-19, bibliometric analysis, business 

transformation. 
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Statement of the problem in general form and its connection with important 

scientific or practical tasks. The rapid development of digital technologies requires the 

business sector to adapt its processes to new conditions. Digital development influences all 

business processes such as finance, marketing, logistics, production, etc. Because of the 

mentioned above, the demand for research in this field is growing. In turn, the snowballing 

growth of publication activity requires its systematization to determine the most prosperous 

research directions, identifying the scientific schools, the most prestigious journals, and authors' 

contributions depending on the country, affiliation, etc. 
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem and on which the author relies. Systematization of literary sources showed that many 

domestic and foreign scientists devote their work to studying digital development's impact on changes 

in the economy. Herewith it stands to mention the study [22; 5]. The authors analyzed how digitalization 

influences the working climate in the communication process between different generations. In turn, the 

role of digital devices in developing the online economy was considered in the studies [31; 1; 8]. 
Notably, scientists Zhghenti T. and Chkareuli V. highlighted the necessity to increase technological 

awareness among society to overcome digital mistrust. The role of investment management in digital 

transformation was considered in the studies [3; 20; 2; 4]. 
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Notably, Mirdamad M. concluded that implementing innovative investment tools in 

business activity boosts digital transformation. Many studies were devoted to investigating the 

relationship between digital transformation and government policies [11; 12; 21; 24; 32]. 

Following Table 1, it is clear that the considerable research attention is devoted to 

investigating the development of Industry 4.0. Thus, three of the ten most cited articles [9; 26; 

17] were addressed the industrial revolution. Remarkably, the scientists Ivanov D., Dolgui A., 

and Sokolov B. considered the impact of digitalization on supply chain risks. In turn, Sommer 

L. checked the SMEs' readiness for digital transformation. Gomber P., Koch J.-A., and Siering 

M. [6] described the future development of the finance sector under digitalization. In turn, in 

the studies [19; 30; 10; 13], the authors developed scenarios for economic growth under the 

digital influence.  

Therefore, due to a wide range of scientific papers devoted to digital transformation, 

this study aims to give the research insights to prepare the business sector for deepening the 

digital transformation and strengthening the business process. 
 

Table 1 – The most cited articles devoted to digitalization in business, 2000-2021 
№ Title Author(-s) Journal Year Cited by 

1 

The impact of digital technology 

and Industry 4.0 on the ripple 

effect and supply chain risk 

analytics 

Ivanov, D., 

Dolgui, A., 

Sokolov, B. 

International Journal 

of Production 

Research 

2019 341 

2 

Building dynamic capabilities for 

digital transformation: An ongoing 

process of strategic renewal  

Warner, K.S.R., 

Wäger, M. 
Long Range Planning 2019 167 

3 

Industrial revolution - Industry 

4.0: Are German manufacturing 

SMEs the first victims of this 

revolution?  

Sommer, L. 

Journal of Industrial 

Engineering and 

Management 

2015 160 

4 
A time-based blended learning 

model [18] 

Norberg, A., 

Dziuban, C.D., 

Moskal, P.D. 

On the Horizon 2011 160 

5 

Digital Finance and FinTech: 

current research and future 

research directions  

Gomber, P., 

Koch, J.-A., 

Siering, M. 

Journal of Business 

Economics 
2017 158 

6 

Managing for Political Corporate 

Social Responsibility: New 

Challenges and Directions for 

PCSR 2.0  

Scherer, A.G., 

Rasche, A., 

Palazzo, G., 

Spicer, A. 

Journal of 

12Management 

Studies 

2016 149 

7 

Tackling the digitalization 

challenge: How to benefit from 

digitalization in practice  

Parviainen, P., 

Tihinen, M., 

Kääriäinen, J., 

Teppola, S. 

International Journal 

of Information 

Systems and Project 

Management 

2017 147 

8 

The role and impact of industry 

4.0 and the internet of things on 

the business strategy of the value 

chain-the case of Hungary  

Nagy, J., Oláh, 

J., Erdei, E., 

Máté, D., Popp, 

J. 

Sustainability 

(Switzerland) 
2018 142 

9 

Securing e-Government and e-

Voting with an open cloud 

computing architecture  

cloud 

computing 

architecture

 Zissis, 

D., Lekkas, D. 

Government 

Information 

Quarterly 

2011 128 

10 

Digitalization Capabilities as 

Enablers of Value Co-Creation in 

Servitizing Firms  

Lenka, S., 

Parida, V., 

Wincent, J. 

Psychology and 

Marketing 
2017 126 

Sources: systemized by the authors based on [25] 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 5, № 3, 2021 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

H., Khaba, L. Sygyda, A. Nazarenko. Bibliometric Review of Business-processing 

Digitalization  

55 

 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the 

article is devoted. The current economic development is characterized by snowballing growth 

of information. There is a deep penetration of digital technologies into all life spheres. Figure 

1 shows the constantly growing tendency of search requests "digitalization" worldwide. It 

stands to mention that the start of search interest was in 2013, while in 2021, it increased by 4.6 

times. The rapid digital penetration provokes the transformation of the business processes. As 

a result, the business sector needed to invest more in analyzing the impact of digital 

development on the changes in demand, behavior, motives, and preferences of consumers, etc. 

 

 
Figure 1 – The dynamics of search request "digitalization", 2004-2021 

Sources: developed by the authors based on [7]. 

 

Systematization of scientific articles devoted to digitalizing business processes indicated 

the snowballing publication activity for 2000-2021. In turn, Figure 2 shows that the sharp 

growth of such articles in the Scopus database was in 2015. Notably, the number of scientific 

articles in 2020 increased by approximately 18 times compared to 2015. Moreover, as of August 

2021, the number of investigated articles passed the previous year's value. Thus, it could be 

assumed that the COVID-19 pandemic has significantly boosted the research interest in the 

digitalization influence on the business process worldwide.   

 

 
Figure 2 – Dynamics of publication activity regarding the digitalization in business, 2000-

2020 

Sources: developed by the authors based on [25]. 

Based on the rapid growth of scientific publications devoted to the digitalization of 

business processes, it is relevant to conduct the bibliometric analysis of the most qualitative 
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articles presented in the scientometric Scopus database to determine the most prominent 

research directions regarding the investigated topic.  

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). This study 

aims to analyze the present scientific background that addresses the digitalization of business 

processes to determine the general scientific direction in this field. This study was conducted 

in the following logical sequence for bibliometric analysis of the scientific knowledge discussed 

the digitalization of a business process. At the first stage, the most relevant articles indexed in 

the Scopus database were selected. The relevant publications were searched by the 

"digitalization" and "business process" in the titles, abstracts, and keywords to create the study 

sample. To improve the findings, the boolean operators "AND" and "OR", as well as proximity 

operator "*" were applied. The obtained results were limited to three subject areas: 1) Business, 

Management and Accounting; 2) Social Sciences; 3) Economics, Econometrics and Finance 

(Table 1). The study period is 2000-2020. The language of publication is English. The type of 

documents is articles. Thus, the study sample was created with 1290 articles. At the second 

stage, the descriptive analysis was applied for the most cited articles. The stage provides the 

determining the scientific directions in the digitalization of business processes.  Then, the 

author's network analysis was built to identify the most productive authors and their 

contributions in developing the investigated issue.  

Statement of the main material of the research with full justification of the 

scientific results obtained. Figure 3 shows that the scientists from Russian Federation most 

contributed to the investigation of business process digitalization (204 scientific articles). In 

turn, in the second place are the scientists from Germany – 170 articles, then UK – 86 articles, 

Finland – 85 articles, Sweden – 83 articles. Notably, Ukraine placed 13th place, while the 

number of issued publications devoted to the investigated theme is 38.  

 

 
Figure 3 – Countries productivity by the number of published articles addressed to business 

process digitalization 

Sources: developed by the authors based on [25]. 

 

In turn, it is worth analyzing the co-authorship between scientists worldwide to 

determine the existence of particular scientific schools investigating the business process 
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digitalization. In this case, the VOSviewer software was applied [29; 27; 28]. The co-authorship 

analysis by countries with limitation criteria of a minimum of 15 articles per country allowed 

building the network map (Figure 4). This map consists of 29 items (countries) grouped by 4 

clusters, which indicate the close collaboration between the scientists. The clusters are 

visualized with a specific color.  

Therefore, the most significant red cluster links 9 countries. Notably, this cluster 

combines mostly EU countries. Thus, there is a strong collaboration between Germany, the 

USA, Finland, Austria, Denmark, Netherlands, Norway, Sweden, and Switzerland. Notably, 

the most productive were the scientists from Germany. They published 170 articles in co-

authorship. The second green cluster combines 8 countries, primarily East European and Asian 

countries, viz: Ukraine, Serbia, Romania, Slovakia, Czech Republic, Kazakhstan, Russian 

Federation, and China. The third blue cluster identifies the collaboration between India, 

Indonesia, UK, Australia, Malaysia, and Spain. The fourth cluster demonstrates the strong 

research relationship between Canada, France, and Italy. At last, the fifth cluster shows the 

cooperation between the Polish, Portuguese, and South African scientists. 

 

 
 

Figure 4 – Co-authorship network map 

Sources: developed by the authors based on [25] using VOSviewer software. 

 

On the other hand, the most influential scientist in developing the research on business 

process digitalization are Parida Vinit from Luleå tekniska Universitet in Sweden (Table 2). 

The author published 11 articles in co-authorship. It stands to mention that scientists from 

Kazan Federal University (Russian Federation) have a substantial impact on developing the 

scientific background in investigating digitalization business processes. The most prominent 

authors are Gapsalamov Almaz (6 articles), Vasilev Vladimir (6 papers), Akhmetshin Elvir (5 

papers), and Bochkareva Tatyana (5 papers). At the same time, Gebauer Heiko from Linköpings 

Universitet (Sweden) and Kohtamäki Marko from Vaasan Yliopisto (Finland) published five 

articles per author in the investigated research area. Based on the authors' h-indexes, Gebauer 

Heiko (38), Parida Vinit (33), and Akhmetshin Elvir (30) mainly contributed to science 

development. 
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Table 2 – The most productive scientists in the researched area, 2000-2020 

Author name Affiliation Country 
No. of 

papers 

Total no. 

of papers 
h-index 

Parida Vinit Luleå tekniska Universitet Sweden 11 117 33 

Gapsalamov Almaz Kazan Federal University Russian Federation 6 25 8 

Vasilev Vladimir Kazan Federal University Russian Federation 6 30 11 

Akhmetshin Elvir Kazan Federal University Russian Federation 5 129 30 

Bochkareva Tatyana Kazan Federal University Russian Federation 5 14 7 

Gebauer Heiko Linköpings Universitet, Sweden 5 94 38 

Kohtamäki Marko Vaasan Yliopisto Finland 5 85 28 

Sources: developed by the authors based on [25] 

 

Table 3 shows that most articles (54 papers) were published in the high impactful 

Switzerland journal "Sustainability Switzerland". Besides, the UK journal "International 

Journal Of Supply Chain Management" has issued 24 papers, Indian "International Journal Of 

Recent Technology And Engineering" and 'International Journal Of Scientific And Technology 

Research" – 17 and 15 articles (respectively), the USA journal "Technological Forecasting And 

Social Change" and Canadian "International Journal Of Criminology And Sociology" – 11 

papers per source. 

 

Table 3 – The top-10 journals by the number of publications, 2000-2020 

№ Source title 
No. of 

articles 
Country 

CiteScore 

2020 
h-index/Q 

1 Sustainability Switzerland 54 Switzerland 3.9 85/Q1 

2 
International Journal of Supply Chain 

Management 
24 

United 

Kingdom 
1 17/- 

3 
International Journal of Recent Technology and 

Engineering 
17 India 0 20/- 

4 
International Journal of Scientific and Technology 

Research 
15 India 0.2 18/- 

5 Technological Forecasting and Social Change 12 
United 

States 
12.1 117/Q1 

6 
International Journal of Criminology and 

Sociology 
11 Canada 0.3 6/Q2 

7 Quality Access to Success 11 Romania 1.6 21/Q3 

8 Industrial Marketing Management 9 
United 

States 
8.8 136/Q1 

9 Technology Innovation Management Review 9 Canada 0.4 2/Q4 

10 Entrepreneurship and Sustainability Issues 8 Lithuania 7 25/- 

Sources: developed by the authors based on [25] 

 

As was found above, the most productive scientists were from Russian Federation. 

However, Table 4 demonstrates that most of the issued research was financed by European 

Commission grants (37 papers). Then, the Russian Foundation for Basic Research financed 33 

articles. It is appropriate to indicate such funding sponsors as Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, Horizon 2020 Framework Programme, European Regional Development Fund, 

National Natural Science Foundation of China, and Deutsche Forschungsgemeinschaft. These 

foundations financed at least ten papers from 2000-2020. Therefore, they mainly contributed to 

developing the research regarding business process digitalization. 
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Table 4 – Most contributed funding sponsors by the number of financed publications, 

2000-2020 

№ Funding Sponsor 
No. of 

articles 
№ Funding Sponsor 

No. of 

articles 

1 European Commission 37 11 
Government Council on Grants, 

Russian Federation 
5 

2 
Russian Foundation for Basic 

Research 
33 12 Norges Forskningsråd 5 

3 
Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 
17 13 Tekes 5 

4 
Horizon 2020 Framework 

Programme 
14 14 UK Research and Innovation 5 

5 
European Regional Development 

Fund 
12 15 Academy of Finland 4 

6 
National Natural Science Foundation 

of China 
11 16 

Council on grants of the President 

of the Russian Federation 
4 

7 Deutsche Forschungsgemeinschaft 10 17 
Engineering and Physical 

Sciences Research Council 
4 

8 Horizon 2020 6 18 Government of Canada 4 

9 Kazan Federal University 6 19 Interreg 4 

10 European Social Fund 5 20 Russian Science Foundation 4 

Sources: developed by the authors based on [25] 

 

 
Figure 5 – Network map of keyword co-occurrences in the investigated articles, 2000-2021 

Sources: developed by the authors based on [25] using VOSviewer software 

 

The analysis of statical data provided by the Scopus database showed that the studies 

devoted to the digitalization of business processes are multidisciplinary. However, most of the 

documents (15.2%) relate to the subject area "Business, Management and Accounting", 

"Engineering" and "Social Sciences" (14.7%). Then, 12,5% of papers were indexed in the 

subject area "Computer Science", while only 5.6% of articles were "Economics, Econometrics 

and Finance". Besides, other subject areas cover less than 5% of articles each. 
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To determine the main research direction in business process digitalization, this study 

involved the co-occurrence analysis using the VOSviewer software. Under the limitation 

criteria of a minimum of 7 keyword co-occurrences, 114 met this threshold. Thus, Figure 5 

demonstrates five clusters that indicate the vectors of research directions. The biggest yellow 

one covers 35 items showing the intense research interest in investigating the impact of 

information technologies on business development. The scientists primarily focused on small 

and medium enterprises. Besides, the issues of sustainable development and circular economy 

were considered.  

The second green cluster is designed with 27 items that indicate the research interest in 

the industrial revolution – Industry 4.0. The scientist devoted special attention to e-business 

development, fintech, big data development under globalization. Moreover, the changes in 

marketing, management, and regulation came to the fore. The third blue cluster determines the 

research in investigating the business process development under the COVID-19 restrictions. 

The particular focus is on the tourism sector [12], education, labor market, and digital economy. 

The fourth red cluster shows the research direction towards studying business model 

innovations, development of digital platforms, blockchain [23], and Internet of Things (IoT). 

At last, the smallest orange cluster indicates the research of digital transformation's impact on 

the public sector and culture.  

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. This study presents the bibliometric analysis findings regarding the impact of 

digitalization on business process changes. The obtained results indicated that the business 

process digitalization is a multidisciplinary issue. The obtained results showed that the COVID-

19 pandemic caused the snowballing scientists' interest in the digitalization issue. Based on the 

above findings, it could be concluded that the most prosperous research directions are the 

studies that addressed the digitalization of education, labor, and tourism sectors. In turn, special 

attention should be paid to investigating the digital platforms, blockchain, IoT, and the impact 

of digitalization on changes in culture and the public sector. Therefore, it is essential to conduct 

additional marketing research to investigate the changes in consumer behavior. 
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Цифровізація бізнес-процесів: бібліометричний аналіз. 
Метою даного дослідження є аналіз та систематизація наукового доробку щодо 

впливу цифровізації на розвиток бізнес-процесів. Для досягнення поставленої мети 

проведено бібліометричний аналіз наукових напрацювань, присвячених досліджуваній 

тематиці. Періодом дослідження обрано 2000-2020 роки. Вихідні данні для дослідження 

були сформовані на основі аналізу 1290 наукових статей, представлених у 

наукометричній базі даних Scopus. Для аналізу панельних даних авторами використано 

інструментарій програмного забезпечення VOSviewer. За результатами проведеного 

теоретичного дослідження визначено найбільш продуктивних науковців, перспективні 

наукові журнали, вклад країн, а також роль фінансових спонсорів у розвитку 

досліджуваного питання. Враховуючи отримані результати, авторами 

схарактеризовано напрямки подальших досліджень у сфері цифровізації бізнес-процесів. 

Ключові слова: цифровізація, бізнес-процеси, COVID-19, бібліометричний аналіз, 

трансформація бізнесу. 
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The article is devoted to the processes of marketing communications in the context of 

informatization and digitalization of society. The problem of oversaturation of information platforms 

with content is considered. As a solution, it was proposed to use influencer marketing tools with 

integrated manifestations of the pop culture. The informational prerequisites for the use of this approach 

are revealed. The transformation of the marketing-mix components is described, as well as examples 

and cases of using the proposed method for solving the existing problem for each of the components are 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks. One of the consequences of the processes of informatization and 

digitalization of modern society is the state of a fierce struggle between brands for the 

consumers’ attention. Traditional marketing or public relations tools are losing their 

effectiveness in terms of communicative function. The absence of consumers desire to spend 

time viewing commercial content, as well as the availability of informational tools (spam folder 

in e-mail services, advertisement blocker in the browser, etc.) lead to the issue of reengineering 

communicative tools and communicative channels between brand and consumer. The primary 

goal of marketing, which is to influence consumer behavior, today is complicated by the need 

at first to break through the exponentially increasing flow of information. The obvious solution 

to add weight to a brand's voice is to use influencer marketing techniques, which in turn 

continue to exist as dynamic and at the state of permanent evolving. A non-obvious solution 

would be to transform communicative channels that correspond to current market trends and 

user habits in the context of traditional operational marketing, namely the marketing-mix 

components. 
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One of the variable solutions to this issue in the context of modern consumer habits, 

which we think is the most optimal, will be the use of pop-cultural manifestations in influencer 

marketing methods. 

Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem on which the author relies. The problem of integrating the pop culture into marketing 

activities remains poorly understood, which looks absolutely paradoxical, taking into 

consideration the fact of prevalence of the practical application of this method. In the course of 

writing the article, works on the influence of the pop culture on a person and society in general 

(D.I. Selivanova, I.F. Petrov, Y.P. Drabchuk), research in influencer marketing (Carsten 

Schwemmer, Daniel Carter) and works directly affecting the connection between the pop 

culture and enterprise marketing (Sophie Bishop, G.L. Tulchinsky, Y.S. Gritsyuk, O.I. Popova) 

were analyzed [1-9]. 

The works [1-3] explain the importance of the popular culture, it’s manifestation in 

society and communications. They also describe the characteristics of the influence of the pop 

culture on the opinion of the masses, but do not consider this process from the point of view of 

revealing the marketing potential. 

The author's works are devoted to the development of influencer marketing tools as a 

response to changing social attitudes in society. The interaction of marketing and society values 

is expressed in social movements based on social problems, but the issue of the influence of 

pop-cultural manifestations in this interaction is not disclosed [4-5]. 

The paper [6] describes the usefulness of opinion leaders in the use of influencer 

marketing tools in social networks. The main advantage of the work we would like to note the 

introduction of the term “hustle”, distinguishing the difference between traditional opinion 

leaders and those who are more close to the pop culture. 

Works with the mention the possibility of using the pop culture in the framework of the 

current marketing strategy [7-10] focus on the cultural component of the manifestations of mass 

culture, and also do not offer specific models or methodologies for using the pop culture in 

influencer marketing strategies. 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the 

article is devoted. Insofar as the solution to the problem is located at the intersection of 

knowledge from different fields, there is no unitary theoretical justification for the use of the 

pop culture in the marketing communications management system. The ideas presented in 

existing scientific papers will serve as a starting point for our research. 

Formulation of the purpose of the article. The aim of the article will be to identify the 

informational prerequisites for integration the pop culture into influencer marketing tools, 

thereby determining the relevance of this approach. 

Statement of the main material of the research with full justification of the 

scientific results obtained. Franchises with the status of a global (or even international) level 

are faced with the need to make changes in marketing, and, accordingly, the management of 

the organization for effective commercial activity in certain markets. Sometimes it affects 

product design (in a broad sense), but in most cases it manifests itself in the system of integrated 

marketing communications. Mass product customization processes generate the need for 

customization marketing approaches also. The definition of culture goes hand in hand with 

marketing. According to the Cambridge Dictionary, culture is defined as the way of life, 

especially the general customs and beliefs, of a particular group of people at a particular time 

[11]. In the context of defining business strategies, culture manifests itself in the accumulation 

of user experience. The international standard for the ergonomics of human-system interaction, 

ISO 9241-210, defines user experience as human perception and reactions that arise as a result 

of the use or expected use of a product, system or service [12]. However, it is not possible to 
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separate the user experience from the user's external infofield. The informational ecosystem 

leaves it’s mark on the ability of the consumer to shape the user experience. In other words, the 

culture of a social group serves as a prism through which the interaction between the brand and 

the consumer takes place, thereby, on the one hand, adding new restrictions to marketing 

strategies, and on the other hand, determining the vector of marketing communications. 

Understanding this phenomenon will avoid the potential negative consequences of 

brand informational impact. However, this does not solve the problem of communication with 

the consumer due to the oversaturation of informational platforms by content. The characteristic 

of the “cultureness” of marketing tools requires an additional forcing component – virality. 

The viral marketing effect, which manifests itself in additional points of contact of 

consumers with commercial content due to dissemination of it by the consumers themselves, 

can be achieved by integrating influencer marketing tools into the IMC system. In our early 

works, we proved that not only an opinion leader (person) can act as an influencer, but also 

absolutely any phenomenon. And the transition from competence to virality (popularity), as the 

main principle for identifying an influencer, turns a marketing strategy into a dynamic 

phenomenon with an increased level of flexibility compared to the traditional concept of 

influencer marketing, where the influencer is an opinion leader. 

Consequently, the integration of social manifestations, which are characterized by 

"popularity" and "cultureness" simultaneously, seems to be a logical evolution of the concept 

of influencer marketing. This hypothesis is confirmed by empirical data obtained from the 

analysis of Google Chrome search queries and the use of thematic hashtags on the Twitter social 

network [13]. 

The improvement of information technologies used in the integrated marketing 

communications system is currently the main driving force of the reengineering of 

communication channels. This allows the idea of using the pop culture as an influencer 

marketing tool to be realized. 

The usual IMC concept, which can be considered in the complex impact of 4P (product, 

price, place, promotion) for the commodity business and 7P (+ people, physical evidence, 

process) for the service business has been transformed due to the development of information 

technologies and their introduction into the marketing management system and marketing 

communication. Goods and services that at first glance are not related to the IT sphere (food, 

tourism, fashion, etc.) acquire integrated informational components that produce a behavioral 

residue among consumers. It can be a QR-code on the wrapper of a chocolate bar, hashtags with 

the names of points of interest in social networks, or even tattoos depicting soundtracks that 

can be played on a smartphone. 

Thus, considering the brand's products as a channel of communication with the 

consumer, it becomes possible to integrate influencer marketing tools at the stage of product 

functionality design or making decisions about it’s appearance (shape, color, size, etc.). 

Clothing brands act as a particular ambassador for this approach, entering into collaboration 

with influencers from the world of the pop culture. A prime example is the Adidas sneakers 

from Stark Industries. The use of the pop culture in this case is obvious (Stark Industries is a 

fictional multi-billion dollar corporation from the Marvel comics Universe). The role of the first 

influencer as an opinion leader namely a fictional character (Tony Stark) is unusual for the 

outdated paradigm of influencer marketing. The second influencer will be a product of Marvel 

Entertainment – comics. Due to the high level of popularity of Marvel comics, their integration 

into brand products is scalable in both quantitative and qualitative terms. This is not only an 

increase in the number of models of Marvel sneakers, but also completely different markets 
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with different products. Marvel was used as an influencer by American beauty salon chain Ultra 

Beauty, shaving accessories brand Gillette and many others. 

The example, at the same time associated with the informatization of manufactured 

products and the integration of the pop culture in the Ukrainian market, is the New Year's 

collaboration between the producer of non-alcoholic carbonated drinks “Coca-cola” and the 

Ukrainian hip-hop artist Monatik. After scanning the QR-code on a can with a drink a video 

was played on a smartphone with a remix of the cult New Year's song " Holiday is coming ". 

Thus, using not only an opinion leader as an influencer, but also a New Year's melody. Both 

influencers have characteristics of “popularity” (recognition, viral effect) and “cultureness” 

(integration into the way of life). 

A similar situation is observed in price-creating instruments. Taxi services use software 

crawlers to parse information from weather or traffic congestion services to determine the cost 

ratio of a trip. Another example is the implementation of calculators for determining the price 

on the website or in the application of an enterprise (renovation, vehicle equipment, post, etc.). 

The communicative function of the pricing policy has manifested itself in the light of 

the current trend, according to which consumers can on their own offer the price they are willing 

to pay. This approach to price formation can be considered on a par with the existing ones (BCG 

matrix, price discrimination, etc.). Information services based on the technology of 

crowdfunding platforms allow not only to track changes in the value of brand products for the 

consumer, but also allow consumer to influence on the pricing policy. One of the first such 

services, which continues to function today, was the Patreon website. The prototype for the use 

of this approach was precisely the sphere of the pop culture. Patreon is widely used as a content 

monetization tool for video blogging, audio podcasts, copywriting, and other pop cultural or 

pop culture-related activities. Today we can observe the concept of determining the value of a 

provided service or product by users in areas not related to pop culture (transportation, 

contextual advertising, etc.), however, influencer marketing tools with integrated pop cultural 

manifestations have not lost their relevance and can be used to achieve the goal of increasing 

the value of the product or service being produced in the mind of the consumer. 

The informatization of the “place” component began from the development of online 

stores, which went through several stages of evolution from a catalog site to Instagram accounts. 

The transformation continues in response to the development of IT and the demands of society. 

Virtual fitting rooms of clothes or makeup, quick dates in Tinder, food delivery and so on 

indicate changes in this “P”, the vector of which is aimed at compactness and capacity. IT-

simplified product access for consumers simplifies traditional distribution processes, eliminates 

the difference between downtown or dormitory area locations, and avoids unnecessary links 

involved in distribution channels. 

There are many approaches used in managing consumer behavior on a store platform: 

locus management (focus of attention), cross-sale (offering related products), upsell (increasing 

sales with a lower cost per unit of product), optimizing checkout through autocomplete forms 

and so on. All tools of influence are determined by the level of usability of the online store, 

which is based on user experience. Therefore, the introduction of triggers that could have an 

impact on the target audience in the context of a specific infofield would be relevant. 

One possible method for introducing such trigger into an interface is using fonts. 

Accents created by recognizable fonts can influence user behavior. Placement of accents in the 

description text inside the product card diagonally from the upper left corner to the lower right 

one (according to the rules of ergonomics) will be incorrect, since the main problem of modern 

commercial content is not keeping attention, but attracting it. Therefore, the use of pop-cultural 

fonts creating a design is appropriate in the headings of product cards or other layout elements, 
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the purpose of which is to highlight and denote the subsequent block of information. Examples 

of existing fonts borrowed from the pop culture could be the following: 

‒ the descender under the baseline of the font in the form of a lightning – the font of the 

names of the Harry Potter books (influencer is Harry Potter books and films); 

‒ lopsided acute-angled font from the world of Cyberpunk gaming (influencer is a video 

game); 

‒ SEGA logo font, the symbols of which are created by two parallel lines (influencer is 

a game console of the early 2000s), etc. 

In addition to manipulating fonts, integrating pop cultural aspects is possible into any 

element of front-end development. On the websites of travel agencies, this is expressed in 

panoramic pop-cultural photographs (both traditional attractions and specific niche locations). 

However, the potential for pop cultural influencer marketing is much broader. 

Benchmarking allows us to analyze, evaluate and compare existing business processes, 

but the use of this tool aiming to include potentially effective interface elements can extend to 

pop-cultural manifestations. The fixation of social manifestations with indicators of the pop 

culture occurs on the basis of marketing analysis, and after this the optimization or complete 

reengineering of the organization's distribution channel interface takes place in two stages: 

1) Alpha testing, which occurs at the expense of the intellectual resources of the 

organization. Due to the informatization process, alpha testing methods used in the development 

of an IT product (smoke testing, regression testing, etc.) remain relevant. 

2) Beta testing is attracting brand consumers and platform users for test process. 

Promotion, as well as bordering categories (advertising strategies or sales stimulation 

strategies) is the most pictorial indicator of the informatization of marketing communications. 

For the problem indicated at the beginning of the article, as well as its intended solution, 

informatization and digitalization of tools for promoting a product or service is a basic 

prerequisite. Absolutely any product is promoted, including through IT. Preexisting exceptions 

(B2B products and service markets, high-value products, niche and unique products) have also 

crossed the threshold of entering the virtual world of content marketing and using digital 

platforms to communicate with the consumer. 

Insofar as targeting has faced the attention problem of social media users the most, 

influencer marketing has become an integral part of content marketing. The tools used for 

“place” reengineering can also be used to transform targeting tools and promotion in general. 

The difference lies in the fact that in addition to endowing functional elements with pop-cultural 

characteristics, in promotion the integration of the pop culture is possible in the semantic load 

of the content. The target audience, as well as the views and values of consumers reflexed by 

the pop culture, will be a key component in choosing pop cultural expressions that will feature 

Easter eggs in the brand's content strategy. 

The variety of forms of content, as well as their combination, allows us to use influencer 

marketing tools, taking into account the only limitation. It is creativity branding strategies. For 

example, let's take the pop-cultural phenomenon “STAR WARS” as an influencer, and video 

as the form of content. 

The first case is the promotion of 360° gadgets by Verizon. The content consumer can 

observe the space travel, galactic leap and The Death Star attack from the first person. 

Another case is less specific. By integrating references to “STAR WARS” into the 

video, Duracell showed the power of children's imagination. All the heroes of the video, 

children, are in the hospital. They are carrying a toy robot R2-D2 as a present for the girl. As 

the children walk to her room, they imagine themselves as rebels onto a ship with stormtroopers. 

The marketing campaign of the brand was not targeted at consumers of niche products, which 
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only emphasizes the versatility of influencer marketing tools with pop-cultural expressions 

integrated into them. 

The next case is the promotion of the Nissan Rouge car. The automaker demonstrated a 

simulation of test-drive on the battlefield from “STAR WARS”. The driver of the car dodges 

shots from robots, stormtroopers and rebels, and in the final slows down in front of the K-2SO 

droid. Thus, the company showed an obstacle detection system and emergency braking system. 

In the context of integration of the pop culture into influencer marketing strategies, these 

cases make it clear that the described solution to the existing problem, namely high competition 

for the attention of consumers, is equally effective for both expensive and everyday household 

goods. The target audience of the brand is overlapping, however, it is not limited to the target 

audience of the pop cultural manifestation. 

Demonstration of the human factor, staff behavior, interaction between employees, 

customers, employees and customers also acquired informational signs. The presence of 

communication scripts, behavior models and self-learning neural networks allows manipulating 

informational components, changing them under the pressure of the consumers’ loss of 

attention. Only functionality in this matter is not enough for a long time, and with equally 

optimized conditions of business processes, the consumer will give preference to the one that 

most closely matches the concept of “culture” based on the user experience of a social group or 

a specific individual. 

Let's analyze a case from the history of the Canadian branch of Samsung. A loyal 

consumer of the brand asked for Galaxy S3 phone, which at that time was supposed to go on 

sale soon. In a FB post on the page of the brand he listed the already purchased Samsung-

products, and to soften his request, he attached a digital drawing of a fire-breathing dragon. In 

response, Samsung Canada explained why they can not give away free phones, but to 

demonstrate the human factor, they complimented the dragon drawing and attached a digital 

drawing of the kangaroo to the unicycle. The user posted screenshots of this dialogue on one of 

the most popular sites in the world (ranked # 19 by Alexa Internet Traffic [14]) Reddit. The 

post went viral, quickly gaining popularity, and the openness of the KPIs allowed the Samsung 

to measure audience reach of the post. Thanks to the original actions of technical support of the 

brand in the digital environment (informatization “P”), a behavioral residue was provoked. 

Because of the assessment of it’s effectiveness, the Canadian still received a free smartphone. 

A bonus was design of it. On the back there was a drawing by the author – a fire-breathing 

dragon. In this case, the site Reddit was the influencer. Due to the combination of the features 

of a social network and a forum where posts can be discussed, rated and raised to the top, as 

well as its popularity and integration into the everyday social life of people, the effect of using 

this pop-cultural phenomenon for the brand turned out to be more valuable than the cost of a 

smartphone. 

Thus, the “people” component can be used as a channel for communication in the digital 

space, and it is also possible to integrate marketing influencers into it. 

Artifacts of physical evidence, in spite of the semantic meaning of this phrase, have also 

been transformed under the impact of information technology. The main material element of 

catering establishments (menu) in most cases has a digital analogue, which can be accessed by 

entering a link or scanning a QR-code. Tourism business artifacts (tickets, photos, excursion 

materials, etc.) have also been transformed due to the availability of applications and the 

capabilities of information services. This phenomenon is a response to the need of users to save 

time and space, which opens up opportunities for the introduction of marketing tools. 

Consider an example from the banking industry. The existence of Internet banking is a 

logical stage in the implementation of informatization processes. Today in society, the issue of 

ecology, which in itself is a significant pop-cultural influencer, is acute. This aspect is widely 
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reported in a number of pop cultural expressions, and the idea of sustainability is supported by 

many opinion leaders. In an effort to reduce the use of plastic, banks have started issuing digital 

credit cards. Thus, the physical artifact received a virtual analogue. However, the pop culture 

is not only the reason for this transformation, but also it is the consequence – because changing 

the design of a digital card is much easier than a plastic one. The idea of depicting pop cultural 

characters, video game or movie posters and other pop cultural expressions that was previously 

available to a select few is now available to everyone in just a few clicks. The customization of 

the artifact of physical evidence, and, accordingly, the customization of the interaction between 

the brand and the consumer, is a direct consequence of the introduction of influencer marketing 

tools.  

The highest level of informatization corresponds to the last component of marketing-

mix which is “process”. The development of diagrams and models, classification, 

standardization, diagnostics, monitoring, analysis, as well as performance indicators (KPIs) 

have completely turned from operational to informational processes. As with the previous 

components of the IMC, this allows the implementation of influencer marketing tools, but the 

need to do this within the “process” is not obvious. Nevertheless, the experience of consumer 

participation in the business processes of the enterprise, from product design to changes in the 

management structure or marketing strategy, not only positively affects the image of the 

organization, but also optimizes business processes for market demands. 

The forecasting process, which closely interacts with another management function of 

planning, is often based on statistical data and an assessment of the user experience of 

interacting with the products of brand. User experience assessment is a flawlessly correct 

concept. An exception will be the innovative management function. Users lack the experience 

of interacting with the innovation due to the innovativeness of the product or idea. That is why 

the stages of alpha and beta testing are going after the analysis. One of the tools that simplifies 

this process is dialogue with consumers. 

In the 2000s, industry hegemons like Starbucks and DELL launched a trend of gathering 

consumer ideas. Then specialized sites were created (today this can be done using not only sites, 

but also social networks, applications, interactive screens, etc.), on which brand consumers 

were able to offer an idea for optimizing a product or service. Companies have been able to get 

innovative ideas that correspond the needs of consumers, based on their own ideas. One of the 

ideas on the Starbucks website was a free wi-fi hotspot. 

Since the ideas proposed on such communication platforms are aimed at optimizing the 

way of life, and the repetition of similar sentences allows brand to determine their popularity, 

this tool makes it possible to introduce pop cultural manifestations that are different from the 

generally accepted trivial definition of the pop culture. Rebranding of a company with 

reengineering of business processes is a response to the public mood, actual values and needs, 

the reflex of which is the goal of the modern pop culture. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. Noting a certain deficit of compromise in time calculations and quality of results 

(accuracy - closeness of the value of the objective function to the global optimum, stability - 

closeness of the obtained values to each other at iterative starts of the algorithm), the aim of this 

study segmentation of the company's customers, which would meet the following criteria: 

‒ tasks must be solved in a reasonable time; 

‒ to carry out automatic segmentation of a large number of objects in the 

multidimensional space of characteristics (dimension - tens of measurements); 

‒ solve problems using different clustering models; 

‒ combine with local search methods used to solve specific tasks, provide the 
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opportunity to use different global search strategies; 

‒ give stable results with multiple launches (be deterministic), while the accuracy of the 

results should not be inferior to other known methods; 

‒ must either estimate the number of groups (segments), or solve a series of problems 

with different numbers of groups. 

The choice of genetic algorithm as a means of market segmentation is due to the fact 

that these methods allow to obtain high-precision results, characterized by deterministic 

procedures, which gives hope for more stable results when using such heuristics in various 

global search strategies, including marketing research. 
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Стаття присвячена процесам трансформації маркетингових комунікацій в умовах 

інформатизації та діджіталізаціі суспільства. Розглянуто проблему перенасичення 

інформаційних платформ контентом. В якості вирішення запропоновано використовувати 

інструменти маркетингу впливу з інтегрованими проявами поп-культури. Виявлено 

інформаційні передумови використання даного підходу. Описана трансформація компонентів 

маркетингу-mix, а також наведені приклади і розібрані кейси використання пропонованого 

методу вирішення існуючої проблеми для кожного з компонентів. Сформульовано принципи 

інтеграції поп-культурних інструментів маркетингу впливу для кожного з компонентів 

маркетингу-mix. Обумовлена релевантність реінжинірингу комунікацій бренду зі споживачем 

шляхом інтеграції поп-культурних інструментів маркетингу впливу в компоненти традиційного 

маркетингу. 

Ключові слова: управління маркетингом, інтегровані маркетингові комунікації, побудова 

бренду, реінжиніринг, маркетинг впливу, 4P, 7P, інформатизація, діджиталізація, поп-культура. 
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ НА 

МАКРОРІВНІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Стаття присвячена визначенню основ розвитку цифрового маркетингу як 

маркетингової системи на макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки. З 

використанням троїстої структури цифрової маркетингової системи запропоновано 

розглядати розвиток цифрового маркетингу як процес трансформації на макрорівні, подібний 

до процесу організаційних змін Бекгарда-Гаріса. Цей процес трансформації здійснюється в 

межах стратегії цифрової трансформації економіки, у якій виділяють напрями цифрової 

приватизації, цифрової індустріалізації, цифрового інвестування та реінвестування, а також 

електронного урядування й документообігу. Сформульовані зміст та умови реалізації окремих 

складових розвитку цифрових маркетингових систем для кожного напряму цифрової 

трансформації економіки. Визначені напрями подальших досліджень. 

Ключові слова: маркетингова система, цифровий маркетинг, цифрова трансформація, 

цифрова маркетингова система, ІТ-сектор. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Традиційно маркетингова політика, в тому 

числі й у цифровому маркетингу розглядається на мікрорівні. Проте, маркетинг має 

також і макроекономічне значення [1], у зв’язку з чим розвивається поняття 

маркетингової системи [2-4] та макромаркетингу [5]. У цифровому середовищі 

аналогічно можна запровадити поняття цифрової маркетингової системи, як об’єкту, що 

функціонує на різних рівнях економічної системи, в тому числі – на макрорівні. Розвиток 

цифрових маркетингових систем визначається взаємодією різних рівнів соціоекономіко-

технологічної системи. Економічна значимість цифрової маркетингової системи 

проявляється насамперед у тому, що вона є середовищем і колективним механізмом 

розвитку цифрового споживання, яке, своєю чергою, є критично важливим для переходу 

до цифрової економіки, її повноцінного розвитку, і викликаного та підтримуваного ним 

економічного прогресу та розвитку добробуту в сучасних умовах. У зв’язку з цим 

визначення умов та чинників розвитку систем цифрового маркетингу на макрорівні 

набуває особливого значення. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Розвиток цифрових технологій 

у маркетингу є предметом численних досліджень великої кількості авторів. Переважна 

більшість опублікованих праць з цього питання присвячена аналізу умов та 

особливостей розвитку електронної комерції, див., наприклад, [6-8]. Локальні умови та 

рушійні сили для розвитку електронної комерції та цифрового маркетингу вивчалися 

останнім часом у роботах П. Х. Каннан та А. Х Лі [9], І. Чен та Л. Т. Ванг [10], Г. Екхард 

та ін. [11], П. Ахлувалія та М. Мерхі [12], які запропонували комплексну модель 

прийняття цифрового маркетингу на рівні осібної країни та основні чинники впливу. 

Серед вітчизняних вчених слід відзначити доробок М. Окландера та О. Романенко, [13], 

В. Рубан [14], А. Гулей та ін. [15], С. Грицуленко та Л. Захарченко [16]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Більшість досліджень стосуються чинників та об’єктів 

мікрорівня. У опублікованих працях увага переважно знаходяться на перетині економіки 

та технологій, спрямовані на визначення та аналіз необхідного для цифрових технологій 

рівня розвитку інфраструктури та ІТ-сектору Відносно малодослідженим лишається 

зв’язок розвитку маркетингової системи з зовнішнім середовищем та інститутами, 

зокрема, процесами цифровізації економіки. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою даної роботи є 

визначення концептуальних основ розвитку цифрового маркетингу як системи на 

макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Цифрова маркетингова система на рівні 

національної економіки є складною соціоекономіко-технологічною системою [17], у якій 

виділяється три рівні: ІТ-сектор, цифровий маркетинг та розширений цифровий 

маркетинг. Розвиток ІТ-сектору – рушія цифрової трансформації – здійснює вплив на 

національну економіку через свій внесок у суспільне виробництво, підвищену 

продуктивність праці та загальну факторну продуктивність, розвиток експорту, 

створення високооплачуваних у порівнянні з типовим для економіки рівнем робочих 

місць, інвестування у основний капітал з огляду на необхідність розвитку 

інфраструктури, потрібної для діяльності самого ІТ-сектору, розвиток освіти та 

навчальних закладів, пов’язаних з підготовкою ІТ-фахівців тощо. З огляду на структуру, 

перелік та характер впливу чинників розвитку цифрової маркетингової системи, її 

розвиток потребує впливу на та зрушень у: а) характері, напрямах та результатах 

діяльності ІТ-сектору; б) умовах доступу та продуктивного використання цифрових 

інструментів для надання обслуговування та споживання; в) характері потоків цінності, 

володіння, використання, інформації, ризику та грошей, які утворюються та обертаються 

у цифровій маркетинговій системі. З іншого боку, успішний, результативний розвиток 

цифрової маркетингової системи і реалізація цифрової трансформації передбачає: а) 

постановку довгострокових специфічних, змістовних цілей розвитку цифрової 

економіки та цифрових маркетингових систем; б) подолання існуючих проблем, які 

перешкоджають їх розвитку в Україні; в) виявлення можливостей та загроз на рівні 

національної економіки з урахуванням сучасних економічних, технологічних, 

соціокультурних трендів у світі. Розвиток цифрових маркетингових систем, очевидно, 

щільно пов’язаний з цифровою трансформацією економіки в цілому; цифрова економіка 

є для них середовищем функціонування, залежним від розвитку цифрового споживання, 

здійснюваним у цифрових маркетингових системах. Інструменти цифрової 

трансформації економіки мають значення для розвитку цифрової маркетингової системи 

на рівні національної економіки та нижчих ієрархічних рівнях. Відповідно до цього, 
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стратегія розвитку цифрової маркетингової системи може розглядатись як суміжна з 

стратегією цифрової трансформації з необхідністю додавання елементів, специфічних та 

важливих для її предметної сфери. Цифрова трансформація економіки спрямована на 

підвищення її ефективності через принципову видозміну і передбачає революційні зміни 

відразу у декількох її наріжних підсистемах: технології, люди (процеси роботи, знання 

та компетенції), довгострокові цілі та стратегії розвитку, інститути; ці зміни повинні 

відбуватись одночасно з функціонуванням економічної системи. Відтак, процес 

цифрової трансформації задовольняє умовам, які співпадають з умовами, яким повинен 

задовольняти проект організаційних змін, див. наприклад, [18]. Отже, видається 

можливим описати цифрову трансформацію та процеси, які її супроводжують, зокрема і 

розвиток цифрової маркетингової системи як фундаментальний проект організаційних 

змін на макрорівні, через розвиток і адаптацію теорій та моделей, запозичених з теорії 

організаційних змін. З точки зору поставленої у даному параграфі мети визначення 

напрямів стратегії розвитку цифрових маркетингових систем найбільш підходящою 

методологічною базою видається модель організаційних змін Бекгарда-Гаріса [19]. На її 

основі пропонуємо модель цифрової трансформації.  

 

 
Рисунок1 – Процес розвитку маркетингової системи як організаційних змін на 

макрорівні 

Джерело: власна розробка автора. 

 

Цифрова трансформація повинна передбачати мету, яка має бути одночасно 

стратегічним орієнтиром і передбачати довгострокову мотивацію для участі у її 

практичному втіленні усіх зацікавлених сторін. Ця мета повинна мати глобальне 

значення і бути стійкою по відношенню до змін у зовнішньому середовищі, політичних 

змін тощо; ця мета стосується досягнення довгострокового результату і не повинна 

зазнавати змін під впливом швидкоплинної кон’юнктури. Логіка цифрової 

трансформації економіки передбачає створення інституційних умов та економічних 

мотиваторів для переходу до активного використання цифрових технологій, 

акумулювання достатніх організаційних, економічних, інтелектуальних ресурсів для 

цього. 
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Визначення такої мети та підтримання слідування їй є функцією та обов’язком 

уряду. Дієвість поставленої мети визначається урахуванням інтересів різних 

зацікавлених сторін та їхньою готовністю долучитися до проекту. На наступному кроці 

принципово важливо забезпечити всебічний, об’єктивний та змістовний аналіз 

поточного стану справ, об’єктивне визначення перешкод стратегічного характеру на 

шляху цифрової трансформації. Як показує практика організаційних змін на різних 

рівнях економічної системи та цифрової трансформації зокрема, наприклад, дуже добре 

організована і документована політика цифрової трансформації Сінгапуру, на цьому 

етапі принципово важливим є зосередження на невеликий кількості тільки стратегічних 

питань з відкладанням убік всіх питань тактичного характеру. З іншого боку, не менш 

важливо врахувати чинники впливу у повні, не обмежуючись лише, наприклад,  

чинниками технологічної готовності. У цьому зв’язку для України надзвичайно важливо 

врахувати об’єктивні причини існуючого небажання впровадження цифрових технологій 

у багатьох галузях та у наданні публічних послуг. Надто обмежена увага на цьому етапі 

до технологічних чи виробничих питань відразу ставить цифрову трансформацію під 

загрозу саботажу, особливо з боку галузей, підприємств, установ та організацій з 

низькою ефективністю або зацікавленістю у збереженні можливостей до неринкових 

обмінів. На цьому етапі постає завдання визначення с сфер діяльності та галузей, які 

демонструють недостатню економічну ефективність чи здійснюють економічну 

діяльність за допомогою неринкових механізмів. 

Цифрова трансформація об’єктивно є питанням великого суспільного значення. 

Відтак, процес її реалізації мусить супроводжуватись активною, всеосяжною на 

національному рівні інформаційною, роз’яснювальною та навчальною кампанією, яка 

сама по собі являє собою тривалий і складний проект. Споживачі, підприємства, 

установи та організації повинні усвідомити об’єктивний характер потреби у цифровій 

трансформації та неминучість її реалізації. Цей етап має бути передбачений та 

реалізований окремо від створення мотивації взяти участь у цифровій трансформації. 

Необхідно не лише створити цінність такої трансформації, але і донести її до всіх 

зацікавлених осіб. Без інформаційної підтримки природний опір цифровій трансформації 

буде високим і складним для подолання. 

Керівна коаліція повинна включати всіх учасників економічної соціоекономічної 

системи, які здатні забезпечити інституційну та економічну підтримку цифрової 

трансформації: уряд та його органи, органи та організації, які представляють ІТ-сектор, 

представників цифрових галузей та галузей, які цифровізуються, представників 

експертного середовища, представників інвесторів. Вона діє з використанням 

нормативно правових інструментів, та інструментів вироблення та узгодження політики 

на рівні галузей та груп. Керівна коаліція відповідає за вироблення тактичних планів та 

програм цифрової трансформації, комунікацію цих планів, їх обговорення та організацію 

виконання програм шляхом реалізації пілотних проектів, обговорення та поширення 

здобутого досвіду. Планування та реалізація пілотних проектів та програм має бути 

організована у такий спосіб, коли помітний прогрес досягається у стислі періоди часу і 

таким чином підтримує мотивацію та відданість змінам. Головний результат полягає у 

тому, щоб змінилась сама культура реалізації економічних процесів, відбувся такий 

перехід до нових способів та практик, за якого старий був витіснений з ужитку і не 

розглядався як доступна чи доречна альтернатива – має змінитися сама реальність 

реалізації економічних процесів. 

У цифровій трансформації економіки на макрорівні виділяють чотири 

стратегічних напрями, а саме: а) цифрова приватизація; б) цифровий стрибок 
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(індустріалізація), в) електронне урядування та документообіг; г) цифрове інвестування 

та реінвестування [20]. 

Цифрова приватизація спрямована на забезпечення високої ефективності 

економіки за рахунок виправлення існуючих неефективних моделей в окремих галузях. 

Вона передбачає як передавання в приватні руки виробництва товарів та послуг, які 

здійснювалися державою через її установи чи контрольовані підприємства, установи та 

організації, так і залучення приватного сектору в якості партнера, зміну бізнес-процесів. 

При цьому, сама по собі належність окремого підприємства, установи чи організації 

державі не є може розглядатись як підстава для цифрової приватизації. В плані 

забезпечення цифрової трансформації головне полягає у тому, щоб відбувся процес 

цифрової (ре-) структуризації. Існуючі в економіці зони неефективності, що охоплюють 

окремі галузі, види діяльності чи території є перепоною для забезпечення ефективного 

використання наявних у суспільстві ресурсів для створення технологічної бази та потоку 

цінностей, пов’язаного з розвитком та використанням цифрових технологій. Такі зони 

неефективності також підривають дію конкурентного механізму економічного та 

технологічного розвитку. 

Цифрова індустріалізація відбувається через швидке впровадження цифрових 

технологій у різні галузі економіки, відмінні від ІТ-сектору, перехід на новий 

технологічний уклад та забезпечення завдяки цьому зростання результативності та 

продуктивності у здійсненні економічних обмінів. Для реалізації цифрової 

індустріалізації потрібна злагоджена взаємодія ключових дійових осіб  на 

макроекономічному рівні: уряду, який має визначити пріоритети, ініціювати процес 

технологічної перебудови і створити організаційні, правові, економічні та соціальні 

умови для його успішної реалізації; інвесторів, великих технологічних компаній та 

науково-дослідних, конструкторських та навчальних установ, іншого бізнесу. Для 

реалізації цифрової індустріалізації вимагається розгортання цифрового 

підприємництва, включно з оновленням існуючої та створенням нової інфраструктури 

виробничих, управлінських та допоміжних процесів. Електронне урядування та 

документообіг в межах національної економіки дозволяють покращити ефективність 

управлінських рішень, оскільки інтегрують цифрові дані з моделями, які дозволяють 

здійснювати імітаційне моделювання та прогнозування, усувають проблему коли 

цифрові дані не перетворюються на інформацію і не потрапляють у інформаційні бази, 

надто аналогові, з використанням яких ухвалюються управлінські рішення. Крім того, 

електронне урядування створює середовище, сприятливе для розвитку навичок 

використання ІКТ для окремих користувачів, чи то кінцевих споживачів, чи то 

підприємств, установ чи організацій у широкому контексті ситуацій. Доступ до 

публічних послуг онлайн, ймовірно, є найбільш масовим різновидом ринку з точки зору 

проникнення, і, відтак, потужним інструментом звикання та готовності до використання 

цифрових послуг. 

Цифрове інвестування та реінвестування стосується розвитку фундаментальних 

основ та чинників розвитку цифрової економіки – цифрової інфраструктури, апаратних 

та програмних засобів, а також інституційних умов цифровізації, освіти, навчання та 

розвитку робочої сили, створення та підтримання необхідних умов для її розвитку та 

відтворення, примноження людського капіталу. Це інвестування потрібне для 

збереження здатності економічної системи до результативного та ефективного  

використання трьох інших груп інструментів, так само, як і для забезпечення 

економічного розвитку в інтересах суспільства. Реалізація цифрового інвестування 

потребує партнерства між урядом, інвесторами та одержувачами інвестицій. Роль 

держави полягає, насамперед у створенні умов для мобілізації достатнього розміру 
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інвестицій, у створенні умов, які забезпечують вагому економічну віддачу від 

інвестування та створюють мотивацію для реінвестування. 

Стратегія розвитку цифрової маркетингової системи на рівні національної 

економіки відповідно до троїстої структури останньої [17] складається з трьох напрямів: 

розвиток ІТ-сектору, розвиток власне цифрового маркетингу та розвиток цифрових 

платформ. Головною перешкодою цьому розвиткові є недостатній внутрішній попит, 

який робить експорт значно більш привабливим варіантом для багатьох підприємств ІТ-

сектору. У свою чергу розвиток внутрішнього цифрового попиту стримується як 

застарілим обладнанням, так і недостатньо розвиненою цифровою інфраструктурою 

[21]. Для розвитку цифрового споживання вимагається також якісна трансформація ІТ-

сектору на виробництво рішень з вищою доданою вартістю і більш активний розвиток 

та використання цифрових платформ, що передбачає збільшення виробництва інновацій, 

пов’язаних з ІКТ, впровадження їх у виробництво та використання у інших секторах 

економіки, збільшення обсягу виробництва програмних засобів та застосунків. Розвиток 

внутрішнього цифрового попиту може бути забезпечений використанням інструментів 

цифрової приватизації та цифрового стрибка.  Перша група інструментів забезпечить 

ліквідацію зон неефективності та технологічного відставання у створенні та реалізації 

товарів та послуг. Цей напрям створить попит на рішення, створені з використанням ІКТ 

у галузях, що цифровізуються і зменшить простір для нецифрового споживання. Друга 

група забезпечує реалізацію цифрового стрибка [22]. Розвиток електронного урядування  

включить до галузей, що цифровізуються загальне державне управління і створить 

цифровий попит на публічні послуги. Одночасно, запровадження та активне 

використання цифрових інструментів зробить урядування більш прозорим для 

громадськості, що створює умови для приборкання корупції та зменшення її впливу на 

дію конкурентного механізму. Нарешті, розвиток цифрового інвестування та 

реінвестування, для чого прозорість державних органів дає необхідну інституційну 

основу створює і підтримує необхідну цифрову інфраструктуру, яка живить і розвиває 

цифрове споживання. В плані її розвитку цифровий маркетинг може покладатися на 

розвиток ІТ-сектору та цифрової економіки в цілому, оскільки використовує спільну з 

ними інфраструктуру. Більш важливе специфічне значення групи інструментів 

цифрового інвестування та реінвестування для розвитку цифрової маркетингової 

системи полягає у тому, що на етапі цифрової трансформації вимагається перехід до 

виробництва продукції з вищою додатною вартістю, розвиток у значно більшому 

масштабі ніж є зараз передових досліджень. Важливе завдання в плані розвитку 

цифрового маркетингу полягає у тому, щоб за допомогою інституційних інструментів 

забезпечити переважний розвиток саме для цифрових платформ, заохотити 

використання саме цифрових технологій для створення споживчої цінності та 

споживання повсюди, де це в принципі є можливим. Стратегія розвитку цифрової 

системи маркетингу на рівні національної економіки повинна бути спрямована на 

інтенсифікацію цифрового споживання: збільшення кількості окремих осіб, домашніх 

господарств, підприємств, установ та організацій, які використовують цифрові 

технології для здійснення економічних обмінів та надання обслуговування та збільшення 

розміру угод, які укладаються та здійснюються у цифровому каналі, що дозволить 

поступово збільшити частку роздрібного товарообігу, здійснюваного з використанням 

цифрових медіа. 

З огляду на сказане вище, модель розвитку цифрової маркетингової системи на 

рівні національної економіки України можна визначити так, як це показано на рис. 2. 

Збільшення доданої вартості та розвиток цифрової інфраструктури є критично 

важливими для цифрової трансформації. 
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Рисунок 2 – Застосування стратегій цифрової трансформації на різних рівнях цифрової 

маркетингової системи 

Джерело: власна розробка автора. 

 

В плані цифрового маркетингу на рівні національної економіки вони 

забезпечують створення програмних та апаратних засобів, необхідних для створення та 

споживання суто цифрових товарів т послуг. Ці кроки також є необхідними для 

забезпечення інноваційного процесу всередині ІТ-сектору та його включення в 

загальний науково-технічний прогрес – процес безперервного вироблення інновацій в 

різноманітних сферах, які не обмежуються лише ІКТ та цифровими технологіями. 

Вимагається також збільшення частки продажу продукції ІТ-сектору на внутрішньому 

ринку, для чого уявляється необхідним розвиток та стимулювання внутрішнього 

цифрового попиту.  

Розвиток маркетингу ІТ-сектору забезпечується переважно заходами реалізації 

цифрової індустріалізації – координованого державою та учасниками ринку створення і 

впровадження у використання цифрових технологій та застосунків. Успішна реалізація 

цифрової індустріалізації передбачає постановку цілей, визначення пріоритетів в плані 

напряму розробок, вона безпосередньо пов’язується з місцем у світовому розподілі праці 

та визначається політикою зміцнення конкурентоспроможності країни у світі, політикою 

економічної відкритості, трансфером інновацій та рівнем розвитку освіти та навичок у 

ІТ-секторі – частиною освітньої та інноваційної політики уряду. 

Важлива роль у цій частині розвитку цифрової маркетингової системи 

відводиться цифровим кластерам як механізмам самоорганізації ІТ-спільноти, 

пов’язаним з місцевою інфраструктурою ІТ-сектору. У цьому зв’язку важливим 

завданням національної політики є розвиток ІТ-кластерів, що вимагає від уряду та ІТ-

компаній зусиль зі створення необхідної виробничої, бізнесової та дослідницької 

інфраструктури.  
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За допомогою цифрової індустріалізації можна очікувати на розвиток цифрових 

платформ. Він має призвести як до залучення більшої, ніж тепер кількості користувачів 

та партнерів – збільшення охоплення, причому, як з позиції попиту (обсяг споживання 

та рівень проникнення), так і з точки зору виробництва товарів та надання 

обслуговування (кількість провайдерів цифрових послуг та виробників цифрових 

продуктів).   

Цифрова приватизація означає, що в багатьох видає економічної діяльності 

впроваджуються цифрові дані та процеси, пов’язані з їх обробкою. Це, як зазначалось 

вище, має на меті виявлення та подолання проблем ефективності і подолання 

технологічного відставання в тому, що стосується  створення товарів та послуг та їх 

споживання. Цифрова приватизація є зоною переважної відповідальності уряду оскільки 

саме існування таких зон неефективності, їх виключення з конкурентного механізму 

стають можливими саме через дії чи бездіяльність уряду. Реалізація цифрової 

приватизації потребує участі приватного бізнесу та державно-приватного партнерства, 

причому вимагається активна участь не лише ІТ-сектору, але також розвиток 

підприємницької ініціативи в усіх видах економічної діяльності. Для реалізації 

цифрового стрибка необхідно забезпечити цифрове інвестування та реінвестування. Для 

цього, у свою чергу, необхідно створити необхідні організаційні, правові та економічні 

умови, знайти необхідні джерела. Головні напрями цифрового інвестування та 

реінвестування – розвиток ІТ-сектору та цифрових платформ, але також існують точки 

докладання зусиль на рівні розширеного цифрового маркетингу – у галузях, які 

цифровізуються. Саме в цьому напрямі мають бути спрямовані зусилля стосовно 

розвитку цифрового споживання через переведення закупівель, в тому числі публічних 

послуг в цифрове середовище. Реалізація цієї стратегії потребує макроекономічної 

стабільності та фінансової стійкості, без яких успіх у тривалих проєктах макрорівня 

взагалі видається малоймовірним, а надто у проєктах, пов’язаних з великими 

інвестиціями та значними технологічними трансформаціями. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Розвиток цифрової маркетингової системи є складовою частиною цифрової 

трансформації економіки і має відбуватись в її межах. Мета розвитку цифрового 

маркетингу на макрорівні полягає у забезпеченні достатнього внутрішнього попиту, що 

досягається під дією усіх елементів системи цифрового маркетингу на макрорівні. 

Запропонована модель розвитку цифрового маркетингу на макрорівні  як організаційної 

зміни, спрямованої на застосування інструментів цифрової трансформації, а саме 

цифрової приватизації, індустріалізації,  цифрового інвестування та реінвестування та 

електронного урядування та документообігу. Використання цих інструментів передбачає 

спільну роботу з ІТ-компаніями, бізнесом різних розмірів та у різних галузях, державно-

приватне партнерство, розвиток інвестиційних та науково-дослідних можливостей, 

розвиток знання та всіх видів навчання, що стосується розвитку споживання у цифрових 

каналах. При цьому повинні бути забезпечені вимоги щодо макроекономічної сталості, 

забезпечення конкуренції на внутрішньому ринку, стимулювання внутрішнього попиту 

та ефективне застосування правових механізмів, пов’язаних з належною організацією та 

реалізацією трансакцій та розвитку цифрового середовища. Подальшого вивчення в 

цьому напрямі потребують, поміж іншим, питання рушійних сил чинників впливу на 

купівельну поведінку на цифрових платформах, умови результативного розвитку 

цифрового підприємництва, організаційні умови та механізм цифрової індустріалізації, 

інвестування та реінвестування, державної економічної політики, що заохочує розвиток 

електронної торгівлі, форми зв’язку та механізми впливу між розвитком цифрових 

маркетингових систем на різних рівнях економіки та економіки знань. 
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Directions of development of digital marketing systems at the macro level in the conditions  

of digital transformation of the economy. 

The aim of the article. The article addresses drivers of digital marketing development as a 

marketing system at the macro level in the context of digital transformation of the economy. The topic 

is relatively new and needs attention since most research devoted to digitalization in marketing is 

usually undertaken on the microlevel. Due to such a bias little is known about ties of digital marketing 

development with digital transformation on the macrolevel. The article aims at developing of conceptual 

frameworks of relations thereof. The methodological base of the work is the ternary structure of the 

digital marketing system. It consists of IT sector, digital marketing and extended digital marketing. IT-

sector provides for tools of digital marketing, thus encompassing digital marketing mix. 

Analyses results. Digital marketing englobes tools and platforms for which digital technology 

are essential, while extended digital marketing layer embraces the most of marketing activities, which 

are in the process of digitalisation. The development of digital marketing on the macrolevel is proposed 

to consider as a process of transformation, like the process of organizational change of Beckhard and 

Harris. This process is aimed at digital transformation of the entire economy. It applies four major 

means of digital transformation, namely: digital privatization, digital industrialization, digital 

investment and reinvestment, and e-governance and paperless. Digital privatization is aimed at 

ensuring higher efficiency of the economy by correcting existing inefficient models in certain industries 

by introducing digital platforms and solutions. Digital industrialization is undertaken by the rapid 

introduction of digital technologies in various sectors of the economy, other than the IT sector, the 

transition to a new technological mode and thus ensure increased productivity and productivity in the 

implementation of economic exchanges. The implementation of digital industrialization requires the 

deployment of digital entrepreneurship, including the renewal of existing and the creation of a new 

infrastructure of production, management, and support processes. E-governance and paperless can 

improve the efficiency of management decisions, as they integrate digital data with models that allow 

simulation and forecasting, eliminate the problem when digital data is not converted into information 

and does not get into databases needed for management decisions to be made. Digital investment and 

reinvestment refers to the development of foundations and factors of digital economy development - 

digital infrastructure, hardware and software, as well as institutional conditions of digitalization, 

education, training and development of the workforce, creating and maintaining the necessary 

conditions for its development and reproduction. With the help of digital industrialization, one can 

expect the development of digital platforms. It should lead to an increase in the number of users and 

partners - an increase in coverage, both in terms of demand (consumption and penetration rate) and in 

terms of production and provision of services (number of digital service providers and digital 

producers). products). The main areas of digital investment and reinvestment are the development of 

the IT sector and digital platforms, but there are also points of effort at the level of expanded digital 

marketing - in areas that are being digitized. Efforts should be directed towards the development of 

digital consumption through the transfer of procurement, including public services to the digital 

environment. 

Conclusions and directions for further research. Implementing this strategy requires 

macroeconomic stability, without which success in long-term macro-level projects seems to be unlikely, 

especially in projects involving large investments and significant technological transformations. Some 

directions of further research are defined, such as: driving forces influencing purchasing behaviour on 

digital platforms, conditions for effective development of digital entrepreneurship, organizational 

conditions and mechanism of digital industrialization, investment and reinvestment, state economic 

policy that encourages the development of e-commerce, forms of communication and mechanisms of 

influence between digital marketing systems at different levels of the economy and the knowledge 

economy, etc.  

Keywords: marketing system, digital marketing, digital transformation, digital marketing 

system, IT sector. 
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