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ВІД РЕДАКЦІЇ
ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ З МАРКЕТИНГУ
Міністерство економіки України видало Наказ від 18 жовтня 2021 р. № 751-21
«Про затвердження професійного стандарту «Фахівець-аналітик з дослідження
товарного ринку». Цей стандарт було розроблено командою журналу «Маркетинг і
цифрові технології». Він є першим професійним стандартом в сфері маркетингу.
Прийняття професійного стандарту упорядковує процес стандартизації маркетингової
діяльності в державі.
Затвердження професійного стандарту «Фахівець-аналітик з дослідження
товарного ринку» є новим етапом еволюції маркетингу в Україні. Відомо, що логіка
формування освітніх компетенцій повинна базуватися на професійних стандартах. При
цьому, Стандарт вищої освіти України: бакалаврського рівня, спеціальності
«Маркетинг» затверджено і введено в дію Наказом Міністерства освіти і науки України
ще 05.12.2018 р., а відповідний стандарт вищої освіти магістерського рівня було
затверджено і введено 10.07.2019 р. Нонсенс в тому, що жодного професійного
стандарту в сфері маркетингу в Україні до теперіщнього часу не існувало. Нині він є.
Наявність професійних стандартів з маркетингу дозволяє побудувати систему
маркетингової освіти, яка забезпечить реалізацію для маркетологів принципу –
«навчання довжиною в життя».
Професія маркетолога вже не асоціюється суто з креативом, а все більше крокує
до математики, статистики та програмування. Розуміти дані, вміти їх аналізувати та
робити правильні висновки є затребуваними вимогами до фахівця-аналітика з
досліджень товарного ринку. Тому, в Стандарті враховано вимоги щодо знань і вмінь
фахівця-аналітика в статистичному аналізі даних, у статистичному моделюванні, в
прогнозуванні, ризикології та ще в багатьох суміжних з аналізом даних сферах.
Наведено програмні інструменти, які є необхідними у роботі фахівця-аналітика з
досліджень товарного ринку, наприклад, програмний продукт компанії IBM SPSS.
Креативність є атрибутом будь-якої професії. І в професії маркетолога вона
займає важливе місце. Проте, розроблений професійний стандарт «Фахівець-аналітик з
дослідження товарного ринку» містить компетенції нового покоління, що базуються на
точних розрахунках. Зокрема:
• первинна статистична обробка даних: таблиці частот, розрахунок
характеристик середнього і варіації, оцінка розподілу даних);
• побудова таблиць зв’язаності даних при вивченні профілів споживачів;
• перевірку гіпотез про рівність середніх залежних і незалежних вибірок;
• кореляційний аналіз для сегментування ринку за різними ознаками і
визначення можливостей нового товару;
• регресійний аналіз для виявлення факторів, які значимо впливають на обсяги
продажів і прибуток;
• кластерний аналіз для сегментування ринку за різними ознаками і визначення
можливостей нового товару;
• факторний аналіз для виявлення характеристик товару, що впливають на вибір
споживачів;
• дискримінантний аналіз для виявлення факторів, що впливають на поведінку і
вибір споживачів;
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• дисперсійний аналіз для встановлення відмінності в середніх значеннях
залежною змінною для декількох категорій незалежної змінної. Наприклад, чи
розрізняються сегменти з точки зору обсягу споживання товару? Чи залежить намір
споживачів придбати товар даної торгової марки від різниці в цінах?;
• багатомірне шкалювання для побудови просторових карт позиціонування
торгових марок і визначення характеристик ідеальних торгових марок;
• моделювання та прогнозування обсягів продажів за допомогою моделей
трендів і сезонності;
• кодекси ESOMAR і Української асоціації маркетингу;
• методи планування маркетингових досліджень, складання бюджету, вибірки.
Повний текст Стандарту розміщено в РЕЄСТРІ ПРОФЕСІЙНИХ
СТАНДАРТІВ Міністерства економіки України. Дата внесення до Реєстру
20.10.2021. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=224691034e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv.

Розробники першого в Україні професійного стандарту з маркетингу
«Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку».
Михайло Окландер
Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології»
Оксана Яшкіна
Відповідальний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології»
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Перерва Петро Григорович
д-р екон. наук., професор
завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва
та міжнародних економічних відносин

Назаренко Станіслав Миколайович
аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва
та міжнародних економічних відносин
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
(Харків, Україна)

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА АУТСОРСИНГУ:
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЛОГІСТИЧНІ ПОСЛУГИ
Розглянуто теоретико-методологічні питання аутсорсингу як економічної категорії.
Сформовано систему показників, врахування яких в повній мірі відтворює рівень економічного
ефекту при використанні інформаційних та логістичних технологій у виробничо-комерційній
сфері промислового підприємства. До них можуть бути віднесені показники як прямої дії
(ефект аутсорсингу безпосередньо пов'язаний з виконанням конкретної функції або бізнеспроцесу), так і непрямої дії (ефект аутсорсингу безпосередньо з цією функцією не пов'язаний).
Для розрахунку показників економічної оцінки використання аутсорсингу інформаційних та
логістичних технологій запропоновано метод синтезу показників економічної ефективності.
Такий підхід суттєво розширює сферу економічної оцінки доцільності використання послуг
аутсорсера і дозволяє більш точно та об’єктивно оцінити його переваги при використання
аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг.
Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні технології, економічна ефективність, бізнеспроцеси, промислові підприємства

DOI: 10.15276/mdt.5.4.2021.1
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Виробничо-комерційна діяльність
промислових підприємств заснована на використанні сучасних науково-технічних
розробок. Поряд з економікою знань та інтелектуальним потенціалом визначається
найбільш важливий ресурс постіндустріального суспільства – сучасні інформаційні та
логістичні технології. Використання інноваційних ідей, систем, методик, устаткування,
машин нагально потребує прогресивних технологій менеджменту і організаційних
засобів та використання сучасних інформаційних та логістичних систем. Далеко не
кожне підприємство має змогу самостійно забезпечити свою інформаційну або
логістичну діяльність власними силами, тому особливу актуальність набувають
можливості використання систем інформаційного та логістичного аутсорсингу.
Промислові підприємства намагаються з максимальною ефективністю організувати
виробничо-комерційну діяльність, приділяючи велику увагу сфері послуг.
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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У такого роду умовах використання нових інноваційних форм організації
виробничо-комерційної діяльності, до яких безсумнівно відноситься аутсорсинг, є в
достатній мірі виправданим. Його переваги для промислового підприємства очевидні, а
тенденції вказують на те, що в найближчому майбутньому ця організаційна форма
діяльності може набути значного поширення. Виходячи з цих положень, слід вважати,
що економічна оцінка послуг аутсорсингу має надзвичайно важливе значення для
ефективної роботи промислового підприємства. Тому проблема формування науковометодичних рекомендацій щодо економічного обґрунтування використання
аутсорсингу інформаційних технологій та логістичних послуг у виробничо-комерційній
діяльності промислових підприємств є актуальною темою, яка нагально потребує
подальшого розвитку та вдосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Проблемам економічної
оцінки інформаційних технологій та логістичних послуг у виробничо-комерційній
діяльності промислових підприємств присвятила науково-методичні розробки значна
кількість вітчизняних та зарубіжних вчених.
Анікін Б.А. та Рудая І.Л. [1] як критерій ефективності аутсорсингу пропонують
використовувати показники зниження витрат на інформаційне (логістичне)
обслуговування, переданого на аутсорсинг: виробничі площі, займані відповідними
підрозділами підприємства; засоби виробництва; відповідну кількість персоналу,
зайнятого в інформаційних та логістичних підрозділах підприємства. За інтегральний
критерій ефективності аутсорсингу рекомендується розглядати співвідношення витрат
на власне виробництво інформаційного продукту і витрат на придбання цих же послуг
у аутсорсера. У разі, якщо співвідношення більше одиниці, то вигідний аутсорсинг. На
нашу думку, запропонований механізм оцінки аутсорсингу ефективний тільки на його
проектній стадії. Діючі аутсорсингові відносини за даною методикою оцінити досить
складно, їх адаптація може стати причиною істотних помилок.
Курбанов А.Х. та Плотников В.А. [2] пропонують для використання більш
загальні методичні рекомендації, які не враховують виробничі особливості
підприємства. Пропонується оцінювати ефективність аутсорсингу з використанням
критеріїв рівня реалізації потенціалу існуючої системи логістичного обслуговування
споживачів та якості і своєчасності надання логістичних послуг за договором
здійснення аутсорсингу. Результати оцінки всіх цих критеріїв перемножуються і в
результаті отримують інтегральний критерій ефективності організації логістичного
обслуговування підприємства-замовника. Разом з тим, пропоновані методичні
рекомендації дозволяють визначити ефективність організації процесу аутсорсингу в
цілому. Їх використання буде доцільним тільки на окремих стадіях інноваційного
проекту, таких як «впровадження логістичного аутсорсингу» і «оцінка ефективності
логістичного аутсорсингу».
Ряд дослідників пропонують інший механізм економічної оцінки аутсорсингу,
розглядаючи його як механізм дезінтеграції бізнес-процесів. Наприклад, згідно з
методичними рекомендаціями до вимірювання ефекту дезінтеграції, Ляхович Г.І. [3]
порівнює додатковий ефект, отриманий від реалізації інноваційного проекту (переходу
на логістичний аутсорсинг), з витратами на його практичну реалізацію, а Фролова В.Ю.
[6] інноваційний проект вважає успішним, якщо різниця додаткового економічного
ефекту і витрат на його досягнення буде в підсумку позитивною. Разом з тим,
конкретних пропозицій щодо визначення розмірів порівнюваних показників в цих
дослідженнях не наводиться.
Чухрай Н.І. [7] та Шарчук Т.Л. [8] вважають, що економічна оцінка аутсорсингу
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буде складатися з ряду основних та додаткових ефектів. До основних складових автори
відносять зменшення собівартості продукції, що випускається, зниження розміру
пов'язаних оборотних коштів, скорочення витрат на логістику, зростання розмірів
ліквідності і деякі інші. Додаткові складові ефекту забезпечуються концентрацією
уваги на основній бізнес-діяльності підприємства, більш швидкій його реакції на зміни,
що відбуваються в макросредовищі. Зокрема, це скорочення інформаційного або
логістичного персоналу підприємства, гарантіях відповідальності за результати своєї
роботи та ін. Запропоновані авторами методичні рекомендації економічної оцінки
логістичного аутсорсингу мають вузьку спеціалізацію та характеризують роботу тільки
транспортних підприємств. Це проявляється, наприклад, у виборі показників
оцінювання, оцінці зміни витрат на логістику, в термінах виконання транспортних
послуг.
Інші дослідники економічної оцінки аутсорсингу в переважній більшості
обмежуються дослідженнями часткових показників, на підставі яких є можливість
прямо оцінити ефективність аутсорсингу. Зокрема, Косенко О.П. з співавторами
вважає, що використовуються традиційні для аутсорсингу характеристики і показники:
зростання якості продукції, зниження її собівартості, оптимізація чисельності
персоналу підприємства [9, 10]. Не заперечуючи важливість і значущість цих процесів,
зауважимо, що більш важливими для оцінювання ефективності аутсорсингу є функції,
які безпосередньо є предметом аутсорсингових відносин.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Розглянуті механізми економічної оцінки аутсорсингу
інформаційних та логістичних послуг мають ряд недоліків і надмірно орієнтовані на
галузеву специфіку підприємств. В основному передбачається оцінка за технічними та
економічними показниками. Проте не в повній мірі відтворено показники, які
визначають якість процесів організації проектування інформаційних та логістичних
технологій і передачі інформаційних та логістичних функцій сторонній організації
(аутсорсеру) [4]. Якраз ці чинники характерні для заключних стадій інноваційних
проектів у сфері аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження є
формування науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо
визначення організаційно-економічних домінант, які стають однією із головних
рушійних сил по забезпеченню ефективного інформаційного та логістичного супроводу
виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств. Це надає можливість
застосовувати отримані результати на практиці в сфері аутсорсингу інформаційних та
логістичних
послуг.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Аутсорсинг багато підприємців називають
«феноменом ХХ століття», зокрема, «найбільшим відкриттям бізнесу останнього часу»,
оскільки тільки з початку 90-х рр. ХХ століття ця дефініція ввійшла в практику бізнесдіяльності і отримала досить широке розповсюдження [1; 2; 5]. Поява аутсорсингу у
великій мірі пов’язана з розвитком інформаційних систем та технологій. Багато вчених
пов’язують зародження аутсорсингу з датою заснування компанії «Electronic Data
System» (1962 рік), що спеціалізується на аутсорсингу інформаційного забезпечення. З
кінця 80-х рр. минулого сторіччя аутсорсинг почав активно розвиватися, ставши
об’єктом уваги найбільших світових корпорацій. Протягом часу аутсорсинг став
ототожнюватися не тільки з комп’ютерними технологіями та інтелектуально-інноваційною
діяльністю, а й з виконанням окремих бізнес-процесів і функцій. В практиці роботи
промислових підприємств аутсорсинг в даний час по праву є сучасною ефективною
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концепцією управління бізнес-діяльністю.
Незважаючи на широку сферу використання дефініції «послуга в сфері
інформаційних та логістичних технологій», її визначення у вітчизняній і зарубіжній
науковій літературі не є в даний час усталеним. Дослідженням визначення поняття
інформаційної або логістичної технології займаються відомі міжнародніи дослідні
інститути, до яких слід віднести міжнародну організацію зі стандартизації (ISO) і
бібліотеку інфраструктури інформаційних технологій (ITIL). На основі цих досліджень
зроблено висновок про те, що загальним моментом всіх наявних визначень аутсорсингу
інформаційних та логістичних технологій є обов’язкова наявність взаємодії
постачальника і замовника щодо бізнес-процесів підприємства на основі застосування
інформаційних технологій.
Результати проведеного дослідження свідчать про те, що існуючі методи не
дозволяють в достатній мірі оцінити ефективність аутсорсингу інформаційних та
логістичних послуг. Увага в них акцентована на окремих умовах і показниках
ефективності аутсорсингу. Оцінка окремих показників характеризує сторони діяльності
підприємства, але вони не дають повного уявлення про доцільність аутсорсингу
інформаційних та логістичних послуг, ефективності використання процедури
делегування інформаційних та логістичних задач.
Пропонуємо для практичного використання метод синтезу показників
ефективності аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг, який розширює
область оцінки ефективності застосування аутсорсингових послуг і дозволяє оцінити
переваги використання аутсорсингу. Використання даного методу дозволяє
забезпечити важливий зв’язок між процесом розробки інформаційної або логістичної
послуги та необхідною якістю, для чого була розроблена нова процедура прийняття
рішення про використання аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг.
Пропонуються методичні рекомендації щодо економічної оцінки показників
використання аутсорсера. Економічна оцінка включає визначення рівня ефективності з
використанням методології порівняння показників аутсорсингової моделі за певними
критеріями, а також з використанням аналізу додаткових нетрадиційних показників
стратегічного оцінювання. До останніх слід віднести підвищення рівня якості
продукції, що виробляється, освоєння нових ринків та розширення існуючих, розробка
інноваційних продуктів, збільшення обсягів реалізації продукції та ін., що в повній мірі
відповідає поставленій підприємством стратегічній меті. Показників економічної
оцінки аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг достатньо багато, всі їх
аналізувати в одному дослідженні немає сенсу, тому що їх набір багато в чому
залежить від конкретної виробничої ситуації, матеріального стану замовника,
виробничих можливостей аутсорсера. Але найбільш важливі з цих показників доцільно
розглянути детально.
В основу пропонованого методу покладено співвідношення показників, які в
найбільшій мірі характеризують співвідношення показників та відтворюють переваги,
які були отримані за рахунок використання аутсорсингу інформаційних та логістичних
послуг. До таких показників пропонується віднести наступні.
1. Інтегральний коефіцієнт витрат на організацію, підготовку, управління та
завершення виконання інформаційних (логістичних) функцій у виробничо-комерційній
сфері – IKaut, який визначається шляхом співвідношення витрат на здійснення робіт
n
власними силами підприємства  Cient
і загальними витратами на виконання
i 1

(придбання) цих же робіт аутсорсером

m

C
j 1

aut
j
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n

IK aut

C



i 1

ent
i

C
j 1

(1)

,

m

aut
j

де n – кількість видів витрат, здійсненних для здійснення i-го виду робіт або
послуг з використанням власних інформаційних (логістичних) можливостей
підприємства; m – кількість видів витрат, здійсненних для придбання j-го виду робіт
або послуг у аутсорсера.
2. Комплексний показник якості продукції, що випускається, або розробляється в
результаті виробничо-комерційної діяльності – CIaut, який визначається шляхом
співвідношення загального рівня якості без використання послуг аутсорсера

n

 QI
i 1

з їх отриманням

m

 QI
j 1

aut
j

ent
i

та

. Оцінку якості пропонується визначати незалежними

експертами або фокус-групами:
n

CI aut
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,

m
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aut
j

де n – кількість i-х видів показників якості, набутих з використанням власних
інформаційних (логістичних) можливостей підприємства; m – кількість j-х показників
якості, набутих при використанні робіт або послуг аутсорсера.
3. Коефіцієнт обсягу ринкової реалізації продукції, що виробляється – PSaut, який
визначається шляхом співвідношення обсягів реалізації продукції після придбання
послуг аутсорсера і без їх використання. При цьому особливе значення мають
інноваційні види продукції, які вироблено з використанням у виробничо-комерційного
потенціалу підприємства:
PS aut
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m

PS ent
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(3)

де n – кількість i-х видів продукції підприємства, проданих з використанням
робіт або послуг аутсорсера; m – кількість j-х видів продукції підприємства, проданих з
використанням власних інформаційних (логістичних) можливостей підприємства.
4. Коефіцієнт обсягу ринкової реалізації інноваційної продукції, що створюється
та виробляється з використанням у виробничо-комерційного потенціалу підприємства –
inn
PS aut
, який визначається шляхом співвідношення обсягів реалізації інноваційної
продукції після придбання послуг аутсорсера і без їх використання:
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де n – кількість i-х видів інноваційної продукції підприємства, створених та
проданих з використанням робіт або послуг аутсорсера; m – кількість j-х видів
інноваційної продукції підприємства, створених та проданих з використанням власних
інформаційних (логістичних) можливостей промислового підприємства.
Позитивне рішення щодо передачі на аутсорсинг всієї інформаційної
(логістичної) системи підприємства або її частини приймається на підприємстві в разі,
inn
якщо кожний з показників IKaut, CIaut, PSaut, PS aut
перевищує значення одиниці. Але
такий стан показників є в певній мірі ідеальним для аутсорсера, в цьому випадку
прийняття його послуг для підприємства практично не викликає сумніву.
Більш реальною є ситуація, коли деякі з показників перевищують значення
одиниці, а деякі його не перевищують. В цьому випадку рекомендується
використовувати інтегральне значення показника економічної доцільності аутсорсингу
інформаційних та логістичних послуг для даного підприємства Iaut з використанням
наступної залежності:

I aut  IKaut  IK

 CI aut  CI

 PSaut  PS

inn
 PSaut
 inn ,

(5)

inn
де γIK, γCI, γPS, γ inn – вагомість, відповідно, показників IKaut, CIaut, PSaut, PS aut
для підприємства при економічній оцінці послуг аутсорсера.
Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що далеко не на всіх
підприємствах є необхідність та можливості як самостійного забезпечення своєї
діяльності, так і звернення до послуг аутсорсера, про що свідчать дані табл. 1.

Таблиця 1 – Результати економічної оцінки інформаційних (логістичних) послуг аутсорсера
на промислових підприємствах Харківського промислового регіону
Підприємство
«ХТЗ»
«ФЕД»
«ХЕМЗ»
«Автрамат»
«Укрелектромаш»
«Турбоатом»
«Хартрон»
«Електромашина»

IKaut

Часткові показники економічної оцінки
inn
γIK
CIaut γCI
PSaut γPS
γ inn
PS aut

Iaut

Висновок

1,00
1,14
1,00
1,10
0,87
1,00
1,19
0,91

0,52
0,47
0,61
0,45
0,57
0,41
0,39
0,49

0,99
1,04
0,99
1,02
0,91
0,98
1,08
0,92

Самостійно
Аутсорсинг
Самостійно
Аутсорсинг
Самостійно
Самостійно
Аутсорсинг
Самостійно

1,05
1,03
0,97
1,03
1,00
1,02
1,05
0,97

0,23
0,18
0,12
0,16
0,11
0,27
0,21
0,15

0,95
1,00
1,02
1,04
1,00
1,00
1,02
0,93

0,14
0,17
1,16
0,19
0,15
0,12
0,18
0,19

0,94
0,97
0,95
1,02
0,91
0,89
1,00
0,95

0,11
0,19
0,11
0,21
0,18
0,20
0,22
0,17

Джерело: авторські дослідження
Видно, що тільки три з восьми обстежених підприємств мають економічні
підстави для використання аутсорсингу. Іншим підприємства більш доцільно з
економічної точки зору здійснювати інформаційне (логістичне) забезпечення
виробничо-комерційної діяльності власними силами.
Отримані результати дослідження щодо економічного обґрунтування
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логістичні послуги

11

Marketing and Digital Technologies

Volume 5, No 4, 2021

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

доцільності використання аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг у
діяльності підприємств свідчать про важливість та необхідність цього напрямку
наукових досліджень. Виокремлення економічного чинника при дослідженні
результатів виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств стає основою
для формування управлінських рішень щодо використання аутсорсингу інформаційних
та логістичних послуг в різних сферах діяльності підприємства, зокрема, і у виробничокомерційній царині. Цікавими також є дані про те, що на деяких підприємствах
аутсорсинг інформаційних та логістичних послуг погіршує показники у виробничокомерційній діяльності підприємства (табл. 2).
Таблиця 2 - Динаміка структури витрат промислових підприємств на інформаційне та
логістичне забезпечення виробничо-комерційної діяльності (%)
Види витрат
На обчислювальну техніку
На транспортні засоби
На аутсорсинг
На програмні засоби
На навчання персоналу
Інші витрати
Разом

ДП «ФЕД»
2016 р.
2020 р.
43
18
18
23
15
19
13
25
1
3
10
12
100
100

ПАТ «Авторомат»
2016 р.
2020 р.
39
14
15
11
17
29
18
32
2
3
9
10
100
100

ПАТ «Харторон»
2016 р.
2020 р.
37
11
13
10
23
29
18
40
2
5
7
5
100
100

Джерело: власні дослідження авторів
Такий стан, на нашу думку, пояснюється тим, що для інноваційних розробок
необхідні в достатній мірі оригінальні інформаційні та логістичні технології, які в
більшій мірі можливі і доступні самому підприємству, чим аутсорсеру.
Проведене дослідження дозволило виокремити найбільш важливі сегменти
ринку інформаційних та логістичних технологій. До них, зокрема, слід віднести
витрати на транспортні засоби, обчислювальну техніку, на аутсорсинг, на програмні
засоби, на навчання персоналу, інші витрати. Дослідження було проведено на
промислових підприємствах, які в своїй діяльності використовують послуги сторонніх
організацій в інформаційній та логістичній сфері (аутсорсинг). Слід зазначити, що витрати
на програмні засоби, підготовку співробітників та аутсорсинг стабільно збільшуються,
при цьому суттєво зменшуються витрати на придбання обчислювальної техніки.
Виявлені тенденції в структурі витрат пов’язані як з насиченням інформаційного
ринку відповідним обладнанням, так і з появою інноваційних технологій і форм
надання інформаційних послуг. До них, слід віднести інформаційний аутсорсинг,
довгострокову оренду програмного забезпечення, віддалене інформаційне
обслуговування. Більшість представників топ-менеджменту промислових підприємств
намагаються задовольнити вимоги бізнесу щодо підвищення ефективності розробки і
використання інформаційних (логістичних) технологій. Для цього вони в першу чергу
роблять ставку на впровадження спеціалізованого програмного та логістичного
забезпечення і доопрацювання його під конкретні потреби свого підприємства.
Але рівень проникнення інформаційних (логістичних) технологій в різних
галузях і сегментах інформаційного (логістичного) ринку суттєво розрізняється.
Активно впроваджуються інформаційні технології в органах влади, в галузях зв'язку та
телекомунікацій, в банківській сфері, в нафтовому і газовому промислових комплексах,
в роздрібній торгівлі (мережах супермаркетів) [1]. Це пов'язано зі складністю бізнес12
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процесів підприємств даних секторів економіки, з необхідністю їх автоматизації і
підвищеними вимогами до захисту інформації. Проте оцінка їх впливу на глобальні
інформаційні трансформації на промислових підприємствах майже відсутня, хоча це є
напрям досліджень, який має потенціал для подальших аналітичних дій дослідників.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Розглянуто теоретико-методологічні питання аутсорсингу як економічної
категорії. В самостійний вид аутсорсингу виділено аутсорсинг інформаційних
технологій, оскільки саме з його появою пов'язане народження і подальший розвиток
концепції аутсорсингу. Обґрунтовано класифікацію найбільш важливих видів
аутсорсингу. Вперше запропоновано ввести в науковий обіг аутсорсинг
трансформаційного виду. Сформовано систему показників, врахування яких відтворює
рівень економічного ефекту при використанні інформаційних та логістичних
технологій у виробничо-комерційній сфері промислового підприємства. Це можуть
бути показники як прямої дії (ефект аутсорсингу пов'язаний з виконанням функції або
бізнес-процесу), так і непрямої дії (ефект аутсорсингу з цією функцією не пов'язаний).
Для розрахунку показників економічної оцінки використання аутсорсингу
інформаційних та логістичних технологій запропоновано метод синтезу показників
економічної ефективності. Такий підхід суттєво розширює сферу економічної оцінки
доцільності використання послуг аутсорсера і дозволяє точно та об’єктивно оцінити
його переваги при використанні аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг.
Використання запропонованих методичних рекомендацій в практиці виробничокомерційної діяльності промислових підприємств дозволяє забезпечити зв'язок між
процесами розробки, дистрибуції та використання інформаційних та логістичних
технологій та їх якістю. Проведені дослідження на підприємствах Харківського
промислового регіону показали, що тільки три з восьми обстежених підприємств мають
економічні підстави для використання аутсорсингу. Іншим підприємствам доцільно
здійснювати інформаційне забезпечення діяльності власними силами.
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Economic evaluation of outsourcing: information and logistics services.
The aim of the article. The main purpose of the study is to develop scientific, methodological
and practical provisions for the formation of organizational and economic dominants, which become
one of the main factors in ensuring the rational logistics and information support of production
activities of enterprises and organizations.
Analyses results. Theoretical and methodological issues of outsourcing as an economic
category are considered. A system of indicators has been developed, the use of which largely
determines the value of the economic effect when using information and logistics technologies in the
production and commercial activities of industrial enterprises. These include indicators of direct
action (the effect of using outsourcing, which is directly related to a particular function or business
process) and indicators of indirect action (the effect of using outsourcing is not directly related to this
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function). To calculate the factors of economic effect, which determines the feasibility and
effectiveness of the use of outsourcing of logistics services and information technology, a method of
synthesis of economic efficiency factors is proposed. This approach significantly expands the
possibilities of economic evaluation of the rational use of outsourcing services in production and
commercial activities and allows you to more accurately and objectively assess its benefits in the use
of outsourcing services and information technology. The methodological approach to evaluating the
effectiveness of outsourcing management information systems in real business enterprises is quite
universal, as it takes into account the conceptual principles of outsourcing, on the one hand, and
allows to adapt the structure of efficiency evaluation depending on the complexity and cost of work.
technologies used in business. enterprise, goals and scope of outsourcing.
Conclusions and directions for further research. The use of the proposed guidelines in the
practice of production and commercial activities of industrial enterprises allows ensuring an
important link between the processes of development, distribution and use of information and logistics
technologies and their required quality. Studies conducted at enterprises in the Kharkiv industrial
region showed that only three of the eight surveyed enterprises have economic grounds for the use of
outsourcing. Other enterprises are more expedient from the economic point of view to carry out
information (logistical) support of the activity by own forces. 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.
Key words: outsourcing, information technologies, economic efficiency, business processes,
industrial enterprises
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SEM ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ВЕБ-РЕСУРСІВ КОМПАНІЇ
У статті визначено сутність поняття SEM та його роль у цифровому маркетингу.
Розглянуто аспекти становлення маркетингу у пошукових системах. Виявлено структурні
елементи SEM, а саме: SEO-просування, PPC-маркетинг, SMM/SMO, ASO-оптимізацію, ORMменеджмент, E-mail-маркетинг. Доведено важливість наскрізної аналітики для комплексного
просування веб-ресурсів. Проаналізовано основні тенденції пошукового маркетингу.
Проаналізовано відмінність між органічними та неорганічними методами просування вебресурсів, а також особливості використання даних методів на B2C та B2B-ринках.
Запропоновано методологію інтегральної оцінки ефективності маркетингових заходів в
Інтернет-середовищі. Спростовано основні упередження щодо SEM, які виникають у
компаній, які розвиваються в мережі Інтернет.
Ключові слова: маркетинг в пошукових системах (SEM), SEO, PPC, наскрізна аналітика,
веб-ресурс
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Високий рівень конкуренції в Інтернетсередовищі змушує компанії застосовувати різні методи просування власних вебресурсів, які допомагають залучити цільову аудиторію, підвищити популярність
власного бренду, вигідно підкреслити цінність продукту. Проте часто такі заходи не є
комплексними та взаємопов'язаними між собою, тому не можуть забезпечити необхідну
ефективність. Наприклад, фірма може сконцентруватися на налаштуванні контекстної
реклами та зовсім не зважати на органічне просування сайту, тим самим втратити
частину трафіку та потенційних клієнтів. Актуальним вирішенням даної проблеми є
застосування сучасних технологій маркетингу в пошукових системах (SEM), які
передбачають цілісний підхід до просування веб-ресурсів та включають комплекс
органічних та неорганічних методів, що дозволить компанії отримати максимальну
користь від кожного маркетингового заходу. Саме тому дослідження особливостей
SEM-просування є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженням пошукового
маркетингу займалися українські та закордонні вчені і практики.
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Американський підприємець, технолог Денні Салліван вперше вжив термін
«маркетинг в пошукових мережах» та пояснив його, як категорію, яка існує у сфері
digital-маркетингу та охоплює всі маркетингові ініціативи пошукових систем, як
органічні, так і платні [25]. У сучасному цифровому маркетингу таке визначення SEM
вважається класичним.
Доктор економічних наук, професор С.М. Ілляшенко визначає пошуковий
маркетинг, як сукупність заходів, спрямованих на забезпечення зростання
відвідуваності ресурсу його цільовою аудиторією [8, с. 23].
Я.В. Кривенко, Л.В. Бєляєв трактують SEM як комплекс заходів, спрямованих на
збільшення кількості відвідувачів сайту, який є найефективнішим методом просування
сайту в Інтернеті, оскільки поєднує в собі такі інструменти, як пошукова оптимізація
(SEO) та контекстна реклама [4].
Автор та власник інформаційного порталу «About Marketing» Дмитро Разумов
стверджує, що пошуковий маркетинг є комплексом дій, спрямованих на залучення
цільової аудиторії та спонукання відвідувачів веб-ресурсу стати клієнтами компанії. Ці
дії досягаються за допомогою пошукової оптимізації та контекстної реклами [11].
Американська digital-маркетолог Ніколь Лавренс визначає SEM, як маркетинг у
пошукових системах та маркетингову тактику, коли маркетолог оптимізує та рекламує
свій веб-сайт, щоб займати вищі позиції в результатах пошуку [22].
CEO маркетингової агенції Topfloor Джим Бернталь інтерпретує маркетинг у
пошукових системах (SEM) як процес збільшення трафіку та видимості веб-сайту, а
також підвищення популярності продуктів та послуг через пошукові системи [16].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Варто зазначити, що у сучасній науковій маркетинговій
літературі питання маркетингу у пошукових системах досліджено поверхнево. SEM
розглянутий фрагментарно, часто ототожнюється із пошуковою оптимізацією (SEO)
або неорганічним просуванням (PPC), або ж поєднанням цих інструментів, без
врахування синергії. Інформації щодо того, як відрізняються між собою органічні та
неорганічні методи просування веб-ресурсів, і у яких випадках доцільно їх
застосовувати, є недостатньо для прийняття правильних рішень щодо маркетингової
діяльності компанії. Відсутня чітка систематизація усіх складових, метрик та
програмних інструментів, які застосовують у пошуковому маркетингу, та немає
комплексного підходу оцінки ефективності маркетингових заходів в Інтернетсередовищі.
Формулювання мети статті (постановка завдання Метою статті є
дослідження особливостей маркетингу в пошукових системах, аналіз його складових,
метрик та програмного забезпечення, порівняння органічних та неорганічних методів
просування веб-ресурсів, розроблення підходу до комплексної оцінки ефективності
маркетингових заходів компанії в онлайн-середовищі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Проаналізувавши наявні дослідження та підходи до
визначення сутності пошукового маркетингу, вважаємо, що маркетинг у пошукових
системах (SEM) є комплексом органічних та неорганічних методів просування в мережі
Інтернет, які дозволяють підвищити видимість, трафік та рівень конверсії веб-ресурсів
на основі проведення комплексного аналізу, а також покращити ефективність
маркетингових заходів компанії в онлайн-середовищі. Передумовами розвитку
пошукового маркетингу є поява перших веб-ресурсів у мережі Інтернет (1993),
розроблення перших PPC-моделей «Open Text» та «Go To» (1996-1998) [18], поява
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механізму SEO-просування [19], проведення першої конференції з пошукових систем
(1999) [19], запуск першої контекстної реклами Google Adwords (2000) [23].
Історія SEM як комплексу заходів розпочалася у 2001 році, коли американський
підприємець Денні Салліван використав термін «SEM» як категорію у сфері digitalмаркетингу [18]. Поштовхом до актуалізації маркетингу в пошукових мережах стала
«війна за значущість» між технологіями SEO та PPC-просування.
Думки digital-спеціалістів в Україні поділилися на два підходи: перші вважають,
що розвивати веб-ресурси необхідно органічними методами, інші ж, на противагу,
стверджують, що найкраще інвестувати в платну рекламу та в короткостроковому
періоді отримати зростання показників інтернет-маркетингової діяльності. Вирішенням
цього конфлікту став SEM, який поєднує обидва підходи.
Розглянемо структурні елементи пошукового маркетингу більш детально. SEM,
перш за все, об’єднує два найважливіші інструменти SEO та PPC.
За даними дослідження Ukraine’s eCommerce Digital Marketing українські
компанії, які розвиваються у мережі Інтернет у просуванні свого сайту в пошукових
мережах найбільше використовують PPC-маркетинг (82,4%) та SEO-оптимізацію
(76,5%), що є основними інструментами SEM [13].
SEO (Search Engine Optimization) є комплексом заходів внутрішньої та
зовнішньої оптимізації для підняття позицій та видимості сайту в результатах видачі
пошукових систем за визначеними запитами користувачів [1, с. 162]. Важливість
пошукової оптимізації підтверджує дана статистика [2; 14; 17; 24]:
– сайти, які з'являються на верхніх 3 позиціях органічних результатів,
отримують більше 60% трафіку;
– SEO привертає на 1000% більше трафіку, ніж органіка соціальних мереж;
– 70% кліків з пошукових систем – органічні;
– 14,6% залучених SEO-лідів завершується конверсією;
– щорічно Google обробляє понад 1 000 000 000 запитів;
– 89% маркетологів підтверджують, що SEO приносить результат;
– 71% бізнесменів сфери B2B використовують пошукові системи для
знаходження нових клієнтів;
– 0,78% користувачів Google клікають по другій сторінці видачі;
– 81% споживачів шукають в Інтернеті товар чи послугу.
PPC (Pay Per Click) – рекламна модель, при якій оплата за показ реклами
здійснюється за кожне натискання користувача по рекламному оголошенню (CPC) або
за кожну цільову дію (CPA) [2]. Варто зазначити, що PPC-просування є не менш
важливим, ніж SEO [2]:
– платні оголошення підвищують впізнаваність бренду на 80%;
– в середньому, за кожні 1,6 долара, що вкладені в рекламу, компанії отримують
3 долари прибутку;
– 32% організацій використовують контекстну рекламу для продажу товарів
безпосередньо споживачам;
– 65% компаній сфери B2B отримали клієнтів за допомогою платних оголошень
в LinkedIn;
– 65% пошукових запитів завершуються переходом за оголошенням;
– 41% кліків доводиться на першу трійку платних оголошень.
Проаналізуємо основні відмінності між цими структурними елементами (табл.
1). SEO є головним інструментом органічних методів просування у пошукових мережах
та передбачає сукупність маркетингових заходів, які спрямовані на середньострокову
перспективу. PPC, навпаки, відноситься до неорганічних (платних) способів
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просування, які забезпечують швидку результативність від проведених маркетингових
заходів.
Таблиця 1 – Відмінності між SEO та PPC як ключовими інструментами органічного та
неорганічного просування
Критерій

SEO-просування

PPC-просування

Тип

Органічне просування

Неорганічне просування

Час

Середньострокова перспектива

Короткострокове перспектива

Цілі

Стратегічні: підвищення позицій вебресурсу в пошукових мережах,
покращення онлайн репутації, створення
довготривалих взаємозв'язків з клієнтами,
оптимізація сайту компанії за
поведінкових, трафіковими та
комерційними технологіями

Тактичні: швидке збільшення трафіку,
підвищення впізнаваності марки,
досягнення цільового рівня конверсії
та рентабельності маркетингових
інвестицій

Інструменти

Технічна оптимізація, контент-маркетинг,
лінкбілдінг, юзабіліті, просування
мобільних додатків

Контекстна та торгова реклама,
таргетинг, ремаркетинг, look-alike,
КММ, E-mail-маркетинг

Вартість

Самі заходи SEO-оптимізації є відносно
безкоштовні, у вартість SEO-послуг
входить оплата праці спеціалістів та
витрати на програмне забезпечення

Рекламна PPC-модель є платна, оплата
нараховується за кліки по оголошенню
або цільову дію на веб-ресурсі. Також
у вартість входить оплата праці і
витрати на програмне забезпечення

Метрики

Видимість, органічний трафік,
унікальність контенту, показник відмов,
позиції, траст домену, кількість та якість
беклінків, характеристики сайтів-донорів,
дизайн, зручність, навігаційність,
інтерактивність сайту, поведінкові
характеристики, лояльність цільової
аудиторії

Клікабельність оголошення (CTR), ціна
за клік (CPC), кількість та вартість
лідів (CPL), вартість за цільову дію
(CPA), кількість та вартість залучення
клієнтів (CPO), рентабельність
маркетингових інвестицій (ROMI),
рівень конверсії

Netpeak Spider, Screaming Frog, Ahrefs,
SEMrush, Seranking, App Annie, Sensor
Tower, ASOdesk, Google Analytics,
Smartlook, Qcomments, Google Alerts

Serpstat, Google Ads, iSpoinage,
Tenscores, SimilarWeb, Hellobar,
Pixabay, Pngtree, Visitor Track, Clicky,
Piwick PRO

Використовують органічні методи для
просування інтернет-магазинів та сайтів
послуг, за допомогою яких компанії
реалізують свої товари та послуги для
кінцевих споживачів. Важливе значення
має наскрізна аналітика та детальне
відстеження поведінки споживачів за
тепловими картами

Налаштування будь-якого виду платної
реклами використовують часто для
просування молодого бізнесу, який ще
не є відомий широкому колу цільової
аудиторії. PPC-заходи ефективні для
компаній, що мають за ціль швидко
отримати прибуток і залучити нових
клієнтів. Наприклад, сезонний
розпродаж одягу або ж навпаки
реклама нової колекції. Велике
значення має торгова реклама.

Програмне
забезпечення

Особливості на
B2C-ринках
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Продовження табл. 1

Особливості на
B2B-ринках

Зазвичай, використовується для
просування веб-ресурсів компанії, що
надають послуги інших компаніям, рідше
для просування інтернет-магазинів.
Важливе значення мають технології
підвищення онлайн репутації за
допомогою лінкбілдінгу та краудмаркетингу, а також контент-наповнення
веб-сторінок.

Для промислового ринку PPCінструменти використовуються
зазвичай, як додатковий компонент до
загальної стратегії просування.
Наприклад, агенція, яка займається
створенням сайтів під ключ випустила
навчальний курс, який необхідно
швидко прорекламувати. Важливими є
контекстна реклама та банери.

Джерело: побудовано авторами на основі [3; 15; 20, с. 32; 27]
У довгостроковій перспективі оптимальним є комплексне використання
органічних та неорганічних технологій для охоплення трафіку, а саме орієнтація на
SEM-просування.
Часто компанії, крім веб-сайту, мають також мобільні додатки, сторінки у
соціальних мережах, про них є згадки на інших веб-ресурсах. Це зумовлює важливість
розгляду наступних складових пошукового маркетингу, а саме: ASO, SMM, SMO,
ORM.
ASO (App Store Optimization) – оптимізація мобільних додатків [12]. Дуже часто
компанії, крім офіційного сайту інтернет-магазину, розробляють мобільні додатки для
зручності користувачів. Залучення трафіку із сайту на додаток або навпаки є важливий
процес, який може принести додаткові вигоди. За даними маркетингової освітньої
платформи SMART Insights 67% споживачів, які здійснюють покупки онлайн,
користуються для цього мобільними додатками [17].
SMM (Social Media Marketing) – це нестандартний метод просування бізнесу, за
допомогою соціальних мереж [7, с. 90], а SMO (Social Media Optimization), у свою
чергу, є комплексом маркетингових інструментів, які націлені на залучення нової
аудиторії з соціальних мереж, форумів та блогів на сайт [9]. Ці два інструменти
зазвичай діють у взаємно протилежних напрямках: SMM, залучає потенційних
покупців із сайту до соціальних мереж, використовуючи «гарячі кнопки» на сайті або
мікророзмітку Open Graph; SMO, навпаки, із соціальних мереж переводить споживачів
на сайт. Використовуючи ці два методи, можна оптимально об’єднати різні джерела
трафіку й залучити ще більше потенційних клієнтів.
Також до SEM входить E-mail-маркетинг, який являє собою автоматичне
надсилання рекламних пропозицій споживачам. Цей метод допомагає активувати попит
на новий товар або ж зацікавити тих споживачів, які не виявляли раніше бажання
купити щось подібне, але належать до цільової аудиторії компанії.
Дуже важливим інструментом SEM є ORM-менеджмент – управління онлайн
репутацією, адже іноді один негативний коментар на трастовому форумі може
знецінити всі сили, які були прикладні для розвитку бізнесу в мережі Інтернет.
Останнім структурним елементом SEM є наскрізна аналітика, яка допомагає
зрозуміти, чи маркетингові заходи є ефективними, чи ні, а також проаналізувати
поведінкові реакції споживача на них [10]. Батько сучасної реклами Джон Ванамейкер
стверджував: «Я знаю, що половина мого рекламного бюджету витрачається даремно.
Біда в тому, що я не знаю, яка саме половина» [6]. Це підтверджує необхідність
комплексного аналізу діяльності підприємства та комунікації з цільовою аудиторією в
digital-сфері. Використовуючи наскрізну аналітику підприємства ефективніше
використовують
наявні
ресурсів,
збільшують
базу
клієнтів,
стають
клієнтоорієнтованими, покращують свій веб-сайт візуально та релевантно, ефективно
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проводять рекламні кампанії, розробляють більш цілеспрямовані маркетингові
стратегії, виділяються серед конкурентів та мають конкурентні переваги [21, с. 5].
Розглянемо метрики, які найчастіше використовують SEM-спеціалісти та
агентства у сфері пошукового маркетингу (рис. 1).

Рисунок 1 – Найбільш популярні метрики серед SEM-спеціалістів
Джерело: [26]
Пожиттєва цінність клієнта (LTV) є найпопулярнішою метрикою серед
показників пошукового маркетингу. Це відображення того, що підприємства більше
аналізують уже наявних клієнтів. Вартість залучення одного нового клієнта є вищою,
ніж вартість ремаркетингових заходів, що націлені на споживачів, які уже здійснили
покупку. Тому зусилля спрямовані на споживачів, які постійно приносять дохід і
перебувають у тісній взаємодії з компанією.
Найпопулярнішими сервісами та програмами, якими користуються SEM-агенції
та спеціалісти з пошукового маркетингу за результатами голосування, проведеного
компанією з розробки програмного забезпечення Serpstat є: Seranking, Ahrefs, Netpeak
Spider, Screaming Frog, All Positions, SimilarWeb, Megaindex [5].
Проведений аналіз особливостей SEM дозволив виявити та спростувати основні
упередження щодо просування у пошукових мережах, з якими зіштовхуються
маркетологи та власники бізнесу, який розвивається в онлайн-середовищі (табл. 2).
Для успішного просування веб-ресурсів в пошукових системах також необхідно
періодично моніторити ефективність маркетингової діяльності в мережі Інтернет.
Пропонуємо комплексний підхід до оцінювання заходів пошукового маркетингу
(SEM), в основі якого є інтегральний метод.
Перш за все, компанії потрібно визначити оптимальний розподіл трафіку на вебресурс для власної конкурентної ніші. Для цього необхідно зібрати дані про відсоткове
співвідношення трафіку із різних джерел (пошукової видачі, сайтів-донорів, прямий
трафік, реклама, соціальних мереж, мобільних додатків, E-mail-розсилок) на цільовий
веб-ресурс близьких конкурентів та визначити середні значення такого розподілу, що
будуть ваговими коефіцієнтами.
Наступним кроком є експертна оцінка (шкала 1-10 балів) діяльності компанії в
пошукових мережах за всіма можливими напрямами (SEO, лінкбілдінг, ORM, PPC,
SMM, ASO, E-mail), враховуючи технології позиціювання, трафікові, поведінкові та
комерційні технології.
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Таблиця 2 – Основні упередження про маркетинг в пошукових мережах
Упередження

Що є насправді?

1.

SEO-оптимізація є застарілим
методом просування

Якісне SEO є сучасним методом органічного
просування, який допомагає залучити цільовий трафік
на веб-ресурс без відносно великих витрат

2.

Контекстна реклама – "злив"
грошей

Оптимально налаштована контекстна реклама
забезпечує високу конверсія і прибуток в короткі
терміни

3.

SEO-спеціаліст не повинен
вміти налаштовувати рекламу

SEO-спеціаліст повинен обов'язково розумітися у PPC
для тих ситуацій, коли необхідно комплексно
просувати та аналізувати веб-ресурси

4.

SEM-послуги тільки для
компаній, що працюють на
B2C-ринку

SEM – хороше рішення, як для споживчого ринку, так
і для B2B-сегменту. Головне адаптувати методику під
відповідну нішу

5.

SEM-спеціаліст – це
програміст

SEM-спеціаліст повинен поверхнево розумітися у
коді сайту, а також уміти складати якісні технічні
завдання для програмістів

6.

SEM-заходи орієнтовані лише
на пошукових роботів

SEM-заходи орієнтовані на споживачів і лише
враховують вимоги роботів

7.

SEO-оптимізація полягає в
прописуванні ключових слів і
закупівлі лінків

SEO є комплексом органічних заходів просування
веб-ресурсів, які передбачають глибокий аналіз сайту
та застосування трафікових, поведінкових, юзабіліті
та комерційних технологій

8.

Встановлення високих ставок
на рекламу забезпечує
конкурентну перевагу

Для ефективного реклами головне не високі ставки, а
якість оголошення, клікабельність, релевантність
цільової сторінки, доцільність вибору стратегії
призначення ставки

9.

В ТОПі пошукових систем є
лише маркетплейси

В ТОПі пошукових систем можуть бути будь-які типи
веб-ресурсів, навіть лендінги, якщо ніша
низькоконкурентна

10.

ORM передбачає, що
менеджери інтернет-магазину
повинні давати відповіді на
відгуки про компанію і
продукт

ORM – це глобальне управління онлайн репутацією
комплексно

11.

Веб-аналіз достатньо
проводити 5 разів на рік

Веб-аналіз потрібно проводити кожен день за
основними показниками (трафік, конверсії, відмови)
та глибоко раз на місяць

12.

Аудит потрібен, якщо вебресурс має проблеми

Аудит потрібно проводити періодично, не залежно, чи
є явні проблеми

Джерело: побудована авторами
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Отримані дані підставляємо у дану формулу:

де E – ефективність SEM-заходів;
a; b; c; d; e; f; g – вагові коефіцієнти, що є розподілом джерел трафіку;
– експертна оцінка усіх напрямів
просування в мережі Інтернет (SEO, лінкбілдінг, ORM, PPC, SMM, ASO, E-mail).
Отриманий результат буде коливатися в межах від 0 до 10 і його потрібно
порівняти із табл. 3.
Таблиця 3 – Підсумкова оцінка маркетингових заходів
Показник ефективності
SEM-заходів

Коментар

0-5

Заходи, які використовує компанія у сфері пошукового
маркетингу є неефективними

5-7

Заходи, які використовує компанія у сфері пошукового
маркетингу потребують корекції

8-9

Заходи, які використовує компанія у сфері пошукового
маркетингу є ефективними, але на основі проведення
регулярного аналізу їх можна вдосконалювати та
оптимізувати

10

Заходи, які використовує компанія у сфері пошукового
маркетингу є ефективними

Джерело: побудована авторами
Висновки і перспективи подальших досліджень. SEM є комплексним
інструментом просування веб-ресурсів у пошукових мережах, який поєднує органічні
та неорганічні методи. У короткостроковій перспективі, коли компанії важливо
максимізувати прибуток та швидко залучити нових потенційних споживачів,
оптимальним є неорганічний підхід, в основі якого PPC-технології. Якщо ж компанія
вирішила покращити онлайн репутацію та підвищити позиції власного веб-ресурсу, то
найкраще зосередитися на органічних методах просування, важливу позицію серед
яких займає SEO. Проте на довгострокову перспективу, для того, щоб отримати
синергетичний ефект від проведених заходів, побудувати тривалі відносини із
клієнтами, оптимізувати трафікові, поведінкові, комерційні технології просування у
мережі Інтернет, найкращим рішенням є комплексно використовувати пошуковий
маркетинг. Компанії необхідно вміти об'єктивно оцінювати ефективність
маркетингових заходів в Інтернет-середовищі та уникати всіх поширених упереджень,
які можуть виникнути на її шляху. Тільки лише за цих умов вона зможе досягти успіху
та отримати конкурентну перевагу.
Подальші дослідження в даному напрямку полягають у доопрацюванні та
практичних апробаціях комплексного підходу до оцінювання маркетингових заходів в
Інтернет-середовищі, детальному компаративному аналізі органічних та неорганічних
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методів просування на B2C та B2B-ринках, інтеграції технологій пошукового
маркетингу з інструментами комплексного digital-маркетингового аудиту.
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SEM as a tool for promoting web resources.
The aim of the article. The aim of the article is to study the features of search engine
marketing (SEM), analysis of its components, metrics and software, comparison of organic and
inorganic methods of promoting web resources, developing an approach to comprehensive assessment
of the effectiveness of marketing activities in the online environment.
Analyses results. Search engine marketing combines organic and inorganic methods of
promoting a company's web resources. It consists of SEO (search engine optimization), PPCmarketing (pay per click marketing), ASO (app store optimization), SMM / SMO (social media
marketing / social media optimization), ORM (online reputation marketing). Cross-analytics is also
important for SEM, which allows you to analyze in detail the behavior of consumers on the web
resource, as well as to assess the effectiveness of marketing activities. Companies that run their own
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businesses on the Internet often operate on a limited budget. There is a problem of which method of
promotion is better to choose. In the short run, when it is important for companies to maximize profits
and quickly attract new potential customers, an inorganic approach based on PPC technology is
optimal. If the company has decided to improve the online reputation and increase the position of its
own web resource, it is best to focus on organic methods of promotion, an important position among
which is SEO. It should be noted, 70% of site traffic comes from organic search. However, in the long
run, in order to get a synergistic effect from the activities, to build long-term relationships with their
own customers, to optimize traffic, behavioral, commercial technologies of promotion on the Internet,
the best solution is to use search marketing. The article compares organic and inorganic methods of
marketing in search networks, identifies the basic metrics needed to evaluate marketing activities and
software tools used to analyze and promote web resources. It is worth noting that according to
research, the most popular metric among search marketing indicators is the lifetime value of the client
(LTV), and popular services used by SEO and PPC-specialists are Seranking, Ahrefs, Netpeak Spider,
Screaming Frog, All Positions, SimilarWeb, Megaindex. The scientific novelty of the study is the
systematization of all components of search engine marketing, the refutation of all prejudices related
to SEM. The article presents the author's own definition of search marketing, and we have developed
an integrated approach to evaluating the effectiveness of the company's marketing activities in the
Internet environment.
Conclusions and directions for further research. In general, companies that make extensive
use of search engine marketing technologies are succeeding in promoting web resources, attracting
more and more new customers, and have a competitive advantage. Further research in this area
consists of refining and practical testing of a comprehensive approach to evaluating the company's
marketing activities in the Internet environment, detailed comparative analysis of organic and
inorganic methods of promotion in B2C and B2B markets, integration of search marketing
technologies with integrated digital marketing audit tools.
Key words: search engine marketing, SEO, PPC, end-to-end analytics, web-resources.
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ДОСТОВІРНІСТЬ РЕКЛАМИ НА ДУМКУ УКРАЇНСЬКИХ ТА ПОЛЬСЬКИХ
СТУДЕНТІВ
В статті викладено методологію та результати спільних досліджень, проведених
студентами маркетингу двох університетів: Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана та Економічного університету в Кракові відносно
сприйняття сучасною молоддю реклами як основного комунікаційного засобу підприємства.
Дослідження показує, що студенти з України демонструють більш позитивне ставлення до
реклами, ніж студенти з Польщі. У контексті довіри до реклами актуальним було питання
про правомірність жорсткого державного втручання в ринок інтернет-реклами.
Представники обох опитаних груп загалом погоджуються щодо законності державного
втручання та регулювання рекламного ринку, тобто створення сучасної, прозорої системи
законодавства про рекламу. Отримані результати дають підґрунтя для стратегії створення
реклами, позбавленої інформаційної асиметрії в повідомленні та маніпуляції поведінкою
споживачів.
Ключові слова: достовірність, реклама, сприйняття студентами, поведінка споживачів,
комунікації.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Серед багатьох різних проблем аналізу
ефективності реклами важливою є оцінка достовірністі рекламного повідомлення.
Суб'єктивно сприйнята достовірність реклами аналізується в рамках бізнес-етики або
маркетингової етики. Саме з цієї сфери – етики походить категорія довіри. Вона має
свій зміст і значення як у науці, так і в повсякденному житті. На додаток до етики,
довіра цікавить соціологію, але також, по суті, будь-яку дисципліну, яка описує
людську поведінку та соціальні відносини, сформовані інформацією та взаємним
спілкуванням (наприклад, дослідження медіа).
Достовірність також є предметом дослідження в економічних науках,
включаючи менеджмент і бізнес-науки та маркетинг [1-3].
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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В економіці це асоціюється з ідентичністю та іміджем компанії, надійністю її
способу повідомити маркетингову діяльність, економічним минулим (достовірність
бухгалтерської та фінансової звітності), а іноді також стратегіями розвитку (це
стосується зобов’язань компаній, які котируються на фондових біржах, щодо розкриття
інформації). У цій сфері ми також маємо справу з довірою клієнта (наприклад, довіра
до кредитних декларацій тощо). Разом з тим, категорія «достовірність» не є чітко
визначеною, і потребує подальших наукових досліджень. Саме це і пояснює вибір теми
даної статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Окремі моменти зазначеної
проблеми досліджувались в роботах українських і закордонних вчених – маркетологів.
Про цю категорію, зокрема йде мова а роботах Окландера М.А., Решетнікової І.Л.,
Примак Т.О., Ромата Є.В., Литовченко І.Л., Ілляшенко С.М., Віктора Яна В,
Собочинскої М., Родгерса С. і Торсона Е.
Існує багато різних передумов щодо труднощів тлумачення категорії
«достовірність». Вони стосуються як специфіки наукової дисципліни, системи
цінностей ‒ форми і споживача, структури цілей відправника інформації, так і
специфічних характеристик (знань, компетенцій) одержувача.
У кожному аспекті «достовірність» у синтетичних і базових термінах означає
правдивість або якість інформації, даних, повідомлень тощо. Їх оцінка можлива як на
рівні етики та моралі, так і на рівні права. Достовірність у сфері маркетингу та
маркетингової комунікації ми пов’язуємо з надійністю рекламного повідомлення,
точністю та важливістю змісту для адресата. Ця категорія пов’язує обох учасників
процесу маркетингової комунікації: відправника і одержувача, стратегії та форми
створення повідомлення, важливість контенту для потенційного клієнта, споживача та
його поведінку під впливом реклами. Останні значною мірою формуються оцінкою
реклами (як повідомлення), що включає оцінку достовірності відправника, визначення
його цілей, форми комунікації та – на чому особливо наголошуємо – оцінку
достовірності джерела інформації (реклами). Це останнє питання стає важливим і
навіть основним напрямком дослідження сучасних медіа-досліджень [4-5].
Ідентифікація довіри є широким і багатопотоковим питанням. З цієї причини ми у
синтетичний спосіб представляємо ключові питання, які становлять рекламу, це
вимагає представлення відповідної теоретичної основи проблеми. Ми зменшуємо їх,
щоб підкреслити елементи комунікаційного процесу з ринком, а також суть і функції
реклами [6-9]. Загальною площиною вибіркового теоретичного аналізу буде категорія
достовірності.
Маркетингова комунікація, в тому числі реклама, є особливою сферою
досліджень у сфері маркетингу. Це невід'ємний інструмент реалізації маркетингової
стратегії компанії та ринкових цілей. Природа кожної організації, кожного
підприємства виражається в процесах передачі комунікації з навколишнім
середовищем: передачі інформації, що характеризує особистість відправника,
просування його пропозиції товарів і послуг, формування ринку, формування відносин
із зацікавленими сторонами та формування поведінки споживачів. [6, 10‒12].
Система маркетингової комунікації, включаючи інструменти для досягнення цих
цілей, заслуговує на глибокий аналіз і дослідження в контексті оцінки достовірності:
відправника і джерела повідомлення. За цією статтею такий намір неможливий. Через
обмежений обсяг статті теоретичне обґрунтування заголовної проблеми зосереджено на
тому, щоб підкреслити, що маркетингові комунікації є складною та багатовимірною
категорією, яка є одним із багатьох базових інформаційних та реальних процесів, що
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реалізуються підприємством у ринковому середовищі: світ ЗМІ, конкуренції,
споживачів, а також права та етики. Таким чином, він особливо піддається оцінці з
точки зору достовірності. Модель маркетингової комунікації – це процес передачі
інформації на інформаційний ринок – символічного змісту, вираженого у вигляді коду,
символу та стратегії створення за допомогою певного комунікаційного каналу та
інструментів. Досить часто в літературі з маркетингу він включає 6 елементів: учасники
комунікації (відправник і одержувач), повідомлення (повідомлення), канал передачі,
шум, зворотний зв'язок і комунікаційний контекст. Такий підхід до процесу комунікації
є предметом широкого опису в літературі [13‒18]. Це тому, що він пов’язаний з
ідентифікацією платформи для оцінка повідомлення в широкому, цілісному вимірі
процесу маркетингової комунікації.
Для компанії основними функціями та завданнями є комунікація з ринком,
рекламна діяльність та реклама. Компанія, як телевізійник реклами (а також здійснює
інші рекламні заходи, наприклад, PR, додаткове просування), розробляє свою
концепцію та стратегії реалізації. Вони включають встановлення стратегічних та
оперативних цілей, цільових груп одержувачів (сегментів ринку), форм і засобів
комунікації, відбору ЗМІ, бюджету та правил реалізації. Кожен з цих елементів може
бути оцінений адресатом та іншими учасниками ринку з точки зору достовірності:
відправника, джерела та змісту повідомлення.
Повідомлення – реклама – є центральним елементом комунікаційного процесу і
як таке воно включає зміст, значення, символи, кодування, форми створення та
організації в засобах масової інформації (канали передачі). Рекламне повідомлення,
виражене таким чином, є тим елементом, який завжди спонукає адресата оцінити:
привабливість, оригінальність, конкурентоспроможність, силу переконання, а також
сформулювати етичні оцінки, зокрема достовірність. Повідомлення за своїми
лінгвістичними (скорочення інформації) та формальними характеристиками, а також
можливостями та умовами засобів передачі фактично може виражати можливість
спотворення інформації як за змістом, формою, так і сприйняттям адресатом.
Інтенсивність конкуренції в кожному секторі ринку, а також, що слід особливо
підкреслити, у медіапросторі (перевантаження інформацією, фрагментація медіа –
серед інших [19‒20] зробити рекламу не тільки «двигуном торгівлі», а й майданчиком
для конкуренції для залучення споживачів.
Одержувач повідомлення в процесі комунікації розкриває свою структуру
потреб і переваг, підкріплених конкретною купівельною спроможністю. Звичайно, ці
елементи не є повністю автономними, оскільки формування потреб є природною й
органічною функцією реклами. Реклама реалізує їх на кожному етапі процесу
поведінки на споживчому ринку. Теоретична основа проблеми вимагає акцентувати
увагу на важливому елементі: складні внутрішні процеси оцінки реципієнтом
інформації в рекламному повідомленні зумовлені багатьма змінними, які формують
механізм поведінки та його ринкові рішення: психологічні (особистість), соціальні,
культурні, економічні змінні, як у мікровимірі, так і макро.
При аналізі проблеми слід підкреслити важливу і багатовимірну роль засобів
масової інформації (ЗМІ). Ми наголошуємо на двох аспектах. З одного боку, ЗМІ є
каналом комунікації компанії з ринком, а з іншого боку, вони є важливими джерелом
формування оцінки достовірності інформації, та громадської думки. ЗМІ дають змогу
охопити конкретні сегменти ринку, цільову аудиторію, вони можуть формувати знання
споживачів та викликати інтерес до конкретних проблем, у тому числі до рекламних
кампаній підприємств. Розвиток електронних медіа (так званих нових медіа [21‒22],
поява і безперервний розвиток онлайн комунікації, гіпермедійного комунікаційного
Ян В. Віктор, К. Санак-Космовська, І.Л. Решетнікова. Достовірність реклами на думку
українських та польських студентів
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середовища [23‒25] створили раніше невідомі і необмежені рекламні можливості для
продавців, а для споживачів ‒ джерело інформації про світ, про можливості
задовольнити ваші потреби та переваги. Будь який учасних обмін може перевірити
комерційну інформацію, дізнатис думки інших користувачів мережі та споживачів, і,
таким чином, оцінити достовірність як джерела, так і форми самого рекламного
повідомлення. Це пов'язано з тим, що через мережеве середовище, розвиток Інтернету
та інформаційно-комунікаційних технологій відбулася фундаментальна переоцінка
традиційної моделі маркетингової комунікації у напрямку комунікації багато до
багатьох [24‒34].
Кожен з елементів може зіткнутися з інформаційним шумом у процесі
комунікації [4, 6, 17], який свідчить про наявність різних порушень у процесі
спілкування. Їхні причини можуть лежати у площені взаємовідносин відправника,
рекламодавця та одержувача. Причиною шуму може бути неправильне кодування
намірів рекламодавця (мова, зміст, форма, слоган, сюжет, стиль розповіді), що заважає
сприйняттю повідомлення та правильній інтерпретації повідомлення адресатом. Ці
порушення, як екзогенні, так і ендогенні для учасників процесу, можуть суттєво
вплинути на оцінку прозорості та достовірності рекламного повідомлення.
Контекст реклами має особливе значення для оцінки її достовірності. Це набір
детальних умов, в яких відбувається процес комунікації з ринком. З одного боку, це
часто сильні й чіткі умови (наприклад, технологічні, екологічні), а з іншого — тонкі й
приховані (психологічні, особистісні, соціальні, культурні). Контекст виражає реальний
зміст месседжу рекламодавця та можливий спосіб його прочитання та інтерпретації
адресатом. У цьому вимірі чітко видно довіру до реклами та детермінанти такої оцінки
повідомлення споживачами. Контекст є важливою категорією міжнародного
спілкування, оскільки культурна дистанція та тонкощі культурної мозаїки є важливими
умовами прозорого й однозначного тлумачення рекламних кодів, символів та слоганів.
Вони можуть бути важливим елементом у побудові зв'язків і відносин на основі
достовірної та однозначно інтерпретованої інформації в рекламі.
Останній крок у комунікаційному процесі – зворотній зв’язок. Він виражає
спосіб розшифровки, розуміння та інтерпретації змісту та форми реклами адресатом.
Це форма «відповіді» адресата на отримане повідомлення. Отже, воно виражає оцінку
достовірності інформації, що міститься у змісті та формі реклами. Оцінка достовірності
через завдяки зворотньому зв’язку може виявлятися як відразу, так і в середній, і
тривалий періоди, формуючи як образ відправника, так і соціальне ставлення до
реклами суспільства.
Рекламні функції представлені на різних рівнях. Як влучно зазначає Є. Ромат,
реклама вже давно не обмежується сферою маркетингу та комерційної комунікації. Її
значення проявляється в усіх галузях економіки та відбивається на сферах суспільного
життя. Їі роль у сучасному суспільстві пояснюється 7 основними завданнями:
економічними, соціальними, політичними, ідеологічними, психологічними, освітніми і
культурними (естетичним) [6, c. 18‒19].
У практичний маркетинговій діяльності підприємства функції реклами зазвичай
зводяться до двох вимірів: продажів і комунікації [7, 10, 16‒19].
В науковій літературі немає одноголосної думки щодо класифікації функцій
реклами. Не досліджуючи це питання більш детально, зазначемо, що в обох вимірах
ркулама виконуює три основні функції: інформаційну, переконливу та конкурентну.
Їхнє спільне завдання – забезпечити тривалу, інформативну присутність на ринку. Ми
розглядаємо це завдання як специфічну місію маркетингової комунікації.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Розвиток електронних медіа та онлайн комунікації створює
умови для його впровадження та забезпечення присутності компанії та її пропозиції в
ЗМІ в необмеженому часі та просторі (безперервна та глобальна комунікація). У
літературі ці функції є предметом конкретизації та багатьох різних підходів, і в такій
різноманітній конфігурації вони також є предметом численних емпіричних досліджень.
Кожна з функцій ‒ в прийнятій пропозиції ‒ пов'язана з питанням оцінки достовірності:
відправник, пропозиція (рекламований бренд) і саме повідомлення у всій стратегії
створення реклами. Це також було передумовою для проведення власного емпіричного
дослідження оцінки реклами, як соціокультурного явища в міжнародному просторі.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є оцінка
достовірності реклами як форми первинної комунікації компанії з ринком. З точки зору
методології, стаття базується на спільних дослідженнях, проведених студентами
факультету маркетингу та менеджменту двох університетів: Київського національного
економічного університету (KNEU) та Економічного університету в Кракові. Це
дослідження є виразом багаторічної наукової співпраці між кафедрами маркетингу
обох університетів. Більш детально методологія описана в наступному розділі.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих результатів. Дослідження проходили у формі пілотних, для більш
широкого дослідницького проекту. Вони були проведені у формі онлайн-опитування
англійською мовою (CAWI) [35‒36]. Протягом багатьох років опитування в такому
вигляді набуло «повноправності» і займає важливе місце в методології соціальних
досліджень, його можна вважати еквівалентним «традиційному опитуванню».
Очевидною умовою, однак, є дотримання умов методологічної строгості [37-38], у тому
числі щодо розміру вибірки, способу відбору її учасників, дотримання умов
репрезентативності, адекватного проведення досліджувань проблеми, манери
спілкування інтерв’юера з респонденти тощо [39].
У статті наведено результати дослідження в групі студентів з Польщі (N = 138)
та України (N = 54), проведеного за допомогою онлайн анкети. Дане дослідження є
частиною більш ширшого міжнародного проекту, охопленого пілотними
дослідженнями (N = 955). Через різну чисельність учасників дослідження в обох
країнах, аналіз базувався на середньозважених значеннях, що дозволяє усунути
чисельну помилку та дотримуватися принципу за інших рівних умов – у міжнародних
порівняльних дослідженнях. Для довідки скажемо, що решту груп (N = 457) склали
студенти з 11 країн: Бельгії, Хорватії, Китаю, Чехії, Фінляндії, Грузії, Японії, Молдови,
Румунії, Словаччини та Туреччини. Крім того, у Польщі опитування проводилося у
двох формах: онлайн (N = 138) та традиційно, офф-лайн (N = 306). Чисельність
національних груп була чітко диференційована: Японія, N = 209; Китай, N = 41, в
середньому близько 25 осіб у кожній країні. Проведення зазначеного дослідження у
міжнародному середовищі щодо складної та багатовимірної проблеми оцінки реклами
та оцінки її достовірності стало когнітивно цінним досвідом для його учасників.
Вибірка дослідження повністю однорідна. Це пояснюється трьома
обставвинами. По-перше, група складалася зі студентів (молодих споживачів), подруге, це були студенти одних і тих же напрямів навчання – маркетинг та менеджмент,
по-третє – ми прийняли припущення, що вони мали схожі цифрові компетенції та
відносно схожий «цифровий стиль життя». Остання теза видається виправданою
цифровими характеристиками компетенцій покоління Y, незважаючи на видимі,
суттєві відмінності в «рівні розвитку цифрової економіки та суспільства» у
міжнародному вимірі [40]. Зосередженість досліджень на онлайн-рекламі пов’язана з
Ян В. Віктор, К. Санак-Космовська, І.Л. Решетнікова. Достовірність реклами на думку
українських та польських студентів

33

Marketing and Digital Technologies

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

Volume 5, No 4, 2021

явно зростаючим значенням цієї форми корпоративного спілкування. Для прикладу
скажемо, що вартість рекламного ринку у світі в 2019 році становила понад 600
мільярдів. доларів США, у Польщі понад 3 млрд. дол. доларів США. Витрати на
інтернет-рекламу у світі були на рівні 24% ринкової вартості реклами, у тому числі в
США та Великобританії вони перевищили 50%, а в нашій країні – понад 30% [40].
Завдання дослідження охоплювали напрями:
1. Сприйняття намірів рекламодавців і рекламного повідомлення.
2. Оцінка впливу реклами на «е-споживачів».
3. Роль реклами в процесі покупки.
Сприйняття намірів рекламодавців і рекламного повідомлення було виражено
двома критеріями [7]:
‒ оцінка ступеня достовірності окремих рекламних джерел і форм онлайнреклами,
‒ оцінка функції реклами з точки зору її ролі та значення в сучасному
суспільстві.
Оцінка ступеня достовірності окремих джерел реклами була пов’язана з
основними видами онлайн-реклами, визначеними стандартами IAB [40].
Результати дослідження представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Достовірність джерел інформації (форми інтернет-реклами).
Середньозважені оцінки
Форма реклами

Польські
студенти
(N = 138)

Українські
студенти
(N=54)

Вся група
(13 країн, N=955)

відеореклама в Інтернеті

2,0

3,0

3,0

думки друзів, опубліковані ними в
соціальних мережах (огляди,
коментарі)

4,1

3,9

3,4

онлайн статті

3,3

3,0

3,2

онлайн-банерна реклама

2,1

2,0

2,5

веб-сайт продукту

3,3

3,6

3,4

думки інших користувачів
Інтернету

3,9

3,2

3,0

думки блогерів та інфлюенсерів

2,5

3,2

3,0

думки персонажів - знаменитостей,
«обличчя рекламних кампаній»

1,8

2,9

2,8

Джерело: власне дослідження.
Респонденти здійснювали оцінку за шкалою від 1 до 5, де 1 – «найменш
надійний», а 5 – «дуже надійний». Представлені бали – середньозважені відповіді
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польських та українських студентів на тлі сумарної, синтетичної оцінки решти групи
респондентів.
Аналіз даних таблиці свідчить, що довіра до окремих форм онлайн-реклами є
відносно низькою. «Класичні» рекламні формати, такі як банерна реклама та
відеореклама, вважалися найменш надійними. Думки знаменитостей та обличчя
рекламних кампаній також вважалися недостовірними. Здійснюючи якісне порівняння
відповідей, задекларованих студентами з Польщі та України, варто звернути увагу на
відмінності в оцінці думок інших користувачів Інтернету. Польські студенти довіряють
їм трохи більше (середня оцінка достовірності 3,9, де 1 – найнижчий, а 5 – найвищий
рейтинг). У студентів з України середня оцінка склала 3,16. Студенти з України, як і
студенти з Польщі, вважають думки своїх друзів, опубліковані в соціальних мережах,
найбільш достовірними (середня оцінка в Польщі 4,1; в Україні 3,94).
Учасників міжнародних досліджень також попросили вказати ступінь
відповідності заявам щодо реклами. Перевірено відповідність як позитивних (рис. 1 –
рис. 6), так і негативних думок про рекламу (рис. 7 – рис. 10). Більшість респондентів
погодилися з твердженням, що реклама зараз є необхідністю (рис. 1). Українські
студенти більшою мірою вважають інформацію, що міститься в рекламних
оголошеннях, цінною (56% відповідей «так» або «однозначно так»). У випадку
польських студентів лише кожен п’ятий респондент вказав «так» або «безперечно так»
(рис. 2). У випадку твердження, що характеризує рекламу як «смішну та цікаву»,
розподіл отриманих відповідей був подібним – більшість респондентів не
погоджувалися з цим описом або не мали думки з цього приводу (рис. 3). Подібна
структура відповідей спостерігалася і для твердження «З реклами я дізнаюся, що таке
сучасна мода і що купити, щоб справити враження на інших» (рис. 4). У разі цього
питання варто підкреслити відмінності в крайніх відповідях – 18% опитаних поляків
однозначно не погодилися з цим твердженням, а 15% українців повністю погодилися.

Рисунок 1 – Відповідність твердженню «Реклама – необхідність на сучасному ринку» –
розподіл відповідей польських та українських студентів.
Джерело: власне дослідження.

Ян В. Віктор, К. Санак-Космовська, І.Л. Решетнікова. Достовірність реклами на думку
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Рисунок 2 – Відповідність твердженню «Реклама є цінним джерелом
інформації щодо пропонованих продуктів» – розподіл відповідей респондентів
Джерело: власне дослідження.

Рисунок 3 – Відповідність твердженням «Реклама часто весела та цікава» – розподіл
відповідей респондентів.
Джерело: власне дослідження.

Рисунок 4 – Відповідність твердженню «Я дізнаюся з реклами, що таке сучасна мода і
що купити, щоб справити враження на інших» – розподіл відповідей.
Джерело: власне дослідження.
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Більші розбіжності у відповідях польських та українських студентів
спостерігалися і у випадку твердження «Реклама підвищує рівень життя». Польські
студенти не погодилися з цією думкою (78% респондентів відповіли однозначно ні чи
ні), тоді як студенти з України частіше погоджувалися з аналізованим твердженням
(46% відповідей так чи однозначно так). Розподіл відповідей показано на рис. 5. У разі
фрази «Результатом
реклами є кращі продукти» більшість відповідей були
негативними (79% поляків, 44% українців), однак варто підкреслити, що 32% студентів
з України погодилися з цим твердженням – у випадку з поляками було лише 5% (рис.
6).

Рисунок 5 – Відповідність твердження «Реклама підвищує рівень життя» – розподіл
відповідей респондентів.
Джерело: власне дослідження.

Рисунок 6 – Відповідність твердженням «Результатом реклами є кращі продукти» –
розподіл відповідей респондентів.
Джерело: власне дослідження.
Отримані результати дозволяють зробити висновок, що польські студенти
більше усвідомлюють вплив реклами на рішення про покупку – переважна більшість
погодилася з твердженням, що завдяки рекламі люди купують речі, які їм насправді не
Ян В. Віктор, К. Санак-Космовська, І.Л. Решетнікова. Достовірність реклами на думку
українських та польських студентів
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потрібні (89 %). Розподіл відповідей студентів з України був подібним, але дещо менш
радикальним – 55% респондентів погодилися з аналізованим формулюванням (рис. 7).

Рисунок 7 – Відповідність твердженню «Реклама змушує людей купувати речі, які їм
насправді не потрібні» – розподіл відповідей респондентів
Джерело: власне дослідження.
Респонденти також погодилися з наявністю негативного впливу реклами на
суспільство та пропаганди матеріалізму – у цьому випадку в обох групах переважали
відповіді «Згоден» (рис. 8).

Рисунок 8 – Відповідність твердженню «Реклама створює суспільство матеріалістів,
зацікавлених лише в купівлі продуктів» розподіл відповідей.
Джерело: власне дослідження.
На думку більшості опитаних поляків, реклама не впливає на їхні звички та на
те, як вони сприймають світ (59%). У разі відповідей українців домінуючими були
відповіді «Я не маю думки» (35%), але варто наголосити, що майже кожен четвертий
студент з України (24%) погодився з цим твердженням (рис. 9). Цікаві висновки дає і
аналіз думок щодо фрази «Реклама найчастіше – це марна трата грошей». За словами
понад половини поляків (58%), вважають витрати на рекламу не є марними. Студенти з
України висловили іншу точку зору – з цією думкою погодилися 67% респондентів
(рис. 10).
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Рисунок 9 – Відповідність твердженню «Реклама формує мої звички та мій
спосіб баення світу» – розподіл відповідей респондентів.
Джерело: власне дослідження.

Рисунок 10 – Відповідніть твердженню «Найчастіше реклама – це марна трата грошей»
– розповсюдження відповідей респондентів.
Джерело: власне дослідження.
Отримані результати дозволяють сформулювати наступні висновки. По-перше,
аналіз отриманих відповідей свідчить про певну тенденцію – студенти з України
демонструють більш позитивне ставлення до реклами, ніж студенти з Польщі. Воно
проявляється, серед іншого, у оцінювати інформацію, що міститься в рекламних
оголошеннях, як цінну та цінувати почуття гумору в рекламних оголошеннях. Подруге, студенти з України набагато частіше вважають рекламу «марною тратою
грошей».
Одним із завданням проведеного дослідження була оцінка впливу реклами на «eспоживачів», які стають домінуючими в умовах цифрової економіки [41]. Учасникам
було запропоновано висловити своє емоційне ставлення до окремих форм онлайнреклами, таких як: персоналізована розсилка, реклама на Facebook, реклама в
пошукових системах, рекламні банери, реклама на профілях впливових осіб,
спонсорована стаття та відеореклама на YouTube. Респонденти відповідали за шкалою
Лайкерта, де 1 означає однозначно негативне, а 5 дуже позитивне ставлення до
реклами.
Ян В. Віктор, К. Санак-Космовська, І.Л. Решетнікова. Достовірність реклами на думку
українських та польських студентів
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Результати аналізу представлені на рис. 11 (результати досліджень в Україні) та
рис. 12 (результати досліджень у Польщі).

Рисунок 11 – Емоційне ставлення до різних форм онлайн-реклами – результати
дослідження українських студентів.
Джерело: власне дослідження.

Рисунок 12 – Емоційне ставлення до різних форм онлайн-реклами – результати
дослідження польських студентів.
Джерело: власне дослідження.
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На основі якісного аналізу отриманих даних можна зробити декілька висновків.
По-перше, відповіді вказують на помітну тенденцію в емоційному відношенні: у
студентів з України воно більш позитивна, що особливо помітно у випадку рейтингу
спонсорських статей (41% позитивних і дуже позитивних оцінок) та реклама на
профілях впливових осіб (57% оцінок позитивні та дуже позитивні).
По-друге, польські студенти також найбільш позитивно оцінили персоналізовані
інформаційні бюлетені – 33% респондентів оцінили їх позитивно або дуже позитивно.
Важливо, що студенти з Польщі однозначно негативно ставилися до реклами на
YouTube – аж 21% оцінили цей вид реклами погано. У випадку студентів з України
переважали нейтральні відповіді (31%).
По-третє, як українські, так і польські студенти негативно оцінили банерну
рекламу – одну з найпопулярніших форм онлайн-реклами. Аналіз отриманих
результатів веде до рефлексії когнітивного характеру – як і у випадку з питанням,
пов’язаним з оцінкою ролі та функції реклами, – також у цьому випадку польські
студенти характеризувались більшим скепсисом та негативним ставленням до реклами.
досліджував форми онлайн-реклами.
Важливим завданням, з огляду досягнення мети даної статті, була перевірка
способів суб’єктивного сприйняття впливу обраних форм інтернет-реклами на рішення
про покупку, які приймаються споживачами. Також у цьому випадку передбачалося,
що будуть певні відмінності у відповідях студентів з Польщі та України. Результати
аналізу з урахуванням середньозважених показників для окремих форм онлайн-реклами
(оцінені респондентами за шкалою від 1 до 5, де 1 означає найменший вплив, а 5 –
найбільший вплив) наведені на рис. 13.

Рисунок 13 – Вплив форм онлайн-реклами на купівельні рішення електронних
споживачів на думку респондентів.
Джерело: власне дослідження.
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Якісний порівняльний аналіз результатів, отриманих на групах українських та
польських студентів, показує велику схожість способу оцінки окремих форм реклами з
прийнятими рішеннями про покупку. Обидві дослідницькі групи вказали, що реклама в
профілях впливових осіб має великий вплив на поведінку споживачів в Інтернеті та їх
рішення про покупку. За словами українських студентів, реклама, що відображається
на платформі YouTube, також може мати значний вплив. У цьому випадку польські
студенти поставилися дещо скептично – на їхню думку, реклама у Facebook має
більший вплив на рішення про покупку. У Польщі 88,9% користувачів Інтернету
користуються YouTube [42]. Однак на ринку є безліч альтернативних веб-сайтів,
зокрема Vimeo та CDA.pl. За даними щорічних досліджень Kantar Ukraine, You Tube в
Україні третій рік поспіль займає четверте місце за популярністю серед мобільних
додатків після Chrome, Gmail, Viber [43]. В Україні понад 83% інтернет-користувачів
використовують Youtube. 52% українських користувачів шукают корісну інформацію
на Youtube, 47% шукаются ще на каліфорній відеохостінгу, і більше 30% шукают
обгрунтування рішення і відповіди на хвилюючи питанні на Youtube.
Важливим – з точки зору мети статті – було також питання про правомірність
жорсткого державного втручання в ринок інтернет-реклами. Детальні результати
наведені на рис. 14.

.

Рисунок 14 – Правомірність державного втручання на рекламному ринку на думку
респондентів.
Джерело: власне дослідження.
Варто зазначити, що представники обох опитаних груп загалом погоджуються
щодо правомірності державного втручання та регулювання ринку реклами. Студенти з
Польщі частіше заявляли про радикальну згоду на таке втручання (39% респондентів),
тоді як у студентів з України відповіді «скоріше так» (41% респондентів) та «важко
сказати» (20% респондентів). респондентів) зустрічалися частіше. Можливо, це було
пов'язано з тим, що 25.04.2019 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
забезпечення функціонування української мови як державної».
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З 16.01.2020 року в Україні діє закон, який запроваджує наказ про використання
української мови в рекламі. Однак у випадку телетрансляцій з-за меж України
допускається використання однієї з офіційних мов Європейського Союзу. У Польщі
такого правового регулювання немає.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Метою дослідження була оцінка ступеня достовірності окремих джерел
реклами і форм інтернет-реклами і оцінка функції реклами в широкому сенсі ролі і
важливості на сучасному ринку. Дослідження проводилося в групі студентів з
менеджменту та маркетингу з Польщі та України на основі цифрових технологій онлайн-опитування. Детальна оцінка розподілу відповідей представлена в
представленому аналізі результатів дослідження. Вони принесли цікаві і науково цінні
результати. Вони демонструють схожість і різноманітність думок студентів з обох
країн щодо ключових проблем: функції і сенсу реклами. Вони включені в загальну
точку зору довіри до реклами. Це важлива проблема як для споживача, так і для
продавця, важлива для оцінки ефективності реклами в системі маркетингових
комунікацій, а також для формування соціальної поведінки електронних споживачів.
Тут ми формулюємо основні і синтетичні висновки з дослідження. Дослідження
показують відносно низьку оцінку достовірності окремих 8 форм онлайн-реклами. Це
досить поширена і спільна позиція студентів з обох країн.
Думки знаменитостей і обличчя рекламних кампаній також вважалися
недостовірними. Дослідження позитивних і негативних функцій і сенсу реклами
принесли результати, що відрізняються в деталях, хоча ми підкреслюємо зближення
думок обох груп респондентів щодо впливу реклами на рішення про покупку і
негативних наслідків для суспільства і просування споживацтва. Проведене
дослідження дозволяє зробити висновок, що студенти з України мають більш
позитивне ставлення до реклами, ніж студенти з польської мови, і, отже, трохи вищу,
позитивну оцінку достовірності рекламного повідомлення. У контексті достовірності
реклами важливим було питання легітимності жорсткого державного втручання на
ринку онлайн-реклами. Представники обох опитаних груп в цілому погоджуються з
легітимністю державного втручання та регулювання рекламного ринку, тобто
створенням сучасної, прозорої системи рекламного права, системи, яка створить рамки
для стратегій створення правової реклами, позбавлених елементів інформаційної
асиметрії в повідомленні та маніпулювання поведінкою споживачів.
На закінчення наголошуємо на необхідності продовження досліджень
багатогранної ролі реклами на сучасному ринку. Результати попередніх досліджень,
представлені в статті, є обов'язковою умовою проведення таких досліджень у командах
дослідників Польщі та України.
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Reliability of advertising in the opinion of ukrainian and polish students.
The aim of the article. The article aims to assess the credibility of advertising treated as a
form of communication between the company and the market. Among the many different areas of
advertising analysis, the message's credibility is an important issue, although it is not in the
mainstream of research.
Analyses results.The credibility of advertising is the subject of analysis within the framework
of business ethics or marketing ethics. It has its content and importance both in science and in
everyday life. Beyond ethics, credibility is of interest to sociology and every discipline that describes
human behavior and social relationships shaped by information and mutual communication. In
economic sciences, it combines with the identity and image of a company, the reliability of its way of
communicating marketing activities, and the assessment of financial statements' quality (credibility).
Thus, the title problem of the article expresses a new and original scientific concern in advertising
research. It has a significant cognitive meaning and significant practical consequences - shaping the
transparency of marketing communication and business ethics.
In terms of methodology, the article focuses on joint research conducted among marketing and
management students at two universities: the Kyiv National University of Economics and the
University of Economics in Krakow. This research is an expression of many years of scientific
cooperation between the Departments of Marketing of both universities.
The research has produced interesting and scientifically valuable results. They show the
similarity and differentiation of students' opinions from both countries regarding the function and
importance of advertising. We put these assessments into a common perspective of the credibility of
the advertisement. It is a fundamental problem per se, both for the consumer and the seller, critical to
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assessing the effectiveness of advertising in the marketing communication system and for the
formation of social behavior of e-consumers. Research shows that the eight primary forms of online
advertising are rated relatively low. This observation is a common opinion of students from both
countries. The views of celebrities and personalities of advertising campaigns were also considered
unreliable. Research on the positive and negative functions and significance of advertising produced
results that varied in detail. However, we emphasize the high convergence of opinions of both
respondents on the impact of advertising on purchasing decisions and negative consequences on
society and the promotion of consumerism.
The conducted research shows that students from Ukraine show a more positive attitude to
advertising than students from Poland, thus a slightly more significant, positive assessment of the
credibility of the advertising message. In the context of the credibility of advertising, the question of
the legitimacy of strict state intervention in the online advertising market was relevant.
Representatives of both surveyed groups generally agree on the legality of state intervention and
regulation of the advertising market, i.e., creating a modern, transparent advertising law system. This
system will create a framework for legal advertising creation strategies, devoid of information
asymmetry in the message and manipulation of consumer behavior.
Conclusions and directions for further research. In conclusion, we emphasize the need to
continue research on the multidimensional role of advertising in the modern market. The preliminary
study results presented in the article are a premise for undertaking such research in the future in
international teams of Polish and Ukrainian researchers.
Key words: reliability, advertising, student perception, consumer behavior, communication.
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DIGITAL BUSINESS STRATEGIES IN THE PANDEMIC ERA
The strategic priorities of digital business in the COVID-19 context are analyzed based on the
results of analytical and empirical digital business researches. The importance of adjusting the
strategic guidelines for digital business reformatting due to the pandemic is determined. It is defined
that the online store is a driver of digital business. The metrics of online store performance are
substantiated. Monitoring of the metrics allows to change the strategic priorities of digital business in
terms of increasing traffic. The methodical tool for diagnosing the stages of online store operation
(matrix of gradation-conversion shifts) is developed. This allows to choose a relevant digital business
strategy in the pandemic era, as well as a correct comprehensive system of measures to increase the
online store efficiency. Approbation of methodical tool proves its expediency for systematic use.
Keywords: digital business, business strategy, retail, online store, development and
optimization priorities.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. In today’s realities, which are determined by radical changes in
market trends in the digital transformation context and globalization, as well as characterized
by permanent changes and bifurcations in the external environment, the implementation of a
proactive decision-making mechanism for effective strategic development management
becomes a priority.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of
this problem and on which the author relies. Theoretical and practical aspects of digital
business are covered in the thorough scientific works of domestic and foreign scientists and
economists, among whom: Bavyko O., Boiko O., Bondarchuk М., Hellstrom D., Hjort K.,
Shams P., Vakulenko Yu., Vasiutkina N., Yermak S. Detailed analysis of scientific works of
well-known leading foreign and Ukrainian scientists and economists, in particular: Dasgupta
S., Gupta B., Iskandar M., Ivanova N., Jung J., Kenney M., Komara D., Nambisan S., Siegel
D., as well as reports of foreign and Ukrainian institutions – Gartner, IBM, Kantar Ukraine,
Retail systems research, YOTTAA), allowed to establish the key role of optimizing the work
of online store in the framework of achieving the desired level of market competitiveness and
building positive relationships with customers.

© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
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Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. Without diminishing the importance of scientific developments and
achievements on this issue, and given the fragmentary nature of studies, it is necessary to
justify the scientific and methodological approach and develop relevant tool in the context of
proactive decision-making mechanisms to effectively chose digital business strategy in the
pandemic era.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose
of the article – to substantiate the metrics of the online store to adjust the strategic
benchmarks of digital business reformatting, as well as develop methodological tool for
diagnosing the stages of the online store operation (matrix of gradation-conversion shifts),
which allows business to choose a relevant digital business strategy in the pandemic era.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. On the example of Ukrainian retailers, as a continuation of
analytical and empirical researches [1314], identified the 21 largest retail chain in six
segments (food retail, drogerie, DIY-retail, home appliances and electronics retail),
developing digital business simultaneously with the traditional offline format in Ukraine. The
strategic priorities of digital business in the COVID-19 context are analyzed. The strategic
guidelines for reformatting the digital business of retailers, in particular their online stores, as
a result of the pandemic are determined.
The key role of online stores in the context of progressive digital business
development is identified. It is established that the performance of online stores, its basic
metrics, which is fundamentally important for online buyers when ordering, can be researched
and analyzed by retailers for special online services. Based on the results of monitoring the
practical activities of Ukrainian retailers and a comprehensive analysis of their online stores,
it was found that the most common tool for determining the performance of websites is the
online service “Page Speed Insights” [15] of Google. It is a comprehensive tool for
determining an integral score of the page load speed of a website and choosing effective ways
to optimize it based on the analysis of the effectiveness of the dynamics of loading and
playback of site pages in a web browser [15].
The mechanism for calculating an integral score of the page load speed of a website is
based on the “Lighthouse” metrics, which reflect the speed of the website when interacting
with a real audience (online buyers), by emulation in 3G conditions. “Lighthouse” [11] is a
tool (web browser extension) for monitoring the performance of a website, as well as open
source applications, the main purpose of which is to assess the performance, quality and
correctness of their operation and generate a report with recommendations and suggestions for
tactical steps for SEO-optimization. “Page Speed Insights” metrics [15]:
1. “First contentful paint” (FCP) displays the time from the start of loading a web
page to the moment when at least one of its content elements appears on the screen. The
importance of FCP is due to the fact that at the moment of loading the web page, given its
performance, the online buyer determines the appropriateness of being on the website and the
potential of its use in the future. An online buyer is less likely to leave a resource if the FCP is
within the normal range.
2. The download time of sufficient content (“First meaningful paint”, FMP) indicates
the time from the start of loading the web page to the time of the main content of the page,
namely: rendering of the first (initial) screen seen by the online buyer – the upper half of the
visible part of the site on the first screen (above the fold) and download fonts.
3. “The speed index” (SI) provides information on how quickly the content of a web
page becomes available for viewing. Defined by frame-by-frame comparison of web pages as the moment when the page stops changing visually.
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4. The CPU idle time (“First CPU idle”, CPU) is the period of time until the main
flow of the web page is released so that it can respond to the actions of the online buyer. It is
assumed that most elements of the web page, but not all, are interactive, and the web page
responds to the actions of the online buyer.
5. “Time to interactive” (Int) shows the time it takes for the web page to fully load and
be ready to interact with the online buyer. The Lighthouse extension uses event handlers for
most visible elements, and the response time to an online buyer’s action is no more than 50
milliseconds. JavaScript optimization plays a key role for Int, because it is the performance of
scripts that is very important for the readiness of a web page to interact with an online buyer.
6. “Estimated input latency” (EIL) reflects the average response time of a web page to
an online buyer’s actions in its busiest 5 seconds. If this value exceeds 50 milliseconds, then
online buyers may have difficulty loading the site. The metric is directly affected by the
rendering of the web page, which depends on the rational organization of the structure of
CSS-files and the unloading of the main stream.
The above metrics allow digital business to comprehensively assess the actual
performance of a web page, its ability and speed to respond to a certain interaction with the
online buyer (interactivity of the page).
Metrics are defined using the “Page Speed Insights” on a logarithmic distribution by
obtaining the 75th and 95th percentiles for website pages from the “HTTP Archive” service
[5], which generates reports that allow business to systematically analyze and track the online
store efficiency:
 the state of the Internet, namely: 1) the duration of browsing sites on the Internet;
2) the effectiveness of the Internet, including web standards;
 JavaScript status: 1) use of JavaScript on the Internet; 2) the level of perception of
JavaScript by mobile devices and personal computers; 3) trends in the peculiarities of the use
and perception of JavaScript by mobile devices and personal computers;
 analysis of the use of images on the Internet;
 speed of loading of sites: 1) influence of productivity of sites on their conversion;
2) the impact of website performance on the level of satisfaction of online buyers; 3) analysis
of the dynamics of website loading speed during the life cycle of their web pages, taking into
account the trends of implementation of modern progressive web applications;
 availability of web pages (only for mobile devices);
 level of SEO-optimization: 1) methods and algorithms of website development;
2) ranking of websites in search results; 3) basic methods and tools of SEO-optimization;
 the weight of the web page on the Internet: 1) the size of the resources of web pages;
2) the availability and number of popular web page resources; 3) the level of popularity of
web page resources;
 experience of Chrome users: 1) speed and frequency of loading web pages of sites
by Chrome users, taking into account the state of the Internet and the type of user software; 2)
the degree of interactivity of Chrome users;
 PWA features (“Progressive web applications”) – progressive web applications that
allow applications to support independent network downloads, receive push notifications and
synchronize data in the background, and, like web applications, allow users to install PWA on
their devices).
The main purpose of PWA is to increase the conversion of the website, the number of
users and increase the usability of web applications on certain devices. PWA should be
considered as a website developed using web technologies, but which interacts with the user
as a native application. A distinctive feature of PWA is that they use a stack of web
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technologies (JS, HTML, CSS) and allow business to combine the ease of use of the website
with specific to native applications of the UX operating system and technical capabilities. An
integral score of the page load speed of the website is in the range [0; 100] and is calculated as
a weighted average, based on five metrics, namely – FCP, FMP, SI, CPU, Int, including the
weight of the metrics and the median (Table 1).
Table 1 – Metrics for calculating the integral score of the online store page loading
speed (built by the author according to [11])
Metric

Weight

Median (milliseconds)

Int
SI
FCP
CPU
FMP

5
4
3
2
1

7 300
5 800
4 000
6 500
4 000

Ranges of integral score [90; 100], [50; 89], [0; 49] characterize the high, medium and
low download speed of the web page, respectively. According to the Table, the weight of the
metrics indicates the degree of their impact on the online buyer in the process of his
interaction with the website page. Based on this, we can conclude that the greatest influence
on the final evaluation of the website has the metric Int. Therefore, to improve the integral
score of the page load speed of the website and to ensure the best interaction with the online
buyer, it is advisable to systematically update and implement a set of measures aimed at
reducing the full load time of the web page. Stages of calculating the integral score of the
online store page loading speed:
1. comparison of metrics with similar indicators of sites from the database of the
service “HTTP Archive”;
2. standardization of metric scores using a 100-point scale based on the logarithmic
distribution (the higher the percentage of pages of websites in which the score is compared
below, the better the metrics of the analyzed page);
3. averaging metric scores.
In particular, according to the algorithm of the “HTTP Archive” the Int metric is
calculated, in the case when the page became interactive and convenient for interaction with
the online buyer within 2,180 milliseconds, the value of Int is 0.926 (Fig. 1).

Figure 1 – Lognormal distribution Int (constructed by the author with [4])
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Based on the results of metrics diagnostics FCP, FMP, SI, CPU, Int, EIL, the online
service “Page Speed Insights” generates a report on the results of the performance audit of the
site’s web page and includes three sections:
1. test data – no problems were identified on the website on these points;
2. opportunities – audit of a recommendatory nature;
3. diagnosis – statement of facts.
It is important to note that the data presented in these sections do not have a direct
impact on the calculation of an integral score of website page load speed, and following these
optimization tips is likely to improve page load speed, given that web page load time is
reduced. in seconds / kilobytes is calculated in “Page Speed Insights” based on emulation.
Thus, the use of the online service “Page Speed Insights” for SEO-analysis of a web page
guarantees the security of landing for a potential lead, however, the implementation of all
recommendations cannot provide an instant increase in page rank in search results.
As part of determining the integral score of the speed of online stores web pages
loading on computers (PSc) and mobile devices (PSm), the diagnosis of their typical web
pages is carried out, including:
1. main web page;
2. web page with information about the activity and / or history of the trade network;
3. web page with promotional offers;
4. web page with information about the features of payment and delivery of goods;
5. web page with contacts and / or locations of offline stores.
Taking into account the results of the research, the average values of the “Page Speed
Insights” metrics were identified and their comparative analysis was performed. Graphic
interpretation of metrics is shown in Fig. 2-8.
According to the Fig. 2, the FCPm of all Ukrainian retailers in different segments is
much longer than FCPc, the average download time of the first content of online shopping
web pages on mobile devices is much longer than the time spent by the user when using a
computer. Low metric values indicate the availability of resources on the web pages of online
stores, which significantly inhibit rendering. This may also be explained by the lack of
adaptive design of the retailer’s website due to the existence of a special application for online
buyers that is more convenient for them to use. It is recommended for retailers to optimize the
download time of the first content by using JavaScript and CSS. In addition, it is advisable to
implement resource caching and compression in GZip format. It is important to note the
significant differences between FCPm in DIY and home appliances and electronics retailers,
in contrast to retailers in other segments, given the breadth and depth of their product range.
Also it was found that the low values of FMPm compared to FMPc in most cases due
to differences in the settings of the correct sequence of loading the required resources (Fig. 3).
The largest gap in the download speed of a sufficient part of the content FMP=FMPc-FMPm
is observed in DIY5 (12,500 milliseconds), DIY6 (7,600 milliseconds), HA5 (6,200
milliseconds), HA6 (5,700 milliseconds); FR6, DIY3 (4,400 milliseconds) and DIY1 (3,300
milliseconds).
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Notes:
DIY1 – BRV Kyiv, DIY2 – Nova Linia, DIY3 – Budmax, DIY4 – Epicentr K, DIY5 – Leroy
Merlin Ukraine, DIY6 – Mebelna Kompaniia Ukrainy, DIY7 – JYSK Ukraine; DR1 – Yves Rocher
Ukraine, DR2 – RUSH; FR1 – Auchan Ukraine, FR2 – Metro Cash and Carry Ukraine, FR3 – NASH
KRAI, FR4 – NOVUS Ukraine, FR5 – Tavria V, FR6 – Fozzy Food; HA1 – ALLO, HA2 – Foxtrot,
HA3 – DIESA, HA4 – Comfy-Trade, HA5 – Harazh Mobail Hrup, HA6 – Citrus Discount; m –
mobile devices; c – computers.

Figure 2 – Average values of FCPm and FCPc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])

Figure 3 – Average values of FMPm and FMPc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])
54

Маркетинг і цифрові технології

Том 5, № 4, 2021

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

The value of FMP is due to the specifics of the online business of retailers, their wide
range and focus on consumer preferences for choosing a device for online ordering. DIY4
(800 milliseconds) has the lowest value of FMP among the entire pool of FMPc online
retailers surveyed, which indicates its active permanent wall work on SEO-optimization of the
website and the implementation of measures aimed at achieving the minimum metric. Online
buyers are clearly aware of their needs, so they strive to place an order, pay for it and receive
it in a convenient way in a short time, given that FMP is an important metric when analyzing
the functioning of an online store.
It should be noted that retailers need to pay equal attention to FMPm and FMPc during
their optimization. According to the “YOTTAA” report [19], published as a result of a study
by “Retail Systems Research” [16], which reflects the assessments of online buyers and
international experts on the effectiveness of the websites of 80 retailers’ online stores, a
primary role for online FMP buyers. Thus, among the 1,300 online buyers surveyed, 90% said
they leave online stores if their web pages do not load within 15 seconds. Also, according to
large-scale international studies [3; 6; 16] found that only a small proportion of online buyers
(12% of the total of 1,300 respondents) reported to retailers a negative experience of
interacting with the website. This percentage is critical for retailers’ online business, as it
makes it impossible to quickly and flexibly change the settings of their online stores
according to the requirements of online buyers and can lead to huge losses of existing target
audience, and, consequently, reduce revenue and increase costs.
The results of diagnostics of SIm and SIc values of typical web pages of online stores
of Ukrainian retailers (Fig. 4) allow business to state the fact that the download speed of
content on a mobile device is 2.5-5.3 times lower than on a computer, which causes urgent the
need to resize resources (image compression, HTML minimization, JS and CSS), as well as to
adjust the sequence of their loading, which, in turn, helps retailers achieve the planned metric
SI.

Figure 4 – Average values of SIm and SIc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])
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Research and diagnostics of the average values of CPUm and CPUc of typical web
pages of online stores of retailers (Fig. 5) allowed to identify the main factors influencing the
CPU, namely: the sequence of file downloads, their size. Optimizing and customizing an
online store’s web pages with the ability to respond quickly to online buyers’ actions will help
retailers achieve the desired CPU value. Analysis of the international experience of
functioning of online stores of Ukrainian retailers [3; 10; 19] allowed to establish that in case
of unsatisfactory CPU for online buyers, more than 50% leave websites and make purchases
from priority competitors. It should be noted that the CPU reduction of websites is cyclical
(up to 10 times a year), so retailers should monitor and implement a system of innovations to
reduce the value of this metric.

Figure 5 – Average values of CPUm and CPUc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])
Comparative analysis of Intm and Intc (Fig. 6) represents the high speed of loading
web pages of online stores of retailers and their willingness to interact with online buyers
when using computers. Much lower is Intm. Given that the majority of online buyers use
mobile devices that have access channels and internal software to perform in the online store,
which is less productive than computers, the development and implementation of a set of
strategic and operational measures to improve download speeds The web pages of the online
store should be viewed by retailers from different angles, for which it is recommended to use
differentiated tools and relevant ways to optimize speed. However, despite the fact that the
key role for Int is played by efficient JavaScript, because it is the performance of scripts is
important for the readiness of the website to interact with the online buyer, the prevailing fact
is that delays in data processing by servers allow business to reduce peak loads on the site.
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Figure 6 – Average values of Intm and Intc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])
Based on the diagnostics of the approximate delay time when entering typical web
pages of online stores, the minimum and maximum gap limits EILm and EILc are determined
(Fig. 7). However, given that the value of EILc is optimal for all online stores of Ukrainian
retailers, in general, the EILm metric is sufficient and acceptable for online buyers, compared
to other market players operating in the online space and implement similar or related
activities in this direction through an online store. In addition, with an 3G connection, the
pages of the online store may run slower, but if online buyers moved to the site from a
computer or mobile device using WI-FI, they will not find problems with download speeds.

Figure 7 – Average values of EILm and EILc of typical online stores web pages of
retailers, milliseconds (built by the author with [15])
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Graphic interpretation of the generalized results of determining the Integral scores of
the loading speed of online stores web pages of retailers is shown in Fig. 8.

Figure 8 – Integral scores of the loading speed of online stores web pages of retailers
(built by the author using [15])
According to the Fig. 8, in the online stores of DIY-retailers PSm is in the range from
1% to 41%, which indicates a low speed of loading web pages on mobile devices and requires
efforts to optimize it. Thus, when interacting with online buyers, the minimum website speed
among the studied DIY-retailers is DIY5 (1%), and the maximum – DIY1 (41%). Among
drugstores, DR1 has an average download speed of online store web pages on mobile devices
(51%), which is 29% higher than DR2. As part of the increase in the value of PSm DR1 and
DR2, it is recommended to use modern software that is able to identify fragments of web
pages of the online store that inhibit their download on mobile devices. In the food retail
segment, only FR3 determined PSm, which is 92% and indicates a high speed of loading
online store pages. The other 5 Ukrainian retailers in this segment have low PSm, among
which in FR6 this indicator is minimal (12%), and in FR5 – maximum (44%).
The analysis shows the importance for Ukrainian food retailers of using Google tools
to optimize the download speed of web pages of online stores on mobile devices, which
directly affects the depth of viewing and the number of failures. Also PSm online stores of
Ukrainian home appliances and electronics retailers, as well as DIY-retailers, found a low
speed of loading web pages. Among the six online stores PSM in HA2, equal to 39%, is the
highest. Such low PSm values necessitate the revision by Ukrainian home appliances and
electronics retailers of strategy to increase the speed of response of online store web pages to
the actions of potential online buyers who use mobile devices.
As the Fig. 8 shows, in the DIY-retail segment, 71.4% of online stores of Ukrainian
retailers have an average speed of loading web pages on computers. In online stores DIY5 and
DIY6 PSc is in the range [0; 49] and indicates a slow download speed of web pages from your
computer. DR1 (95%) has a high speed of downloading web pages of the online store, in
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contrast to DR2 (46%), for which PSc is insufficient for instant response of web pages to the
actions of visitors. In the food retail segment, only FR6 PSc=35% shows a low download
speed of online store web pages. 33.3% of Ukrainian food retailers optimized their own site
for effective interaction with online buyers, as evidenced by the PSc in the range [90; 100]. In
50% of food retailers, the download speed of online store web pages is average. In general, in
the food retail segment, you can see better customization of online shopping pages for
customers who perform certain actions from a computer, rather than on mobile devices.
The defining of PSc online stores of retailers in of home appliances and electronics
retail revealed that 66.7% of the average download speed of web pages of online stores (HA1,
HA2, HA4, HA6), which is an advantage in the market given their rich product range.
However, among the studied population there are retailers for whom PSc indicates a low
download speed of web pages, namely – HA3, HA5 with PSc at 43 5 and 37%, respectively.
With this in mind, HA3 and HA5 should adjust the settings of online store web pages in order
to improve the interactive interaction with online buyers who place orders from a computer.
Based on the results of diagnostics of loading speed of web pages of online stores of
retailers by using the online service [15], taking into account the comparative analysis of its
components on mobile devices and computers, given the key role of optimizing websites of
online stores of retailers in achieving the desired level of market competitiveness and building
positive relationships with online buyers, which determine the usability, substantiated and
tested analytical and synthetic tools for diagnosing the stages of the online store – a matrix of
gradation-conversion shifts. Additionally, it is developed a comprehensive system of relevant
measures to increase the online store efficiency (Fig. 9).

Notes.
Discrete stage. D1: m1 – cost analysis of third-party dynamic libraries; m2 – implementation of
the approach to optimizing the website performance, which involves the breakdown of large
JavaScript-applications into sets of small bundles that are loaded automatically as needed; m3 – reduce
the time of parsing, compiling and running JavaScript scripts. D2: m4 – implementation of a system
for monitoring site performance metrics on mobile devices and computers; m5 – correct choice of
image size in order to save traffic and minimize download time; m6 – efficient image encoding. D3: m7
– reduction of server response time; m8 – provide visibility of the web font; m9 – provide a small
number of requests and transmission volumes, given the size of resources.
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Continuous stage. C1: m1’ – analysis of used polyphiles and rejection of those that are no
longer needed by the target audience; m2’ – minimization of the main data flow – reducing the time of
parsing, compiling and running JavaScript scripts; m3’ – testing of possible ways and speed of fonts
loading. C2: m4’ – use of off-screen and hidden images after downloading all the necessary resources
in order to speed up interaction with online buyers; m5’ – remove unused CSS content – remove
unused rules from style sheets and defer unloading CSS that do not apply to “above the fold” content
to reduce byte loading during online buyers’ activities; m6’ – avoid excessive size of the document
object model. C3: m7’ – avoid large amounts of data in the network; m8’ – download third-party code
after download; m9’ – elimination of unused JavaScript-code. C4: m1’’ – removal of old polyphiles /
replacement of third-party libraries with compact and alternative ones; m2’’– use of service workers
that cache the bytecode obtained by parsing and compiling scripts. C5: m3’’ – use of modern and upto-date images to optimize download speed; m4’’ – display static objects using effective caching rules.
C6: m5’’ – preload basic requests; m6’’ – minimize the depth of important requests from online buyers
– speed up downloads by reducing downloads or canceling downloads of unnecessary resources.

Figure 9 – Matrix of gradation-conversion shifts of the stages of the online store
functioning (developed by the author)
As the Fig. 9 represents, the matrix consists of 9 quadrants, each of which
characterizes the PSm and PSc of the online store. Depending on the intersection of which
quadrant, in which zone of the matrix, retailers are located, the necessary measures (m, m,
m) are determined in discrete and continuous stages. The results of calculations show that
most of the studied retailers are located in the lower quadrants of the matrix, the
distinguishing feature of which is the discrete stage of operation of the online store and only
digital business of DR1, FR3, FR4 is in continuous stage. That is why, retailers are
encouraged to adjust their strategic priorities and implement an appropriate set of relevant
measures.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. Based on the results of analytical and empirical researches of digital business, the
strategic priorities of digital business in the COVID-19 context are analyzed. Strategic
guidelines for digital business reformatting due to the pandemic are determined. Given that
the online store is a driver of digital business, it is substantiated and identified on the example
of Ukrainian retailers, the metrics of online store performance. Monitoring these metrics
allows business to adjust the strategic priorities of the digital business in terms of increasing
traffic. Methodical tool for diagnosing the stages of online store operation (matrix of
gradation-conversion shifts) is developed. This allows to choose a relevant digital business
strategy in the pandemic era, as well as a correct comprehensive system of measures to
increase the online store efficiency. Approbation of methodical tool proves its expediency for
systematic use.
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кафедри торговельного підприємництва та логістики Київського національного торговельноекономічного університету (Київ, Україна).
Стратегії цифрового бізнесу в епоху пандемії.
Проаналізовано стратегічні пріоритети цифрового бізнесу в умовах COVID-19
базуючись на результатах аналітичного та емпіричного досліджень цифрового бізнесу.
Детерміновано важливість коригування стратегічних орієнтирів переформатування
цифрового бізнесу внаслідок пандемії. Визначено, що інтернет-магазин виступає драйвером
цифрового бізнесу. Обґрунтовано метрики продуктивності інтернет-магазину, моніторинг
яких дозволяє змінити стратегічні пріоритети цифрового бізнесу у частині збільшення
трафіку. Розроблено методичний інструментарій діагностики етапів функціонування
інтернет-магазину.
Ключові слова: цифровий бізнес, бізнес-стратегія, ритейл, інтернет-магазин, пріоритети
розвитку й оптимізації.
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The article examines the problem of using the law on intellectual property in public relations.
The problem on the territory of Ukraine and examples from other countries are considered. The Law
of Ukraine "On Copyright and Related Rights" and the possibilities of its use in the field of public
relations were reviewed. The main problems of Ukrainian society in the field of application of this
right in their activities were highlighted. Several options for improving compliance with the law
during the development of the campaign were proposed and the main aspects to be considered when
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critical situation.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. The problem of using the law on intellectual property is one of
the main not only of the state but also of society as a whole. Despite the improvement of the
situation since 2014, the problem of copyright infringement is relevant, harming Ukrainian
and foreign rights holders. Because of the scale of violations, Ukraine in 2013 was included in
the list of countries with serious violations of the legal protection of intellectual property by
The Office of the United States Trade Representative (USTR) on the recommendation of the
International Intellectual Property Alliance, the so-called "List 301" [1]. The sanctions were
not adopted and, according to USTR, as of 2021 the situation is improving: «Ukraine
continued to take positive steps in 2020 toward a transparent, fair, and predictable system for
the collective management of copyright royalties. In particular, pursuant to 2018 legislation
that fundamentally reformed its collective management organization (CMO) system, Ukraine
held open competitions and made progress toward completing accreditation of two additional
CMOs in 2020» [12]. Thus, in some aspects, there has been made the progress and effort to
meet international norms and standards. This can be evidenced by the fact that after 2014, 8
changes were made in the copyright law, the last of which fall on 15.07.2021, which indicates
a constant modernization and updating of the law.
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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But, unfortunately, there are still such serious problems in Ukraine related to
intellectual property, which are related not only to the incompleteness of the law, but also to
the level of responsibility of persons involved in legal relations. Krivolapko B. and Teslenko
N. identify the following main offenses [1]:
 piracy (prevalence of sites with the ability to download works of video, audio, game
art, by the way refers to a criminal offense);
 plagiarism;
 use of works without the permission of the author;
 usage of the works of international autors;
 scientifical plagiarism.
These problems, as well as legislation, are closely related to the process of creating a
PR campaign. That is why it is necessary to know all the shortcomings and obligations that
the law imposes on the subject to avoid possible issues with the legislation. Any creative
activity is connected with the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights", because in
marketing activities you can act from any side - as using the object of legal relations (in our
case, works of any origin) and thus know how to work with the product and be able to
cooperate with the author, and act there as an author or subject of legal relations, and be able
to clearly define their rights and responsibilities as a creator and owner of the result of
creative activity. Thus, any creative activity is part of the legal relationship, which should be
regulated by both public services and private enterprises (of any form of ownership).
The article considers the connection of an intellectual property law with the creation,
development and conduct of PR campaigns, considers possible areas of application of the
Law of Ukraine and international norms and rules. It should be borne in mind that PR
activities are not limited to one country, and especially in crisis situations, due to close
cooperation and the presence of the media, information becomes public property and is
widely disseminated outside the country.
Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of
this problem and on which the author relies. The problem of using intellectual property in
the process of marketing activities, and, in particular, in public relations, directly or indirectly
analyzed in the works of scientists and researchers in international and state law, marketing
and PR, journalism: Krivolapov B.M., Teslenko N.V., Korotenko O.L., Bruteničová L.K.,
Lisovska Y.P., Semkiv V.O., Shandra R.S., Myers C., Hoff C.B., Griffiths S., Fitzpatrick
R.K., Kirnosova M.V., Oklander M.A., Kirilyuk A.V., Mitchell C., Zherzh N.A., Gelemei
N.O.
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. The main material on marketing processes and tools is provided in the
field of law enforcement in advertising. And this is understandable, as creative materials are
widely used in this area. In public relations in particular, the combination of the law and
creativity is very important, but unfortunately this topic is not sufficiently covered. There are
no practical recommendations for conducting and developing a campaign, the possible
consequences of violating the law are not researched and presented, and it is not just a matter
of responsibility before the law, but also responsibility to the consumer. What image
consequences can there be for the company in case of such a crisis situation.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose
of the article is to reveal the problem of using intellectual property law in PR activities and
provide practical recommendations for developing a fair program, as well as to reveal the
possible consequences for the entrepreneur in case of violation of the law: both before the law
and before the consumer.
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Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. Public relations is the creation and maintenance of an image,
brand reputation, and in today's society, where the public is very carefully controlling and
analyzing the behavior of almost every company in the market, thus, in a world of
competition the company can not afford to ignore the law. Based on the statistics of paid
subscriptions to streaming platforms with music and movies (Apple music, Spotifu, Netflix),
you can see a significant increase in the number of purchases made on these applications. For
example, the number of subscribers to the service with movies and series Netflix from 2016 to
2021 increased from 70 million to 200 million people [14], Apple Music from 10 to 70
million people [13]  this indicates an increase in public responsibility for integrity Ukraine
also participates in these statistics, which is why any legal entity that has to deal with public
relations in its activities must know and comply with the law, because as well as
administrative (or in the case of piracy  criminal ) liability can cause significant damage and
inconvenience, so you can lose the trust of your audience, which will lead to future losses of
potential customers.
The main organisation that controls, grants the right, registers and takes measures in
case of violation of the law is the National Intellectual Property Authority.
"National Intellectual Property Authority (hereinafter  NIPO)  a state organization
that is part of the state system of legal protection of intellectual property, defined at the
national level by the Cabinet of Ministers of Ukraine as exercising powers in the field of
intellectual property, defined by this Law, other laws intellectual property, acts of the central
executive body that ensures the formation and implementation of state policy in the field of
intellectual property, and the statute, and has the right to represent Ukraine in international
and regional organizations" [5].
"2020 was characterized by changes in the structure of the state system of legal
protection of intellectual property. The Law of Ukraine “On Amendments to Certain Laws of
Ukraine Concerning the Establishment of a National Intellectual Property Authority” of June
16, 2020 № 703-IX (hereinafter  the Law) established the National Intellectual Property
Authority (NIPO) [2].
NIPO is the main body of intellectual property, it performs the function of protection
of copyright objects and provides authors with 13 services in the field of authorship and
registration of objects. From the point of view of PR department it is necessary to allocate
only such [2]:
 acceptance of applications, their examination, decision-making on them;
 state registration of objects of intellectual property rights and issuance of security
documents (patents and certificates);
 invalidation of rights to inventions, utility models and industrial designs;
 implementation of international cooperation;
 providing explanations on the implementation of state policy in the field of
protection of intellectual property rights;
 information and publishing activities in this area;
 generalization of national and international practice of application of the legislation
in this sphere, development of offers on improvement of the legislation.
The fact of unique authorship is a key aspect of public activity. This allows you to
create and conduct extraordinary and special publishing activities, provide unique information
about your product, become trendsetters and have the upper hand. In addition, it provides the
opportunity to make a profit in the form of royalty payments, sale of licenses or subscriptions.
That is why it is important to know and understand the process of cooperation with the
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govermental organisations working in the field of copyright that can act as consultants and
auditors during the development of the campaign [9].
Also, the PR department should be able to control and monitor the registration process
of all copyrighted and marketable works of the company to guide them in the further
development of the public promotion campaign. In addition, in any cooperation with the
media, it should always be stated that the company is the author and has the right to use its
works in the manner specified in the contracts and in the law. Be able to cooperate with state
regulatory services and lawyers both inside and outside the company. Because the PR service
is responsible for the company's image and must be able to properly cover events related to
the company. Therefore, we can highlight the following accents that can be indicated during
presentations and public speeches, and when working with journalists [11]: unique copyright,
the company has such a right, the company owns a unique product; legal regulation of the
issue of authorship in the company, the formality of all documents; legal liability to public
services; responsibility to partners and clients.
The main components of public relations are sponsorship, crisis management and
publicity. Publicity and crisis management will be relevant components for consideration.
Publicity is just a field of cooperation between the subject and the object of legal
relations in the context of the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights". Works
(audiovisual, printed, musical, artistic and others) are most often used by means and
principles of PR. It is important to clarify that the essence lies precisely in the objects of
copyright and related rights, from the structure of intellectual property, where the objects of
copyright include the results of spiritual and intellectual creativity of man. This also includes
objects of industrial property, namely commercial designations (trademarks, names, marks,
indications) [4].
Crisis management is a method and recommendations for restoring the image in case
of a critical situation related to copyright infringement by the company. The area where the
objects of copyright in public relations participate is the PR toolkit, namely the means and
measures. Combining them into one list, you can get a diagram of which tools will be
attributed to the objects of copyright, and which to related rights (table 1).
Table 1 – Objects of copyright and related rights
Object of copyright
1) release (press release);
2) participation in writing articles, reports and
other information materials; writing nominal,
review and analytical articles; order an article;
creation of background, fact sheets, case stories,
newsletters, position documents, etc.;
3) participation in the production of film, video,
television products;
4) publicity with the help of special products:
 publication of annual reports;
 publication of company brochures, catalogs,
booklets;
 publication of a branded magazine,
newspaper, corporate bulletin;
 publication of leaflets;
preparation of souvenirs and other branded
paraphernalia.

Object of related law
1) organization and holding of press
conferences, briefings;
2) organization of the press club;
3) organization of speeches, interviews with
management, company speakers in the media;
4)
organization
of
special
PR-events
(promotions):
 organization of seminars, "round tables" for
clients;
 organization of presentations, opening
ceremonies;
 organization of "open days", anniversaries of
the company, demonstrations of novelties and
other special actions.
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It is possible to trace the regularity that the objects belong to the copyright, and their
further use belongs to the related rights [10].
Consider a situation where the company is the author of the object. In this case, the
subject will be interested in Section 2 of the Law "On Copyright and Related Rights", which
lists all the rights of the author to the created work. Article 13 Co-authorship should be
mentioned separately. According to the specifics of the PR service, the company works
closely with the media and speaking in an interview, the company becomes a co-author of the
results of this process, so this point should be noted that in case of crisis, incompetence of a
journalist or disagreement with the finished text. refuse to publish under the law, namely
Article 13.
This section fully covers all aspects of copyright, methods of reproduction of the
work, the possibilities of its reproduction and the consequences and liability in case of breach
of copyright (in the form of compensation). If disputes arise over this, they are referred to
court.
Objects of related law are [4]:
a) performance of literary, dramatic, musical, musical-dramatic, choreographic,
folklore and other works;
b) phonograms, videograms;
c) transfers (programs) of broadcasting organizations.
That is, the implementation of copyright objects, their public demonstration, method
and right to such demonstration. Related rights are described in Section 3 of the Law on
Copyright and Related Rights, which describes the use, rights of subjects, restrictions and
validity.
Therefore, acting as an author, the company must know the content of Sections 2 and
3 of the Law "On Copyright and Related Rights", clearly understand what its right applies as
an author and where the legal entity will be considered the creator and where the consumer of
the work. The main document will be the authorship agreement, which will regulate the
relationship and liability in case of breach of contract.
What should be noted is Article 11, paragraph 2, which states: “Copyright in a work
arises as a result of its creation. The creation and exercise of copyright does not require
registration of the work or any other special design, as well as the performance of any other
formalities" [4]. The fact of creation and gives a unique right to own the object and ways to
dispose of it.
If the company is a consumer of copyright objects, then Sections 2,3 and 5 will be
relevant for the person. But we must take into account Article 32, paragraph 1, which states:
permission to use the work in any one or all known ways on the basis of the copyright
agreement [4]. That is, the main legal document in this case will be the copyright agreement,
concluded on the mutual origin of both parties, the general introduction of the right and the
arrival of the common result (Civil Code of Ukraine). But not all works are subject to
restrictions imposed on them by the author, such objects are listed in Article 10 of the Law,
which defines works that are not subject to protection by copyright law [4].
It is also necessary to determine whether the company enters the international market
or is already a participant in the international market. Depending on this, it is necessary to
determine on the basis of the legislation of which country the PR campaign will work. To
simplify procedures, for example, on May 17, 2019, the European Union issued a directive on
copyright and related rights, which consists of 5 sections, which set out measures to adapt the
development and achieve a functioning copyright marketplace [15]. The Directive serves as a
recommendation for Member States as well as for businesses and individuals involved in PR
and participating in creative activities in the EU.
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The General provision in the Title 1 of the Directive states: “This Directive lays down
rules which aim to harmonise further Union law applicable to copyright and related rights in
the framework of the internal market, taking into account, in particular, digital and crossborder uses of protected content. It also lays down rules on exceptions and limitations to
copyright and related rights, on the facilitation of licences, as well as rules which aim to
ensure a well-functioning marketplace for the exploitation of works and other subject matter”
[15].
This first point should clarify the aim of the further titles that are provided in the
Directive. This document could be visioned as a list of ethical and responsible
ecommendations for companies which conduct their activity in the frames of EU, so PR
departments should take this as a ground rules to complementate the PR stategy aimed
towards the EU especially in the field of usage of author materials of different origin [3].
The translation of the texts or other materials also shoul be taken in consideration by
the PR departments during the development of PR campaign. As C. Mitchell states: “A
translation copyright is a legal instrument, codified in many nations' laws, that extends
copyright protection to the translation of any published work. Copyright laws protect authors’
rights in all written or recorded works, from songs and their lyrics to poems, books, and
manuscripts. So long as the work exists in some tangible form, copyright protections
automatically attach. When a copyrighted work is translated into another language, a new
work emerges that carries with it its own set of copyright privileges, known as translation
copyright. Copyright protection for translations is automatic, just as it is for original works”
[8].
So the translated materials are equally protectes as originals, so prospecting the
campaign should include the possibility or necessity of the usage of translated materials or the
it should be discussed with the owner of the product in which way the media organisations or
other pr authorities should translate the original materials. All translation conditions must be
documented in order to avoid conflict situations [8].
Based on this, we can highlight some recommendations for the two sides of the
relationship:
If the company is the author of intellectual property:
– expedient study of sections 2,3 of the Law of the Law "On Copyright and Related
Rights", which describes copyright and related rights;
– the volume of author's works: what the company will create independently, on which
works the company will be the author;
– calculation of the prospects of use of the work, approximate income, costs of creation
and losses in case of violation by the other party (consumer) of this right;
– is the company a participant in the international market, how wide is the range of
countries in which the company operates;
– careful elaboration of the copyright agreement. It can be developed both independently
and with a lawyer. It is necessary to indicate all possible ways of using the work that the
company allows (Section 2 of the Law). By the way, such a guide can be a brand book, which
indicates how to use the attributes of the company;
– inclusion in the contract of methods of reproduction of the work;
– indication of consequences, the amount of compensation, sanctions against the
consumer in case of breach of contract;
– development of an anti-crisis program if the contract was violated and the company
suffered property and non-property losses;
– the way to compensate for damages;
– possibility of further cooperation with the customer, the consumer.
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If the company is a consumer of copyright:
 the volume of the order, the amount of necessary author's materials for use during
the campaign, the calculation of purchase costs;
 study of sections 2, 3 and 5 of the Law "On Copyright and Related Rights";
 necessary ways to use the object of copyright or the object of commercial law (in the
case of cooperation);
 determining the type of cooperation, whether the company will act as a co-author in
some works;
 methods and ways of reproduction of works, the need to involve the author in the
reproduction of the work;
 drawing up an agreement with the author, defining fundamentally important aspects,
highlighting wishes;
 calculation of losses in case of breach of contract, crisis situation, the amount of
compensation paid to the author;
 anti-crisis policy in case of breach of contract and wide publicity of this situation in
the media, possible losses of consumers and partners;
 possibilities of further cooperation with the author, conditions.
As you can see, a significant part of the points is assigned to the anti-crisis PR in case
of breach of contract. The law does not specify clear consequences and measures in case of
copyright infringement. In the event of such a dispute, the author applies to the court and the
court decides the method of liability within the limits set by Article 52 of the Law "On
Copyright and Related Rights" and specified in the copyright agreement. That is, legally
everything is determined by the contract.
Of course, it is necessary to take into account the damage to reputation and image, the
possible loss of partners and customers. The best recommendation in this case is to develop
your own authorship in the areas of offline PR and online PR. Thus, acting as an author, the
company will have a wider range of opportunities to use its own works and not be limited to
the authorship agreement and without involving third parties. Employees of the company that
will create works automatically transfer the right of authorship to the company, this is due to
the employment contract or contract [11].
Of course, the development of a system of own authorship can be a significant
amount, but considering the situation from the PR side, the company will have more prestige
and trust among customers using copyrighted works of its own production.
Since intellectual property rights are a person's right to the result of intellectual,
creative activity or other intangible object, even a written and documented strategy, campaign
plan, especially in the case of promoting a unique product, can be registered as intellectual
property and become a producer of promotion. a unique type of product, which will
additionally lead to the mention of the company's name in various sources.
Many public relations professionals may be placing themselves and client
organizations at risk of legal liability because they have little or no familiarity with important
legal issues that affect public relations activities, according to this study. Which means the
work between law department and PR department should be close enough so the both coul
cooperate in activities which consider the participation of the both parties and be ready to
create the PR strategy and strategy of managing the crisis situations that maz occur during the
PR or other activities.
The PR department has to be reckoned as a mass media of the company, the voice of
it, so the close work between departments should be taken as a serious actions.
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Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. Thus, first, the prospect of development in this area is the constant changes and
modifications of the law, both nationally and internationally. Secondly, the responsibility of
the population for the purchase and use of works is growing, respect for authors is growing,
and responsible and virtuous consumption is being promoted. Any manifestations of
plagiarism, corporate theft, and copyright infringement are widely condemned.
Also, the speed of information dissemination, the level of media penetration into
public life and the amount of news coverage require constant monitoring of the information
that the company publishes online.
The prospects are a deeper study of the law and its adaptation in various aspects of the
PR campaign process.
The proliferation of the Internet also leads to the need to learn the law. More and more
copyrighted works are being distributed on the Internet and are becoming useful to many
users, and we must be sure that using the material the company has the right to do so.
In addition, if the company acts as an author and is able to manage its unique product
in the field of public relations and legislation - this can be a strong basis for creating a
powerful image campaign, where the main emphasis can be on what the company has a
unique product and information.
Also, the importance of linking the PR service with the legal sphere is obvious,
because the staff of this service must be able to properly cooperate with the media and legal
literacy plays a significant role here.
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Проблема використання інтелектуальної власності в паблік рилейшнз.
В статті досліджено проблему використання закону про інтелектуальну власність у
паблік рілейшнз в Україні та інших країнах світу. Розглянуто вплив та можливості
використання Закону України «Про авторське право і суміжні права» у сфері звязків із
громадскістю. Виділені основні проблеми українського суспільства у сфері застосування права
інтелектуальної власності у своїй діяльності. Запропоновано декілька варіантів покращення
ситуації із дотриманням закону під час розробки кампанії паблік рилейшнз та виділені основні
аспекти, на які треба звернути увагу під час проведення маркетингових заходів як у мережі
інтернет, так і поза ним. Зроблено класифікація суб’єктів та обьєктів правовідносин у сфері
паблік рилейшнз. Запропоновані антикризові заходи у разі виникнення критичної ситуації
внаслідок пррблем використання інтелектуальної власності.
Ключові слова: паблік рилейшнз, плагіат, законодавство, інтелектуальна власність,
авторське право.
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людей різного віку та різного рівня освіти до дискримінаційної реклами за категоріями.
Отримано декілька сегментів, які характеризуються дещо різним сприйняттям сексистської
реклами, тим не менш, не виявлено жодної групи, яка б толерантно ставилася до всіх
категорій дискримінаційної за ознакою статі реклами. Досліджено взаємозв’язок між
наявністю у споживачів гендерних стереотипів та толеруванням реклами з сексистським
контентом.
Ключові слова: гендерна дискримінація, гендерні стереотипи, реклама, сексизм,
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Тема боротьби з гендерною
дискримінацією в рекламі набула актуальності в українському суспільстві ще 10 років
тому. До цього періоду вважалося, що застосовувати підхід «3 С» (сміх, страх та секс) є
«золотим» стандартом в рекламі. На сторінках провідних наукових журналів
публікувалися статті з обґрунтуванням ефективності застосування підходу «3 С» в
рекламі без аналізу соціально-етичних наслідків такої стратегії. Рекламні агенції
тиражували сексистську рекламу, виправдовуючи такі підходи тим, що, начебто, це є
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Хоча в Законі України «Про рекламу» заборонялося використання
дискримінаційної реклами, рекламодавці, користуючись тим, що ознаки такої реклами
були прописані в Законі не чітко, продовжували її використовувати. Просуванням
законопроектів щодо запобігання проявам сексизму в рекламі займалися такі
організації, як: Індустріальний Гендерний Комітет з Реклами, Всеукраїнська асоціація
жінок-суддів України, Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, Міністерство соціальної політики України, частково
за підтримки міжнародних організацій, зокрема Представництва Фонду ім. Фрідріха
Еберта. А 10 вересня 2021 року Верховна Рада України прийняла у 2 читанні Закон
України «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» щодо протидії
дискримінації за ознакою статі». Прийняття вказаного Закону зумовлене, насамперед,
необхідністю удосконалення правового регулювання у галузі реклами щодо протидії
дискримінації за ознакою статі та захисту прав споживачів реклами.
Законом, зокрема, визначено поняття «дискримінаційна реклама за ознакою
статі». «Дискримінаційна реклама за ознакою статі – реклама, що містить твердження
та/або зображення щодо інтелектуальної, фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї
статі над іншою та/або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагує
принизливе та зневажливе ставлення; принижує гідність людини за ознакою статі;
демонструє насильство за ознакою статі; використовує зображення тіла людини
(частини тіла) виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги
споживача та/або посилання (слова, звуки, зображення) на сексуальні стосунки, що не
стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.»
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спираються авторки. У 2011 році маркетингове
та рекламне співтовариство ухвалили Стандарт недискримінаційної реклами за
ознакою статі, зареєстрований Державним підприємством «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості (ДП
«УкрДНЦ) [1]. Робота над стандартами продовжилася і у 2018 році [2]. У 2020 році
виходить посібник для суддів «Особливості розгляду справ про порушення
законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі» [3]. Всі ці кроки
свідчать про стрімкий прогрес українського суспільства на шляху до демократичних
цінностей.
Результати досліджень в різних країнах світу показують, що сексистська
реклама не призводить до збільшення продажу або запам’ятовування рекламованого
товару, а, навпаки, погіршує відношення споживачів до рекламодавця та виробника.
Так, у дослідження німецьких вчених [4] доведено, що сексистська реклама негативно
впливає на ставлення споживачів до компанії. Дослідниця Центру споживчого
маркетингу Стокгольмської школи економіки доводить, що якщо реклама містить
стереотипи та упередження, споживачі/ки «карають» бренд за шкоду спричинену
іншим та не поспішають витрачати гроші на об’єкт такої реклами. Закономірність
справедлива для реклам, що спираються на стереотипи при зображенні зовнішності та
поведінки [5]. Результати дослідження, яке проводилося Асоціацією рекламних
стандартів Об’єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії, вказують на
доцільність заборони рекламних оголошень, які об’єктивують або занадто
сексуалізують жінок та дівчат; використовують занадто худих моделей, що вважається
одним з факторів поширення таких захворювань як булімія та анорексія; тиражують
стереотипні гендерні ролі або характеристики, які є потенційно шкідливими.
Запровадження оновлених стандартів зображення гендерних ролей могло б допомогти
більш детально описати неприпустимі підходи до репрезентацій жінок та чоловіків [6].
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Дослідниця із США вивчала феномен «іронічного сексизму» в рекламі
постфеміністичного періоду в культурі Великобританії та США [7]. У цьому
дослідженні розглядався «іронічний сексизм» у сучасній рекламі, а також різні
способи, якими зараз «іронічний сексизм» функціонує в рекламі, орієнтованій на
чоловіків, і рекламі, націленій на жінок. У дослідженні, яке було проведено
португальськими вченими доведено, що суспільство не повністю розуміє поняття
сексизм, і іноді люди не сприймають це питання серйозно. Те ж саме відбувається з
компаніями, які не сприймають цю тему як актуальну. Проте відбувається зміна
парадигми, і сьогодні суспільство хвилюють теми, які раніше не вважалися
актуальними [8].
Першим масштабним дослідженням з опитування громадян України стосовно
відношення до проявів сексизму в рекламі було проведено у 2021 році за участю
Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні [9]. Деякі результати, які не
увійшли повністю у Звіт наведено нижче.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Питання сприйняття населенням України реклами з
сексистським контентом ґрунтовно не вивчалося в соціологічних дослідженнях. Хоча
активна громадськість, зокрема Українська Асоціація Маркетингу та гендерні
організації, наблизила ринок реклами в Україні до світових стандартів реклами,
питання сприйняття населенням реклами, яка містить різні прояви сексизму, все ще є
актуальним. Також цікавим є питання толерування реклами з наявною гендерною
дискримінацією певними групами населення України.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження є
сегментація населення України за сприйняттям сексистської реклами, а також
взаємозв’язок наявності гендерних стереотипів на толерування такої реклами.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Для отримання думки споживачів щодо реклами з
сексистським контентом було проведено онлайн-опитування за допомогою анкети.
Анкета містила сім рекламних зразків, які учасники опитування оцінювали за різними
аспектами. Кількість отриманих в дослідженні анкет – 2410. Серед опитаних: 50%
респондентів і 50% респонденток; 36% з повною або неповною вищою освітою, 31% з
професійно-технічною або середньо-спеціальною освітою, 33% з середньою освітою;
37% у віковій категорії 18–25 років, 27% у віковій категорії 26-40 років, 36% у віковій
категорії старше 41 року.
Рекламні зразки було відібрано за категоріями дискримінаційної за ознакою
статі реклами:
– гендерні стереотипи;
– об’єктивація (використання людини як сексуального об’єкту, прирівнення
людини до товару);
– насильство однієї статі над іншою.
Крім оцінок рекламних зразків, респонденти відповідали на запитання, за якими
визначалася наявність в них гендерних стереотипів, надв’язуваних уявлень про
гендерні ролі та їх відношення до дискримінаційної реклами.
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У першому запитанні сім зразків реклами з сексистським контентом
оцінювалися від 0 до 10 балів. Крайні оцінки «0» та «10» з психологічної точки зору
відповідають повному неприйняттю побаченого або прочитаного – оцінка «0», або,
навпроти, – повному прийняттю – оцінка «10». Ті респонденти, які ставлять крайні
оцінки, є найбільш категоричними з усіх опитаних. Найпопулярнішою для всіх зразків
виявилася оцінка «0». Важливо зауважити, що всі рекламні зразки, які було
запропоновано оцінити респондентам, отримали досить низькі оцінки. (табл. 1).
Таблиця 1 – Відсоток респондентів, які вибрали певну оцінку для запропонованих
зразків реклами, %
Реклама
1

Реклама
2

Реклама
3

Реклама 4

Реклама
5

Реклама 6

Реклама 7

32,5
7,7
8,9
10,3
8,4
10,0
6,1
4,9
4,1
2,8
4,3

34,9
8,8
10,9
10,1
8,5
8,3
5,2
4,1
3,7
1,8
3,7

32,5
7,8
8,9
9,9
8,6
9,1
7,1
5,1
3,5
2,7
4,7

37,9
7,9
8,2
9,8
8,9
9,1
6,1
4,4
3,4
1,8
2,4

28,3
8,7
10,0
11,3
9,3
9,5
7,6
5,6
3,7
2,2
3,9

25,0
6,1
8,0
9,2
9,9
10,1
7,5
7,4
6,0
3,3
7,5

48,6
7,4
8,3
7,3
6,6
6,5
4,4
3,7
2,6
1,1
3,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Оцін
ка

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всьо
го
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Найбільш негативну реакцію в опитаних викликав рекламний зразок № 7 з
об’єктивацією жінки – майже 50% респондентів надали категоричну негативну оцінку –
«0».
Найвищий бал певним зразкам ставила невелика кількість опитаних – від 2,4%
до 7,5%. Найбільше опитаних оцінило на найвищий бал – 10 – шостий зразок реклами.
Можливо тому, що він містить дітей, а також претендує на гумористичний контент.
Порівняємо загальні середні оцінки респондентів за всіма зразками реклами
(рис. 1):
– найбільш негативно респонденти оцінили зразок № 7, який можна віднести до
об’єктивації жінки, – 2,23 бали з 10 в середньому за всіма відповідями.
– на другому місці за негативним сприйняттям зразок № 4 з контентом, який
містить насильство, – 2,70 балів з 10 в середньому за всіма відповідями.
– на третьому місці зразок № 2 з об’єктивацією чоловіка, – 2,79 балів з 10 в
середньому за всіма відповідями.
– на четвертому місці два зразки – № 1 (3,12 балів з 10) та № 3 (3,14 бали з 10),
які можна віднести до об’єктивації жінки.
– зразок № 5 з шкідливими гендерними стереотипом знаходиться на п’ятому
місті, з оцінкою 3,20 білів з 10.
– зразок № 6 з нав’язуванням ґендерних ролей знаходиться на шостому місті, з
оцінкою 3,89 балів з 10.

Рисунок 1 – Загальні середні оцінки, поставлені респондент(к)ами зразкам реклами,
балів
О.В. Бучинська, О.Б. Давліканова, І.В. Лилик, О.І. Яшкіна. Взаємозв’язок наявності у
споживачів реклами гендерних стереотипів та ставлення до сексистської реклами
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Як бачимо, наявність зображень, які принижують жінку або чоловіка,
сприймається потенційними споживачами негативно. Найбільш негативну реакцію
викликають сцени насильства, демонстрація оголених частин тіла, що не пов’язано із
рекламованим товаром або способом його споживання. Шкідливі гендерні стереотипи
та нав’язувані гендерні ролі також розпізнаються й негативно сприймаються
потенційними споживачами, але, як можна побачити за середніми оцінками, не
викликають настільки сильну негативну реакцію, як інші прояви сексизму в рекламі.
Як було зазначено вище, максимальна середня оцінка серед рекламних зразків
3,89. Однак, порівнюючи сприйняття рекламних зразків окремо для чоловіків та жінок,
можна стверджувати про статистично значущі відмінності в середніх оцінках за всіма
наведеними примірниками (табл. 2). Жінки виявилися більш чутливими до проявів
сексизму в рекламі, ніж чоловіки. Оцінки жінок нижчі, ніж оцінки чоловіків. Найменші
оцінки в жінок отримали рекламні зразки № 7 та № 4 – з об’єктивацією та насильством
відповідно. Чоловіки найбільш негативно також відреагували на рекламний зразок № 7
та на зразок з об’єктивацією чоловічого тіла – № 2.
При порівнянні середніх оцінок респондентів за віковою стратифікацією можна
спостерігати відмінності в середніх оцінках для всіх рекламних зразків, а також більш
толерантне ставлення до дискримінаційної реклами у групах 41-65 та старше 65 років
Старші люди – так зване «покоління Х» – є більш толерантним до проявів
сексизму в рекламі, в порівнянні із молоддю, яку умовно можна віднести до «покоління
У» – 26-40 років, та «покоління Z» – 18-26 років. Слід підкреслити, що певні прояви
сексизму, на кшталт нав’язування гендерних стереотипів та гендерних ролей, найгірше
розпізнаються всіма респондентами, незалежно від віку.
Порівнюючи оцінки респондентів за рівнем освіти, дістаємо висновків:
Респонденти з вищою освітою ставлять значно нижчі оцінки за всіма зразками, ніж
респонденти з двох інших груп – з середньою освітою та з професійно-технічною або
середньо-спеціальною.
За отриманими результатами було виділено декілька сегментів споживачів за їх
сприйняттям реклами з проявами сексизму з такими назвами:
Категорично несприймаючі будь-яку рекламу з сексистським контентом. Це
жінки з вищою або неповною вищою освітою двох вікових категорій: 26-40 та 40-65
років. Середні оцінки рекламних зразків цих респонденток виявилися найнижчими
серед всіх груп, які було проаналізовано. У якості споживачів цей сегмент абсолютно
безперспективний для рекламодавців, які зловживають сексистським контентом.
Освічені жінки цього віку розпізнають сексистський контент у рекламі за всіма
категоріями і оцінюють таку рекламу близько до нуля.
Категорично несприймаючі певні прояви сексизму в рекламі. Це також жінки з
вищою або неповною вищою освітою двох вікових категорій: 18-25 років та старше 65
років. Середні оцінки для всіх рекламних зразків в цьому сегменті трохи вище, або такі
ж, як в попередньому, але за зразками реклами з гендерними стереотипами та з
гендерними ролями (зразки реклами №5 та №6) – значно вищі, ніж в першій групі. Цих
жінок зразу відвертає реклама зі сценами насильства, об’єктивації людини, але
рекламу, побудовану на гендерних стеретипах, вони зразу не ідентифікують, як
сексистську.
Інтуїтивно несприймаючі певну сексистську рекламу. В цей сегмент входять
жінки всіх вікових категорій з середньою та професійно-технічною або середньоспеціальною освітою. Ці жінки ставлять значно нижчі оцінки зразкам, які містять сцени
насильства, неналежного зображення жіночого тіла або об’єктивації (зразки реклами №
1, № 3, № 4, № 7), ніж зразкам з неналежним зображенням чоловічого тіла (зразок
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реклами № 2) або з гендерними ролями (зразок реклами № 6) та гендерними
стереотипами (зразок реклами № 5).
Таблиця 2 – Середні оцінки відповідей на запитання: «Наскільки Вам подобається
рекламний зразок?» за статтю, віком та освітою (балів)
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Несприймаючі рекламу з сексистським контентом. В цей сегмент входять
чоловіки всіх вікових груп з вищою або неповною вищою освітою. Найменші оцінки
вони ставлять зразкам з об’єктивацією людини (зразок реклами № 2, № 7) та рекламі з
елементами насильства (зразок реклами № 4). Рекламний зразок з гендерними ролями
(№ 6) має найвищу оцінку в цьому сегменті. Оцінки рекламних зразків № 1, № 3 та №
5, які містять різні ознаки сексизму, варіюються в вікових групах чоловіків з вищою
або неповною вищою освітою, але значно нижчі, ніж відповідні оцінки в групах
чоловіків з іншим рівнем освіти.
Несприймаючі рекламу тільки з агресивною об’єктивацією людини. В цей
сегмент входять чоловіки всіх вікових груп з середньою та професійно-технічною або
середньо-спеціальною освітою. Найменші оцінки вони ставлять зразку з агресивною
об’єктивацією чоловіків та жінок (зразок реклами № 2, № 7) Інші зразки реклами, які
містять різні ознаки сексизму, мають значно вищі оцінки, ніж в групі чоловіків з
вищою або неповною вищою освітою. Найвища середня оцінка в цьому сегменті у
рекламного зразка № 6.
Гіпотезою дослідження був взаємозв’язок наявності гендерних стереотипів у
споживачів реклами з толерантним ставленням до сексистської реклами. Для виявлення
певних гендерних стереотипів респондентам було задано кілька запитань:
1. На Вашу думку, хто частіше за все приймає рішення про купівлю товарів?
2. На Вашу думку, на кого більше впливає реклама?
3. Хто приймає рішення про коштовні покупки у Вашому домогосподарстві?
(для порівняння з першим запитанням)
Перше запитання «На Вашу думку, хто частіше за все приймає рішення про
купівлю товарів?» стосувалося загального уявлення респондентів/ок про моделі
прийняття рішень в сім’ї або в парі – про так звані гендерні ролі. Про відсутність
стереотипів щодо гендерних ролей свідчить вибір двох варіантів відповідей на це
запитання: «чоловік та жінка мають радитися у всьому» та «людина, яка більш
інформована про товар, незалежно від статі.»
Цікаву тенденцію можна спостерігати у відповідях на це питання за віком (рис.
2). Молодша група респондентів/ок віком від 18 до 25 років є найбільш прогресивною в
поглядах на гендерні ролі – 68% обрали варіанти відповідей, які характеризують
погляди респондентів щодо гендерних ролей як неупереджені. Трохи меншим є
відсоток таких респондентів/ок у віковій групі 26-40 років – 67%. В старших групах
спостерігається значна різниця: в групі 41-65 – лише 58%, а в групі старше 65 років –
47% мають неупереджені погляди.
Більш значна різниця у відповідях спостерігається у розрізі за рівнем освіти
(рис. 3). 72% респондентів/ок з повню або неповною вищою освітою обрали відповіді,
які свідчать про відсутність в них певних стереотипів щодо гендерних ролей. В інших
групах за рівнем освіти відсутність певних стереотипів щодо гендерних ролей
спостерігалася лише у 50% опитаних.
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Рисунок 2 – Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання хто найчастіше за все
приймає рішення про купівлю товарів за віком, %

Рисунок 3 – Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання хто найчастіше за все
приймає рішення про купівлю товарів за рівнем освіти, %
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Цікавим є також порівняння відповідей на це запитання чоловіків та жінок (рис.
4). Відсутність певних стереотипів щодо гендерних ролей з огляду на прийняття рішень
про купівлю товарів була визначена у 70% жінок та лише у 51% чоловіків.

Рисунок 4 – Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання «Хто найчастіше за все
приймає рішення про купівлю товарів» за статтю, %
Аналіз відповідей на запитання, яке стосувалося загального уявлення
респондентів/ок про моделі прийняття рішень в сім’ї або в парі, певною мірою пояснює
різницю їх реагування на дискримінаційну рекламу. Молодші групи респондентів/ок,
респондент(к)и із вищою або неповною вищою освітою та жінки більш негативно
реагували на рекламні зразки дискримінаційного характеру і, виявляється, що ці групи
також мають більш прогресивні погляди щодо моделей прийняття рішень в сім’ї або в
парі.
Друге запитання «На Вашу думку, на кого більше впливає реклама? (виберіть
варіант, з яким найбільше погоджуєтеся)», як і попереднє, пов’язано з виявленням
стереотипів у респондентів/ок. Всі варіанти відповідей на дане питання, окрім
останнього «На всіх людей впливає по різному, в залежності від індивідуальних
особливостей сприйняття», містили гендерні стереотипи щодо жінок та чоловіків.
За віком найбільш прогресивними виявилися дві груп – 18-25 та 26-40 років –
56% опитаних обрали варіант відповіді, що не містив стереотипів (рис. 5).
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Рисунок 5– Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання «На кого більше впливає
реклама» за віком, %
За рівнем освіти одна група респондентів/ок з повною або неповною вищою
освітою показала відсутність гендерних стереотипів – 61 % опитаних (рис. 6). В двох
інших групах за рівнем освіти таких респондентів\ок було по 37%.

Рисунок 6 – Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання «На кого більше впливає
реклама» за рівнем освіти, %
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Цікавим виявився розподіл відповідей респондентів та респонденток.
Відсутність гендерних стереотипів продемонстрували 61,5% жінок і лише 40%
чоловіків (рис. 7).

Рисунок 7– Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання «На кого більше впливає
реклама» за статтю, %
Найбільша частка респондентів/ок, які демонструють відсутність гендерних
стереотипів – серед жінок, молоді 18-40 та людей з вищою та неповною вищою
освітою.
Відповіді на це запитання корелюють з попереднім, тобто нав’язуванні гендерні
ролі та гендерні стереотипи стають рудиментом і не сприймаються значною часткою
населення в сучасному суспільстві. Сприйняття ролі чоловіка та жінка в парі або в
сім’ї, а також погляд на властиві суто жінці або чоловіку таланти або здібності
трансформуються, що відповідає глобальним трендам.
Але, все ж таки, в значної частини суспільства можна спостерігати певні
стереотипи і щодо ролі чоловіка/жінки у парі і щодо переваг чоловіка/жінки за певними
характеристиками. На жаль, це значна частка чоловіків, які досі мають певні
стереотипи щодо поведінки та ролі жінки/чоловіка, а також це люди старші 40 років і
люди з середньою або середньо-спеціальною освітою.
Третє запитання «Хто приймає рішення про коштовні покупки у Вашому
домогосподарстві?», слугувало для перевірки між уявленням про гендерні ролі та
реальною практиками.
Майже 36% респонденті/ок обрали варіант «Це спільне рішення всіх членів
родини», що свідчить про відсутність у них стереотипів щодо ролей жінки та чоловіка у
сім’ї при ухваленні рішень про значні витрати із бюджету домогосподарства (рис. 8).
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Рисунок 8 – Розподіл відповідей респондентів/ок на запитання «Хто приймає рішення
про коштовні покупки у Вашому домогосподарстві?», %
Далі було проаналізовано співвідношення відповідей на запитання «Хто
приймає рішення про коштовні покупки у Вашому домогосподарстві?» та «На Вашу
думку, хто частіше за все приймає рішення про купівлю товарів?» (табл. 3). Це
співвідношення дозволяє визначити кореляцію між тим, що думають респонденти з
приводу гендерних ролей (відповіді на запитання «На Вашу думку, хто частіше за все
приймає рішення про купівлю товарів?») та як діють в реальних умовах (відповіді на
запитання «Хто приймає рішення про коштовні покупки у Вашому
домогосподарстві?»).
Таблиця 3 – Крос табуляція відповідей респондентів на запитання «Хто приймає
рішення про коштовні покупки у Вашому домогосподарстві?» та «На Вашу думку, хто
частіше за все приймає рішення про купівлю товарів?», %

варіанти відповіді

Жінка, оскільки
вона краще знає,
що потрібно для
господарства

Людина, яка більше
Чоловік та жінка
інформована про
мають радитися в
товар, незалежно
усьому
від статі

Чоловіки,
Чоловіки, тому, що
оскільки в них
вони більше
розвинено
заробляють
логічне мислення

Мій партнер/чоловік

3,4

2,9

1,8

1,1

1,0

Мої батьки

2,0

3,7

1,7

1,3

0,5

Моя партнерка/жінка

3,0

3,4

2,4

1,1

0,7

3,7

21,0

8,2

1,1

1,8

2,7

9,4

2,7

4,5

1,0

3,5

4,4

2,1

2,1

2,0

Це спільне рішення всіх
членів родини
Я, тому, що живу
один/одна
Я, тому, що я –голова
сім’ї
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Так, клітинки, де респонденти продемонстрували протилежні відповіді, мають
малий відсоток. Отже, найбільша частота прослідковується у відповідях «Це спільне
рішення всіх членів родини» та «Людина, яка більше інформована про товар,
незалежно від статі». Тому рекламодавцям та рекламістам слід взяти до увагу життєві
практики респондентів/ок, адже відповідно до дослідження ASA [6] споживачі реклами
бажають, щоб реклама відображала їхній життєвий досвід точніше.
Портрет респондентів, які у більшості вибирали варіанти відповідей «Це
спільне рішення для всіх членів родини» та «Людина, яка більше інформована про
товар незалежно від статі» або «Чоловіки та жінки мають радитися в усьому», тобто ті
респонденти, в яких відсутні певні гендерні стереотипи: жінки та чоловіки молодого
віку – 18-40 років – з повною або неповною вищою освітою.
Портрет респондентів, які у більшості вибирали варіанти відповідей, які
свідчать про наявність певних гендерних стереотипів: чоловіки та жінки старше 40
років з середньою або середньо-спеціальною або професійно-технічною освітою.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. За результатами проведеного дослідження з’ясувалося, що в більшості
українські споживачі негативно ставляться до реклами з сексистським контентом.
Найбільш популярною оцінкою, яку споживачі виставляли рекламним зразкам з
проявами сексизму виявилася оцінка «0», тобто найгірша оцінка за шкалою від 0 до 10.
Серед українців можна виокремити декілька сегментів, які відрізняються ставленням до
дискримінаційною за ознакою статі реклами. Змінними для сегментування є вік, стать
та рівень освіти. Найбільш не сприймає сексистську рекламу молоді жінки з вищою
освітою, найбільш толерують – громадяни, яким більше 65 років і які не мають вищої
освіти.
У дослідженні було виявлено тісний зв'язок між наявністю в респондентів
гендерних стереотипів та відношенням до дискримінаційної реклами. За наявними
гендерними стереотипами спостерігалося більш позитивне відношення до реклами з
сексистським контентом. І, навпаки, при відсутності гендерних стереотипів у
респондентів спостерігалося вскрай негативне відношення до такої реклами.
В подальших дослідженнях слід більш глибоко вивчати вплив культурного,
економічного та соціального середовища на сприйняття громадянами дискримінаційної
реклами.
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Relationship Between Gender Stereotype Consumers of Adverting and their Attitude
Towards Sexist Advertising.
The aim of the article is to segment the population of Ukraine according to the perception of
sexist advertising, as well as the relationship between the presence of gender stereotypes to tolerate
such advertising. The active public, in particular the Ukrainian Marketing Association and gender
organizations, has brought the advertising market in Ukraine closer to world standards, and the issue
of public perception of advertising that contains various manifestations of sexism is still relevant.
Analyses results. An online survey was conducted to obtain consumer feedback on sexist
advertising. The number of questionnaires received in the study was 2410. Advertising samples were
selected according to the categories of gender-discriminatory advertising: gender stereotypes;
objectification (use of a person as a sexual object, equating a person to a commodity); violence of one
sex over another.
According to the results, several segments of consumers were identified according to their
perception of advertising with manifestations of sexism with the following names: categorically
rejecting any advertising with sexist content; categorically rejecting certain manifestations of sexism
in advertising; intuitively not accepting certain sexist advertising; those who do not accept
advertisements with sexist content; those who do not accept advertising only with aggressive
objectification of a person. Variables for segmentation were age, sex and education.
The study also found a relationship between the presence of gender stereotypes among
respondents and a tolerant attitude towards gender-discriminatory advertising.
Conclusions and directions for further research. .The study revealed that most Ukrainian
consumers have a negative attitude towards advertising with sexist content. Among Ukrainians,
several segments can be distinguished that differ in their attitudes toward gender-based
discrimination. Variables for segmentation are age, gender and level of education. Young women with
higher education do not perceive sexist advertising the most, and citizens who are over 65 and who do
not have higher education are the most tolerant.
The study found a close link between the presence of gender stereotypes in respondents and
attitudes towards discriminatory advertising.
Further research should further examine the impact of cultural, economic and social
environments on citizens' perceptions of discriminatory advertising.
Key words: gender discrimination, gender stereotypes, advertising, sexism, consumers
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УДК 658.8

JEL M31
Савельєв Микита Сергійович
здобувач освітнього рівня магістра маркетингу
Державний університет «Одеська політехніка»
(Одеса, Україна)

СТРАТЕГІЇ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ ПІДПРИЄМСТВ
Проведено маркетингове дослідження представників підприємств щодо бізнесмоделей, за якими вони здійснюють підприємницьку діяльність та інструментів Інтернетмаркетингу. Класифіковано інструменти інтернет-маркетингу за моделлю «6P». Визначено
мету бізнес-моделей за моделлю «6P». Окреслено напрямки оптимізації використання
інструментів інтернет-маркетингу. За резкльтатами проведеного маркетингового
дослідження запропоновано стратегії використання інструментів інтернет-маркетингу у
діяльності підприємств у мережі Інтернет.

Ключові слова: інтернет-маркетинг, інструменти інтернет-маркетингу, бізнесмоделі в мережі Інтернет, стратегії інтернет-маркетингу.

DOI: 10.15276/mdt.5.4.2021.7
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Основними завданнями маркетологів у
мережі Інтернет, є: дослідження і вивчення теоретичних основ інтернет-маркетингу,
аналіз застосування інструментів інтернет-маркетингу, розроблення рекомендацій
щодо впровадження інноваційних трендів інтернет-маркетингу в діяльність сучасних
підприємств. Все більше науковців досліджують основні напрями інтернет-маркетингу,
відповідно до яких розглядають його інструменти та особливості. Найбільшу увагу
дослідники зосереджують на таких складових, як: маркетингові дослідження,
маркетингові комунікації, збут в мережі Інтернет.
Сьогодні стає можливим використання все більш ефективних інструментів
маркетингових кампаній, які поєднують традиційні методи маркетингу та нові
інформаційні технології, для досягнення мети підприємства. Це в час цифровізації
суспільства забезпечується такими вагомими факторами, як знання бажань та потреб
споживачів, швидке та гнучке реагування на їх вимоги, завдяки вивченню можливостей
та ефективного використання різних методів, форм та способів продажу товарів,
формуванню попиту існуючих та потенційних споживачів.
Найбільш помітною актуальність інтернет-маркетингу стала під час світової
пандемії COVID-19. Інтернет-маркетинг розширює можливості традиційних
інструментів маркетингу. Саме тому, потрібна агрегації інструментів інтернетмаркетингу у певні стратегії, які можливо імплементувати в залежності від мети та
сукупності основних типових рис, які характеризують підприємства.
© 2021 The Authors. This is an open access article under the CC BY license

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. В цілому поняття «інтернетмаркетинг» не є дискусійним, але кожен науковець дає своє визначення [1]. Тобто за
сутністю ці визначення є тотожними, а за формою відрізняються, особливо в частині
виділення функціонального наповнення. Розглянемо найбільш поширені визначення.
В роботі [2] під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється використання
стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно використовуються при прямих
поштових розсилках, радіо- і телевізійних рекламних роликах, тільки тут вони
застосовуються в бізнес-просторі Інтернету.
В роботі [3] «інтернет-маркетинг – це розроблення дизайну та наповнення сайту
з урахуванням потреб споживачів та структури попиту, своєчасні зміни і оновлення
інформації на сайті, проведення опитувань і голосувань, підтримка зворотного зв’язку
із користувачами, швидка реакція на зміну тенденцій їхніх думок».
В роботі [4] «У світовій практиці Інтернет-маркетинг сприймається як цілий
комплекс дочірніх галузей, що включають не тільки банерну рекламу та public relations,
але й методики проведення маркетингових досліджень в Інтернеті, зокрема, вивчення
попиту і споживчої аудиторії, освоєння алгоритмів формування та забезпечення
високої ефективності рекламних кампаній, способів правильного позиціонування
торгової марки на ринку, а також багато іншого».
Ілляшенко С.М. стверджує [2], що сьогодні інтернет-магазини – це основний
елемент збутової політики в мережі Інтернет. До переваг використання інтернетмагазину, науковець відносить:
 економія час покупців на пошук і підбір товару;
 використання соціальних мереж, найбільш відомих пошукових систем, що
забезпечує охоплення широкої аудиторії потенційних покупців у різних регіонах і
країнах;
 забезпечення детального опису товару, відгуки інших покупців.
Проте, неможливо розглядати інструменти інтернет-маркетингу, без аналізу
характеристик підприємств, які їх використовують. Бізнес-середовище мережі Інтернет
різноманітне і вибір відповідних цифрових інструментів обумовлений бізнес-моделлю
підприємства. Проблемою для підприємств в теперішній час є вибір оптимальних
пакетів цифрових маркетингових інструментів залежно від обраної бізнес-моделі в
мережі інтернет. Для визначення кращих практик і формування оптимального набору
таких інструментів для кожної бізнес-моделі доцільним є опитування підприємців.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Велика кількість наявних статей та наукових праць вчених
описує та класифікує інструменти інтернет-маркетингу, проте ці дослідження
потребують подальшого розвитку та удосконалення, шляхом розробки інтернетмаркетингу в залежності від мети підприємства.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є
формування стратегій просування комерційних підприємств у мережі Інтернет на
основі дослідження бізнес-середовища сфери маркетингу.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Бізнес-середовище мережі Інтернет різноманітне і
вибір відповідних цифрових інструментів обумовлений бізнес-моделлю підприємства.
M. Rappa, виділяє вісім основних бізнес-моделей в мережі Інтернет: посередницька;
рекламна; інформаційна; торгова; виробнича; надання послуг; партнерська;
співтовариства, яка заснована на лояльності засновників та учасників, прибуток
забезпечується за рахунок продажу допоміжних продуктів і послуг [5].
М.С. Савельєв. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності
від бізнес-моделей підприємства

89

Marketing and Digital Technologies

Volume 5, No 4, 2021

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

Проблемою для підприємств в теперішній час є вибір оптимальних пакетів
цифрових маркетингових інструментів залежно від обраної бізнес-моделі в мережі
Інтернет. Для визначення кращих практик і формування оптимального набору таких
інструментів для кожної бізнес-моделі доцільним є опитування підприємців [610].
Метою маркетингового дослідження було визначення інструментів інтернетмаркетингу, які знають та використовують представники підприємств в залежності від
бізнес-моделі в мережі Інтернет.
Генеральною сукупністю дослідження є представники бізнесу, які мають власні
платформи в інтернет-середовищі.
Завдання дослідження є визначення:
1) рівня знайомства респондентів із інструментами інтернет-маркетингу;
2) особливостей маркетингових стратегій підприємств;
3) особливостей використання інструментів інтернет-маркетингу;
4) ефективності використання інструментів інтернет-маркетингу;
5) зацікавленості респондентів у оптимізації маркетингових стратегій.
Дослідження проводилося в форматі опитування на платформі Google Forms за
анкетою.
Обсяг вибірки – 400 осіб, які представляли різні бізнес-моделі.
Метод вибірки – стратифікована вибірка. Основою вибірки був реєстр
підприємств YouControl. Стратами вибірки були бізнес-моделі підприємств.
Аналіз соціально-демографічного складу вибірки: 55% – жінки та 45% чоловіки;
18-30 років (55%), 30-50 років (25%), 50 років і більше (20%). На підприємствах,
респонденти займають наступні посади: менеджер з маркетингу (45%), директор з
маркетингу (35%), також були опитані власники підприємств (20%). Респонденти
також поділяються на групи за стажем: ті хто пропрацював у сфері маркетингу менше
3-х років (45%), ті хто пропрацював у сфері маркетингу 3-5 років (20%), ті хто
пропрацював у сфері маркетингу більше 5 років (35%).
Опитування показало, що співробітники сфери маркетингу та власники
підприємств добре знайомі з інструментами інтернет-маркетингу: 80% респондентів
використовуються інструменти інтернет-маркетингу у свої діяльності, а 10% хотіли б
дізнатися більше про інструменти інтернет- маркетингу (рис. 1).
Аналізуючи відповіді 80% респондентів, що відповіли позитивно на питання про
користування інструментами інтернет-маркетингу, виявилося, що в середньому
респонденти взаємодіяли з ними близько двох років (рис. 2).
За бізнес-моделями, у відповідності до класифікації M. Rappa, у вибірці було
представлено вісім груп підприємств, оскільки бізнес-модель споживання не поширена
в Україні (рис. 3).
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Рисунок 1 – Ступінь знайомства з інструментами інтернет-маркетингу

Рисунок 2 – Взаємодія з інструментами інтернет-маркетингу

Рисунок 3 – Класифікація бізнес-моделей респондентів
М.С. Савельєв. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності
від бізнес-моделей підприємства
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Завдяки закритим питанням була створена матриця вибору певних інструментів
інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделі підприємства у мережі Інтернет
(табл. 1).
Таблиця 1 – Матриця бізнес-моделей у мережі Інтернет та особливостей інструментів
маркетинг-мікс «6Р» * (множинна відповідь)
Характеристика
Бізнес Модель
Підприємства

Широкоспеціалізований
Товар

Вузькоспеціалізований
Товар

Змішана
спеціалізація
Товару

Короткостроковий
ефект
Просування

Довгостроковий
ефект
Просування

Змішаний
ефект
Просування

Публічність

Посередницька

1

3

35

2

2

34

4

Рекламна

37

1

2

33

4

2

1

Інформаційна

2

36

1

1

37

3

40

Торгова

5

3

32

2

4

33

1

Виробнича

4

35

1

4

30

5

1

Партнерська

3

35

2

2

29

3

6

Співтовариства

3

33

3

1

35

5

40

Предплати

2

31

7

2

34

2

2

* Джерело: розроблено автором на підставі проведеного дослідження
Для опитування було обрано три характеристики маркетинг-міксу «6Р» – товар,
просування, публічність та визначено їх види (табл. 2).
Таблиця 2 – Характеристики маркетинг міксу «6Р» *
Елементи класифікації маркетинг міксу «6Р»
Товар
Просування
Публічність
Широко-спеціалізований;
Короткостроковий ефект
Наявна
Вузько-спеціалізований
Довгостроковий ефект
Не наявна
Змішана Спеціалізація
Змішаний ефект
* Джерело: розроблено автором
Респонденти за бізнес-моделлю обирали стратегію інтернет-маркетингу
підприємства, ґрунтуючись на елементах класифікації маркетинг-міксу «6Р».
Використовуючи аналіз множинних відповідей у програмному забезпечені «SPSS»,
можемо побачити схожість відповідей респондентів, які відносяться до одних і тих
самих бізнес-моделей:
– посередницька модель – змішана спеціалізація (Товар), змішаний ефект
(Просування);
– рекламна модель – широкоспеціалізований (Товар), короткостроковий ефект
(Просування);
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– інформаційна модель – вузькоспеціалізований (Товар); довгостроковий ефект
(Просування), наявна (Публічність);
– торгова модель – змішана спеціалізація (Товар), змішаний ефект (Просування);
– виробнича модель – змішана спеціалізація (Товар), змішаний ефект
(Просування);
– партнерська модель – вузькоспеціалізований (Товар); довгостроковий ефект
(Просування);
– модель співтовариства – вузькоспеціалізований (Товар); довгостроковий ефект
(Просування), наявна (Публічність);
– модель передплати – вузькоспеціалізований (Товар); довгостроковий ефект
(Просування).
Для визначення латентних змінних, які агрегують певну кількість запитань, на
які респонденти відповідали схожим чином, було використано факторний аналіз до
змінних з оцінками п’ятнадцяти інструментів інтернет-маркетингу. За результатами
його виконання, 15 інструментів інтернет-маркетингу поєднано в чотири фактори (табл.
3).
Таблиця 3 – Метод головних компонент факторного аналізу

% дисперсії

Сумарний %

Усього

% дисперсії

Сумарний %

Усього

% дисперсії

Сумарний %

Ротація суми квадратів
навантажень

6,244
4,960
1,877
1,426

41,624
33,067
12,513
9,508

41,624
74,690
87,203
96,711

6,244
4,960
1,877
1,426

41,624
33,067
12,513
9,508

41,624
74,690
87,203
96,711

4,785
4,110
3,583
2,029

31,902
27,400
23,886
13,524

31,902
59,302
83,187
96,711

Компонент

1
2
3
4

Вилучення суми квадратів
навантажень

Усього

Початкові власні значення

Сукупна дисперсія, яка пояснюється цими факторами, складає 97%. Перше
власне значення перевищує шість, що свідчить, що перший фактор акумулює понад
шість вихідних змінних (інструментів інтернет-маркетингу).
Перший фактор корелює з контекстною рекламою, з таргетованою рекламою, з
онлайн-опитуваннями, з ретаргетингом та з вірусним маркетингом. Його було названо
«Інструменти з короткостроковим ефектом».
Другий фактор корелює з SEO-просуванням, А/В-тестуванням, СRM-системами,
стимулюванням відгуків, Email-маркетингом. Він отримав назву «Інструменти з
довгостроковим ефектом».
Третій фактор корелює зі співробітництвом зі ЗМІ, співробітництвом з
лідерами думок та з партнерськими програмами. Його було названо «Інструменти
публічності».
Четвертий фактор корелює з SMM-просуванням та контент-маркетингом. Він
отримав назву «Інструменти інформатизації споживачів».
З повернутої матриці компонентів було отримано характеристику кожного з
факторів за коефіцієнтами кореляції (табл. 4).
М.С. Савельєв. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності
від бізнес-моделей підприємства
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Таблиця 4 – Повернена матриця компонентів інструментів інтернет-маркетингу
Повернена матриця компонентів

Контекстна Реклама
Таргетована Реклама
SEO Просування
AB Тестування
SMM Просування
Онлайн Опитування
CRM Системи
Стимулювання Відгуків
Email Маркетинг
Ретаргетинг
Контент Маркетинг
Співробітництво зі ЗМІ
Вірусний Маркетинг
Партнерські Програми
Співробітництво з лідерами думок

1
,979
,969
-,383
,011
-,213
,704
-,033
-,388
-,383
,943
-,213
,067
,977
,067
,067

Компонент
2
3
-,149
,019
-,154
-,004
,759
,459
,962
,036
-,090
-,095
,541
,282
,963
,082
,768
,464
,759
,459
-,206
,049
-,090
-,095
,183
,973
-,131
-,015
,183
,973
,183
,973

4
-,132
-,140
-,074
-,049
,968
-,207
-,051
-,075
-,074
-,140
,968
-,074
-,133
-,074
-,074

Можна зробити висновок, що визначені фактори мають зв’язок з особливостями
класифікації бізнес-моделей за маркетинг мікс «6Р».
На відкрите питання «З якими проблемами ви зустрічаєтесь при створені
інтернет-маркетинг стратегії на Вашому підприємстві?» респонденти вказували, що
кількість існуючих інструментів інтернет-маркетингу є надто великою, що призводить
до неефективних витрат маркетингового бюджету. Тому запропонована матриця
ефективного використання інструментів інтернет-маркетингу.
Для цього, завдяки питанню про ефективність інструментів інтернетмаркетингу за 5-ти бальною шкалою, обрані інструменти, чий показник – 4 або 5 балів,
після чого, за результатами аналізу множинних відповідей у програмному продукті
«SPSS», створена матриця відповідності найбільш ефективних інструментів інтернетмаркетингу. Існує залежність між бізнес-моделями та найбільш ефективними
інструментами інтернет-маркетингу, які використовуються у маркетинговій діяльності
підприємств (табл. 5).
Дана матриця дозволяє у подальшій роботі провести структуризацію
інструментів інтернет-маркетингу і бізнес-моделей підприємств у стратегії інтернетмаркетингу.
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40
50
50
45
50
50
50
40

40
2
40
40
3
3
46
50

50
50
5
50
2
2
4
3

40
2
40
35
5
6
40
45

Співробітництво З
Лідерами Думок

Контент Маркетинг

Ретаргетинг

Email Маркетинг

40 50
0 50
50 3
35 50
40 4
50 4
35 7
43 5

Партнерські Програми

40
4
50
50
50
40
40
50

Вірусний Маркетинг

50 40 40
50 0 5
40 3 40
50 40 40
40 5 40
40 3 40
50 3 1
50 5 45

Стимулювання
Відгуків

CRM Системи

Онлайн Опитування

SMM Просування

AB Тестування

SEO Просування

50 40 50 40
Рекламна
50 40 0 10
Інформаційна
2 3 50 40
Торгова
40 50 50 50
2 3 50 50
Виробнича
5 3 50 40
Партнерська
7 50 3
Співтовариства 5
4 2 50 40
Передплати
* Джерело: розроблено автором

Співробітництво зі
ЗМІ

Посередницька

Таргетована Реклама

Бізнес модель
підприємства

Контекстна Реклама

Таблиця 5 – Матриця бізнес-моделей у мережі Інтернет та найбільш ефективних
інструментів інтернет-маркетингу * (множинна відповідь)

40
1
40
40
5
2
47
47

На питання «Чи зацікавлені Ви в оптимізації коштів на використання
інструментів інтернет-маркетингу?» 70% респондентів зазначили, що шукають
шляхи оптимізації коштів на інструменти інтернет-маркетингу (рис. 4).

Рисунок 4 – Матриця бізнес моделей у мережі Інтернет та найбільш ефективних
інструментів інтернет-маркетингу
Варто нагадати, що 10% респондентів бажають познайомитись з можливостями
інструментів інтернет-маркетингу.
Досліджуючи відкрите питання «З якими проблемами Ви зустрічаєтесь при
створені інтернет-маркетинг стратегії на Вашому підприємстві», можна зробити
М.С. Савельєв. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності
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висновок, що одною з основних проблем є нерівний доступ до інформації щодо
використання інструментів інтернет-маркетингу.
Проведене маркетингове дослідження дозволило зробити висновок про те, що
існує необхідність структурування інтернет-маркетингових стратегій, яке було б
інформативним як для обізнаних маркетологів, так і для тих, хто зустрічається з
інтернет-маркетингом вперше. Результати спонукають до систематизації найбільш
ефективних інструментів інтернет-маркетингу у певні стратегії. Завдяки класифікації
бізнес-моделей, можемо систематизувати цілі підприємств, а класифікація цих моделей
завдяки маркетинг-міксу «6Р» спрощує вибір найбільш релевантних бізнес-моделей.
Першим кроком для того, щоб обрати стратегії інтернет-маркетингу, є аналіз
діяльності підприємства, на основі запропонованих трьох характеристик маркетингміксу «6Р» – товар, просування, публічність (табл. 2). Це дасть розуміння до якої
бізнес-моделі у мережі Інтернет належить підприємство. Слід також зауважити, що
використання інструментів інтернет-маркетингу залежить від мети підприємства в
мережі.
Запропоновано мету для кожної бізнес-моделі в Інтернет (табл. 6).
Таблиця 6 – Мета бізнес-моделей в мережі Інтернет*
Бізнес-модель
Посередницька
Рекламна
Інформаційна
Торгова
Виробнича
Партнерська
Співтовариства
Передплати

Мета
Збільшення кількості продажів, шляхом збільшення кількості переходів на
ресурс, які виконують цільову дію.
Збільшення кількості переглянутої реклами, шляхом збільшення кількості
широкоспеціалізованих переходів на ресурс.
Збільшення кількості продажів, шляхом збільшення кількості
вузькоспеціалізованих переходів на ресурс. Підтримка репутації ресурсу.
Збільшення кількості продажів, шляхом збільшення кількості переходів на
ресурс, які виконують цільову дію.
Збільшення кількості продажів, шляхом збільшення кількості
вузькоспеціалізованих переходів на ресурс.
Збільшення кількості продажів, шляхом збільшення кількості
вузькоспеціалізованих переходів на ресурс.
Підтримка репутації ресурсу.
Збільшення кількості повторних продажів, заохочення нових постійних
клієнтів. Підтримка репутації ресурсу.

* Джерело: розроблено автором
Наступним кроком, є перехід до розгляду запропонованих стратегій.
Стратегія вузької спеціалізації. Характерна для підприємств, які мають за мету
збільшення кількості вузькоспеціалізованих переходів на свій інтернет-ресурс.
Вузькоспеціалізовані переходи передбачають конкретизовані запити, які можуть
містити елементи фахової мови. Це переходи користувачів, які глибоко розуміють
тематику пошуку і можуть чітко сформулювати свій запит у пошуковій системі. Такі
підприємства орієнтуються на низько- та середньо-частотні запити. Саме тому цей
сегмент ринку характеризується низьким або середнім рівнем конкуренції. Стратегія
даного типу підприємства базується на тому, що: продукція або послуга, яку воно
реалізує є вузькоспеціалізована; ефект від просування у мережі Інтернет має
довгостроковий ефект; значну роль у реалізації своїх товарів або послуг відіграє саме
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репутація підприємства, а не публічність. До даного типу стратегій відносяться:
«Виробнича» та «Партнерська» бізнес-моделі підприємств в мережі Інтернет.
Такий тип стратегії передбачає використання наступних інструментів інтернетмаркетингу (табл. 7).
Таблиця 7 – Запропоновані стратегія в Інтернет та рекомендована система інструментів
інтернет-маркетингу для бізнес-моделей: «Виробнича» та «Партнерська»
Назва бізнесмоделі в Інтернет

Назва стратегії

«Виробнича»
«Партнерська»

Стратегія вузької спеціалізації

Система інструментів інтернетмаркетингу
SEO-просування
А/B тестування
SMM
Використання CRM-системи
Стимулювання відгуків
E-Mail маркетинг
Контент-маркетинг

Стратегія вузької спеціалізації з елементами репутаційних інструментів.
Характерна для підприємств, які мають за мету збільшення кількості
вузькоспеціалізованих переходів на свій інтернет-ресурс. Особливість підприємств, які
зацікавлені у використанні стратегії вузької спеціалізації з елементами репутаційних
інструментів, полягає у тому, що їм необхідно мати позитивну репутацію, аби
зацікавити споживача (інформаційна бізнес модель). Інша особливість полягає у тому,
що підприємства (бізнес модель передплати) реалізують товар, який можна у короткий
термін вільно масштабувати, на відміну від підприємств, які займаються виробництвом.
Саме елементи публічності дозволяють швидко займати перші позиції у нових
сегментах, адже споживачі заздалегідь проінформовані щодо нового підприємства. До
даного типу стратегій відносяться: «Передплати» та «Інформаційна» бізнес-моделі.
Такий тип стратегії передбачає використання усіх вищепозначених інструментів
вузькоспеціалізованої стратегії та акцентування уваги на інструментах публічності
(табл. 8).
Стратегія широкої спеціалізації. Характерна для підприємств, які мають за мету
збільшення кількості переходів на свій інтернет-ресурс, адже саме інтернет-трафік є
головним джерелом їх доходів. Відповідаючи переважно на інформаційні запити
користувачів у пошуковій системі, інтернет-ресурс задовольняє їх потребу у пошуку
необхідної інформації, натомість інтернет-користувач переглядає рекламу, яка
з’являється у додатковому вікні, або на самому інтернет-ресурсі у вигляді блоку сайту.
Такі підприємства орієнтуються на середньо- та високочастотні запити. Саме тому цей
сегмент ринку характеризується високим рівнем конкуренції. Стратегія даного типу
підприємства базується на тому, що: продукція або послуга (інформація), яку воно
реалізує є широкоспеціалізованою; ефект від просування у мережі Інтернет є
короткостроковим. До даного типу стратегій відносяться: «Рекламна» бізнес-модель
підприємств в мережі Інтернет. Такий тип стратегії передбачає використання
наступних інструментів інтернет-маркетингу (табл. 9).
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Таблиця 8 – Запропоновані стратегії в Інтернет та рекомендована система інструментів
інтернет-маркетингу для бізнес-моделей: «Передплати» та «Інформаційна»
Назва бізнес-моделі в
Інтернет

«Передплати»
«Інформаційна»

Назва стратегії

Стратегія вузької
спеціалізації з
елементами
репутаційних
інструментів

Система інструментів інтернет-маркетингу
SEO-просування
А/B тестування
SMM
Використання CRM-системи
Стимулювання відгуків
E-Мail маркетинг
Контент-маркетинг
Співробітництво з лідерами думок
Співробітництво зі СМІ
Партнерські програми

Таблиця 9 – Запропоновані стратегії в Інтернет та рекомендована система інструментів
інтернет-маркетингу для бізнес-моделі «Рекламна»
Назва бізнесмоделі в
Інтернет

«Рекламна»

Назва стратегії

Стратегія широкої спеціалізації

Система інструментів інтернетмаркетингу
Контекстна реклама
Таргетована реклама
SMM
Ретаргетинг
Контент-маркетинг
Вірусний маркетинг

Стратегія змішаної спеціалізації. Характерна для підприємств, які через
великий рівень конкуренції на ринку змушені використовувати усі види інструментів
інтернет-маркетингу щоб бути конкурентоспроможними. Стратегія передбачає низький
або середній рівень маржинальності товару, тому підприємство зацікавлено у реалізації
продукції якомога більшій аудиторії. Такі підприємства орієнтуються на
високочастотні запити. Саме тому цей сегмент ринку характеризується надвисоким
рівнем конкуренції. Стратегії передбачає використання усіх вищезазначених
інструментів інтернет-маркетингу. До даного типу стратегій відносяться: «Торгова» та
«Посередницька» бізнес-моделі (табл. 10).
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Таблиця 10 – Запропоновані стратегії в Інтернет та рекомендована система
інструментів інтернет-маркетингу для бізнес-моделі «Торгова» та «Посередницька»
Назва бізнес-моделі в
Інтернет

Назва стратегії

«Торгова»
«Посередницька»

Стратегія змішаної
спеціалізації

Система інструментів інтернетмаркетингу
SEO-просування
А/B тестування
SMM
Використання CRM-системи
Стимулювання відгуків
E-Mail маркетинг
Контент-маркетинг
Співробітництво з лідерами
думок
Співробітництво зі СМІ
Партнерські програми
Контекстна реклама
Таргетована реклама
Ретаргетинг
Контент-маркетинг
Вірусний маркетинг

Стратегія синергії репутації та публічності. Характерна для некомерційних
організацій, які мають за мету просвітництво авдиторії або збір інформації певної
тематики на інтернет-ресурсі. Витрати на обладнання та рекламу компенсуються за
рахунок внесків членів організації або благодійності. Правління організації зацікавлено
у підтримці репутації, шляхом використання інструментів публічності. Це дозволяє
заохочувати більшу авдиторію свідомих користувачів та потенційних членів клубу
даного інтернет-ресурсу. До даного типу стратегій відносяться: бізнес-модель
«Співтовариства» (табл. 11).
Таблиця 11 – Запропоновані стратегії в Інтернет та рекомендована система
інструментів інтернет-маркетингу для бізнес-моделі «Співтовариства»
Назва бізнес-моделі в
Інтернет

«Співтовариства»

Назва стратегії

Система інструментів інтернетмаркетингу
SEO-просування
SMM
Стимулювання відгуків
E-Mail маркетинг
Стратегія синергії репутації
Контент-маркетинг
та публічності
Співробітництво з лідерами
думок
Співробітництво зі СМІ
Партнерські програми
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Розвиток інформаційних технологій обумовлює увагу маркетологів до
дослідження сутності і особливостей взаємодії між підприємствами і споживачами у
мережі Інтернет. Відбувається цифровізація економічних відносин, все більше
підприємств використовують інструментарій інтернет-маркетингу для ведення діалогу
з цільовою аудиторією.
Проблема неефективного використання інструментів інтернет-маркетингу є
доволі актуальною на сьогоднішній день, зважаючи на велику кількість підприємств,
які «діджиталізують» свою комунікацію з цільовою авдиторією.
Класифікація бізнес-моделей та систематизація даних, щодо інструментів
маркетингу у мережі Інтернет, дозволяють:
– проаналізувати певні особливості різних видів підприємств та організацій;
виділити схожості та визначити мету бізнес-моделей;
– класифікувати інструменти та бізнес-моделі;
– запропонувати певну стратегію, щодо діяльності у мережі Інтернет.
Завдяки запропонованій класифікації стратегій підприємств різних бізнесмоделей в мережі Інтернет можливо оптимізувати маркетинг-процеси, заощадити
ресурси та максимально ефективно вести комунікацію зі цільовою авдиторією.
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Saveliev Mykyta. Master Student. Odessa Polytechnic National University (Odesa, Ukraine)
Strategies for choosing Internet marketing tools depending on the business models of the
enterprise.
The aim of the article is to classify and form strategies of the commercial companies’ and
non-commercial organisations’ promotion on the web.
The results of analyses. During the analyses of the business models on the web, there were
distinguished next possible strategies of the Use of Internet-Marketing instruments:
Narrow specialization strategy is appropriate for the companies, that want drive narrow
specialized traffic to the web-resource. Narrow specialized clicks on the web-resource are specified
requests of the user, that could contain professional terms. This kind of user-transitions belong to the
people, who understand the subject deeply and can easily form necessary request, using searchengine.
Narrow specialization strategy with the elements of reputation instruments is appropriate for
the companies, that want drive narrow specialized traffic to the web-resource. The main feature of the
companies, that use narrow specialization strategy with the elements of reputation instruments, is that
they have to have positive reputation, to wake up the interest of the user.
Another main feature is that the companies sell the product, that could be freely scaled in a
short period of time in comparison with a companies, that have got big productions. It is an element of
publicity, that allows to reach first places in new segments.
Wide specialization strategy is appropriate for the companies, that want to drive more traffic
to the web-resource, because this traffic is a source of companies’ income. The aim of the web-site is
to answer to the information requests of the users, to encourage them to visit the web-resource and to
reach the needed information through the watching of the advertising.
Mixed specialization strategy is appropriate for the companies, that have to use the large
amount of the Internet-Marketing instruments due to the high level of the competition on the market.
This type of the strategy requires larger amount of variable-costs, that’s why the level of the profit
margin is low or middle. In this case, companies do want to increase their profit, selling their product
to the big amount of consumers. This segment has a high level of competition.
The synergy of reputation and publicity strategy is appropriate for the non-commercial
organisations, that have got an aim to educate their target audience or to collect the narrowspecialized information on their web-resource. The costs of the organisation are covered by the
donation or by the month-fee.
The administration of the organization is interested to support and expand their reputation, to
wake up an interest in the larger amount of potential users.
М.С. Савельєв. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності
від бізнес-моделей підприємства
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Conclusions and perspectives for further research. The classification of the business-models
strategies on the web lets commercial companies and non-commercial organisations optimize their
marketing processes, save resources, maximize the effectivity of the communication with their
audience, in accordance with their aims.
Keywords: internet-marketing, internet-marketing instruments, business models on the web,
internet-marketing strategies.
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