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ВІД РЕДАКЦІЇ 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАРКЕТОЛОГІВ ПІД ЕГІДОЮ УАМ 

 

 

У Статуті Української Асоціації Маркетингу (УАМ) можна побачити таке 

завдання: 

3.3.30. Підготовка членів Організації до проведення сертифікації на відповідність 

професійним стандартам. 

Це завдання Асоціація почала виконувати у 2008 році за 13 років до появи в 

Україні професійних стандартів з маркетингу. У лютому 2008 р. було сформовано 

Кваліфікаційний комітет УАМ. 

4 квітня 2008 року піонером імплементації проекту «Професійної сертифікації 

маркетологів» стала Одеська організація. Керівником програми «Менеджер з 

маркетингових досліджень» вже 14 років є заступник завідувача кафедри маркетингу 

«Одеської політехніки», відповідальний редактор журналу «Маркетинг і цифрові 

технології», д.е.н., проф. Яшкіна О.І. 

Загалом у Одесі за 3 програмами («Менеджер з маркетингових досліджень», 

«Інтернет-маркетинг», «Аналітика в маркетингу») сертифікованими маркетологами 

стало близько 500 осіб. Це більше, ніж в інших містах України разом узятих. 

Тому в Одесі розроблено перший в Україні професійний стандарт з маркетингу. І 

це відкриває для УАМ «Вікно можливостей». 

Не в одному іншому місті України, крім Одеси, не було міжнародних 

екзаменаційних комісій. До Одеси на іспити приїжджали представники Європейського 

Фонду Освіти, Європейського альянсу рекламних стандартів, Федерації роботодавців 

України, Міністерства соціальної політики, керівники маркетингових агенцій та відділів 

маркетингу підприємств. 

Для маркетологів саме зараз проблема підвищення кваліфікації є 

гіперактуальною. У 3 тисячолітті потрібні нові професійні компетентності. При цьому 

СОVID 19 ще більше змінив «патерн споживання», тому що виконати санітарні норми 

можна лише дистанційно. Наприклад, раніше при виникненні бажання поїсти необхідно 

було приїхати до закладу громадського харчування. 

Зараз же необхідно вибрати веб-сайт закладу. А далі будь-яка страва стає 

доступною разом з доставкою додому в кілька кліків на мобільному телефоні. За рахунок 

інформаційних технологій покупець має змогу задовольнити персоніфікований попит. 

У цих умовах головне мати маркетологів, які здатні привести потенційного 

покупця на веб-сайт. Це надзвичайно складно, оскільки веб-сайтів мільйони. 

Підкреслюємо, сьогодні, головне для маркетологів привести потенційного покупця на 

веб-сайт. Тому у відділі маркетингу мають бути кваліфіковані фахівці з пошукової 

оптимізації, контекстної реклами, контент-менеджери, веб-дизайнери. 

В Україні ЗВО готують маркетологів уже 30 років. За цей час підготовлено 

десятки тисяч людей. Проте необхідність формувати цифрові компетентності виникла 

«лавиноподібно» відносно недавно. Звідси перед маркетологами постає проблема: «У 

якому Центрі підвищувати кваліфікацію, щоб відповідати викликам часу»? 

В Одесі, знову вперше в Україні, існує 2 Незалежні сертифікаційні центри, в яких 

слухачі отримують сертифікат УАМ: 

1) У Національному університеті «Одеська політехніка». 

2) У Міжнародному інституті маркетингу. 
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До 2021 року, коли не було професійних стандартів, володіння сертифікатом 

УАМ було питанням віри. Сертифікат не мав юридичних зобов’язань. Власник 

сертифікату чи вірив, чи не вірив, що він допоможе на ринку праці. 

З розробкою професійних стандартів із маркетингу виникає нова якість у роботі з 

підвищення кваліфікації в УАМ. Якщо затверджено професійний стандарт, Національна 

рамка кваліфікацій може видавати ліцензії Сертифікаційним Центрам на неформальну 

освіту маркетологів. І тут неформальна освіта визнається державою. Сертифікат УАМ 

на правовій основі може підтверджувати наявність професійних компетентностей. Отже, 

він зможе враховуватися відділами кадрів підприємств для працевлаштування або 

кар'єрного зростання, як і дипломи про формальну освіту. 

Тому метою є формування системи неформальної освіти маркетологів під егідою 

УАМ. Це дозволить Асоціації контролювати якість підвищення кваліфікації. Як казав 

Наполеон: «Головне вплутатися в бій, а там подивимося». Залежно від ситуації на ринку 

праці діятимемо далі. 

 

 

 

 

 

Михайло Окландер 

Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології» 
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ЦИФРОВІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ 

В АСПЕКТІ ГОТОВНОСТІ СПОЖИВАЧІВ 
 

Показано, що можливість і інтенсивність здійснення цифрових комунікацій залежить 

від навичок користувачів у цій сфері. Встановлено, що наявність певних знань у сфері цифрових 

комунікацій перетворюється у фактор актуалізації подальшого підвищення кваліфікації у цій 

самій сфері. Проаналізовано рівень володіння населенням України окремими цифровими 

навичками. Виокремлено види цифрових каналів, які у найбільшій мірі використовуються або 

можуть використовуватися як комунікаційні маркетингові канали. Показано причини, які 

протидіють загальним тенденціям зростання обсягів цифрового маркетингу. Зазначено 

необхідність постійного моніторингу стану і динаміки застосування цифрового маркетингу для 

адекватного розуміння тенденцій його розвитку і впливу на споживачів та своєчасного 

реагування на них. 

Ключові слова: цифровий маркетинг, маркетингові комунікації, інтернет-маркетинг, 

канали комунікації, навички споживачів. 

 

 

DOI: 10.15276/mdt.6.1.2022.1 

 

 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Найважливішим трендом у розвитку 

маркетингових комунікацій останніх десятиліть безумовно стала їх цифровізація, 

переведення багатьох маркетингових дій в онлайн, зміна співвідношення маркетингових 

бюджетів онлайн і офлайн маркетингу, виникнення груп товарів і послуг, стосовно яких 

відбувається інтенсивне витіснення цифровими маркетинговими комунікаціями усіх 

інших комунікаційних каналів і засобів. Така зміна акцентів вимагає постійного 

моніторингу стану і тенденцій електронного бізнесу, способів його організації, розвитку 

технологій для своєчасного впровадження усіх тих інновацій, які виникають у цій сфері. 

Інноваційні цикли постійно скорочуються і те, що вчора було піонерним 

нововпровадженням, сьогодні стає буденною практикою, тому відставання у реакції 

бізнесів на нові виклики не просто скорочує прибутки, а може загрожувати самому їх 

існуванню. Проте розвиток цифрових комунікацій залежить не тільки від можливостей 

впровадження технічних і технологічних інновацій, але не меншою мірою і від 

можливостей пересічних користувачів сприймати інформацію, що подається новими 

шляхами і користуватися відповідними комунікаційними каналами і засобами. 

 

 © 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 
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Комунікація – це двобічний процес, в якому недоліки процесу сприйняття 

повідомлень не можуть бути скомпенсовані перевагами у їх наданні. Тому величезну 

роль у забезпеченні ефективності цифрових маркетингових комунікацій відіграє 

технічна, кваліфікаційна і навіть психологічна готовність споживачів отримувати і 

сприймати відповідну інформацію. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Останнім часом питанням 

розвитку маркетингу в Інтернеті, електронних маркетингових комунікацій, інтегрованих 

маркетингових комунікацій у цифровому середовищі приділяється дуже велика увага у 

працях науковців. Зокрема наукові дослідження присвячуються питанням розвитку 

цифрового маркетингу як інноваційному напряму комунікацій [1, 8, 14, 16, 25], 

дослідженням маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі [6, 9, 20, 22, 23], 

оцінюванню ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій [3, 21], 

застосуванню соціальних мереж у маркетингу [7, 9, 11, 20], рекламній діяльності в 

Інтернеті [12, 17, 18, 26], актуальним тенденціям і стратегіям розвитку цифрових 

комунікацій в системі маркетингу [5, 10, 15, 24], інструментам цифрового маркетингу [4, 

8]. Цим питанням присвячені наукові праці І.В. Бойчук [5, 6], Н.Р. Кордзая [11, 12], 

Ф.Котлера [13], А.О. Наторіної [24], М.А. Окландера [23], П.Г. Перерви [25], В.П. 

Пилипчука [26], Л.В. Фролової [21] і багатьох інших вчених. 

Проблеми розвитку цифрових маркетингових комунікацій розглядаються у 

відомих світових бестселерах [13], наукових монографіях [23], статтях [4, 5, 8, 9, 15, 21, 

24, 25, 26], матеріалах міжнародних конференцій [1, 3, 10, 14, 16, 17, 18], навчальній 

літературі [6, 11, 12]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Проведений аналіз літературних джерел показує, що 

недостатньо висвітленими залишаються питання готовності пересічних споживачів до 

сприйняття новітніх комунікаційних каналів, тому у цій статті зосередимося на аналізі 

впливу цифрової грамотності населення України на функціонування і перспективи 

розвитку системи цифрових маркетингових комунікацій. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є виявлення 

нових тенденцій у розвитку цифрових маркетингових комунікацій, пов’язаних з 

готовністю пересічних споживачів до сприйняття і використання відповідних 

комунікаційних каналів і засобів. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Дані загальнонаціонального опитування показують, 

що постійно збільшується частка користувачів мережі Інтернет серед дорослого 

населення, у 2021 р. вона досягла 92 % порівняно з 88 % у 2019 р. [22, с. 4]. Серед 

молодих людей віком до 18 років підключення до мережі мають 97,1 % [22, с. 82]. 

Очевидно, що оцінювати цей досягнутий рівень доцільно на основі міжнародних 

порівнянь. У 2021 р. загальна чисельність користувачів Інтернету у світі сягнула 4,9 млрд 

осіб, що становить 63 % від усього світового населення [2, 19]. Світ поділився на полюси 

найбільш і найменш «Інтернетизованих» країн. Якщо Катар і Об’єднані Арабські 

Емірати має рівень проникнення Інтернету 99 %, Ісландія, Норвегія, Люксембург – 98 %, 

Данія 97 %, то у Північній Кореї цей показник становить лише 0,06 % [7]. Отже, на фоні 

середньосвітових показників Україна знаходиться на досить пристойному рівні.  

Зрозуміло, що люди, які мають доступ до Інтернет, сильно різняться між собою 

за інтенсивністю його використання. Так, попри те, що доступ до Інтернет мають 92 % 

українців, користувалися цією мережею протягом останніх трьох місяців 88 %, тобто, як 

мінімум 4 % мешканців практично не використовують Інтернет, хоча мають можливість 
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це робити. З іншого боку, серед тих, хто відповів, що користувався Інтернетом протягом 

останніх трьох місяців, питома вага користувачів, які здійснювали вхід до Інтернету 

кожен день чи практично кожен день становить для усіх мешканців України 93,0 %, а 

для молоді до 18 років – 95,2 % [22, c. 14, 84]. 

Найчастіше звернення до мережі Інтернет відбувається вдома, це визнають 88,9 

% користувачів (рис. 1). 10–20 років тому, коли більшість мобільних пристроїв ще не 

були орієнтовані на Інтернет, а наявність вдома персонального комп’ютера і його 

підключення до мережі не було повсюдним, вихід в Інтернет частіше відбувався з роботи 

чи навчальних закладів. Зараз ці місця виходу до мережі хоча і є часто 

використовуваними, все ж поступилися за частотою користуванню Інтернетом без 

виходу з власного помешкання. Очевидно, що ця тенденція збережеться і у майбутньому, 

з переходом у зрілий вік молодих людей, 98 % яких назвали свій дім як переважне місце 

для виходу в Інтернет. 

 

 
Рисунок 1 – Місця переважного користування Інтернетом (респонденти мали 

можливість відзначати більше однієї альтернативи) 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 14, 83] 

 

Зі збільшенням кількості і розширенням функціональних властивостей 

смартфонів вони виходять на перше місце серед пристроїв, з яких відбувається вихід в 

Інтернет. Якщо до 2018 року більша частина світового інтернет-трафіку реалізовувалася 

зі стаціонарних комп’ютерів, то тепер вони поступово віддають лідерство мобільним 

пристроям. Це стало загальносвітовою тенденцією, так, у 2019 році ще 6 % користувачів 

мережі перейшли на мобільні гаджети як на найбільш часто використовувані пристрої 

для виходу в Інтернет. Через мобільні телефони зараз здійснюється 52 % веб-пошуку. 

[7]. За даними загальнонаціонального опитування мешканців України, серед пристроїв, 

які вони використовують для входу в Інтернет, безсумнівним лідером також є смартфон 

(рис. 2), суттєво рідше такий доступ відбувається з ноутбуків чи комп’ютерів і ще рідше 

– з планшетів. Причому тут різниця між молоддю і старшими поколіннями майже 

відсутня. 
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Рисунок 2 – Пристрої, переважно застосовувані для доступу до Інтернет (респонденти 

мали можливість відзначати більше однієї альтернативи) 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, с. 84] 

 

Серйозний вплив на інтенсивність використання інтернет-комунікацій справила 

пандемія COVID. Була запроваджена або значно поширена практика дистанційного 

виконання окремих функцій на підприємствах, дистанційного навчання, інтернет-

замовлень з відповідним розвитком служб доставки. 52 % українців саме у цей період 

вперше випробували окремі інтернет-можливості. Так, 17,4 % населення вперше 

здійснили покупки товарів онлайн, 15,7 % – вперше використали онлайн-банкінг, 12,0 % 

– вперше звернулися до соціальних мереж Facebook, Instagram тощо [22, c. 15, 73]. 

Про надзвичайний комунікаційний потенціал інтернет-зв’язку і зокрема про 

можливості його використання у маркетингових цілях свідчить середньодобова 

тривалість перебування в Інтернеті українського споживача – 3 години 50 хвилин у будні 

і 4 години 05 хвилин у вихідні дні. Третина українців зазначили, що час, який вони 

проводять у мережі Інтернет у період пандемії помітно зріс [22, с. 15]. 

У 2021 р. порівняно з 2019 р. населення України стало частіше здійснювати 

покупки товарів і послуг онлайн. Так, 53 % українських споживачів вікових груп від 18 

до 70 років здійснювали онлайн-покупки протягом останніх трьох місяців перед 

опитуванням, цей показник зріс на 13 процентних пунктів порівняно з 2019 р. [22, с. 16]. 

Серед товарів і послуг, які найчастіше купують онлайн, – одяг, товари для дому, 

замовлення продуктів, квитків, здійснення регулярних платежів (комунальних, 

поповнення телефонів, сплата кредиту). 

Можливість і інтенсивність здійснення інтернет-комунікацій напряму залежить 

від цифрових навичок користувачів, у покращенні яких рівною мірою зацікавлені як самі 

користувачі, так і підприємства, які здійснюють просування на ринок своїх товарів і 

послуг. Характерно, що більшу зацікавленість у подальшому навчанні демонструють ті 

категорії населення, які апріорі мають вищий базовий рівень відповідних умінь і навичок 

– молодь до 29 років, особи з вищою і незакінченою вищою освітою [22, с. 18]. Інакше 

кажучи, наявність певних знань у сфері інтернет-комунікацій перетворюється у фактор 

актуалізації подальшого підвищення кваліфікації у цій самій сфері. 

Серед найбільш актуальних напрямів набуття або вдосконалення цифрових 

навичок, пов’язаних зі здійсненням бізнесу, просуванням або придбанням товарів і 

послуг респондентами були названі швидкий та якісний пошук інформації в мережі 
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Інтернет, користування смартфонами, онлайн безпека, розрізнення надійних та 

ненадійних джерел інформації, користування послугами інтернет-банкінгу. Найбільш 

затребуваними базовими професійними курсами виявилися створення сайтів (на основі 

шаблонів), основи графічного дизайну, основи Web-дизайну, основи 3Д моделювання 

[22, с. 19, 21–22]. 

Для оцінки наявності цифрових навичок у населення України за методологією, 

яка застосовується Європейською комісією [22, с. 7], були виділені чотири сфери цих 

навичок: інформаційні, комунікаційні, навички вирішення проблем і навички створення 

цифрового контенту. Рівень цифрових навичок оцінювався на основі такої шкали: 1) 

відсутність цифрових навичок у всіх чотирьох сферах; 2) низький рівень – відсутність 

навичок принаймні в одній з чотирьох сфер компетенцій; 3) базові навички – рівень 

володіння цифровими навичками в усіх чотирьох сферах на рівні не нижче середнього; 

4) рівень вище базових навичок – володіння цифровими навичками в усіх чотирьох 

сферах на рівні вище середнього (рис. 3). Спостерігається поступове підвищення 

цифрових навичок населення. Так, якщо у 2019 р. на рівнях не нижче базових навичок 

знаходилося 47 % населення, то за два роки цей відсоток збільшився до 52,2 % [22, c. 5]. 

 

 
Рисунок 3 – Розподіл населення України за рівнями володіння цифровими навичками у 

2021 р. 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 26] 

 

Охарактеризуємо більш детально окремі види навичок. Так, інформаційні 

навички пов’язані з умінням виконувати такі дії, як: визначати, знаходити, витягувати, 

зберігати, впорядковувати та аналізувати цифрову інформацію, судячи з її актуальності 

та призначення. Це зокрема читання новинних сайтів, пошук інформації з веб-сайтів чи 

додатків щодо товарів та послуг, пошуку роботи, пов’язаної зі здоров’ям, лікуванням, 

вихованням дітей, транспортним сполученням, варіантами відпочинку тощо, 

завантаження, копіювання, переміщення файлів, заповнення і подання форм в Інтернеті, 

відправка резюме. 

Комунікаційні навички означають уміння спілкуватися в цифрових середовищах, 

взаємодіяти та брати участь у спільнотах та мережах, зв’язуватися з іншими та 

співпрацювати за допомогою цифрових інструментів, обмінюватися ресурсами за 

допомогою онлайн-інструментів. Це зокрема використання електронної пошти, 

здійснення дзвінків, відеодзвінків, обмін повідомленнями через Viber, Skype, Messenger, 

WhatsApp, участь у соціальних мережах, розміщення постів чи повідомлень у Facebook, 

Twitter, Instagram, онлайн-голосування з певних соціальних чи політичних питань тощо. 
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Навички вирішення життєвих проблем характеризуються умінням визначати 

цифрові потреби, приймати обґрунтовані рішення щодо найбільш відповідних проблемі 

онлайн-ресурсів та інструментів, визначення способів вирішення проблеми за 

допомогою цифрових засобів, вирішення технічних проблем, пов’язаних з 

використанням цифрових засобів. Зокрема, реалізація цих навичок пов’язана з покупкою 

або продажем товарів чи послуг через Інтернет, проведенням операцій в інтернет-

банкінгу, використанням навчального матеріалу в Інтернеті, проходженням 

дистанційного навчання, спілкуванням з викладачами чи студентами, передачею файлів 

між цифровими пристроями, встановленням програмного забезпечення, додатків, зміни 

налаштувань цифрових пристроїв тощо. 

Навички створення цифрового контенту означають можливість створення та 

редагування текстів, зображень, відеоматеріалів, інтегрування та переробляння 

цифрових матеріалів, створення інформаційних джерел, програмування. Зокрема ці 

навички пов’язані з роботою з текстами (Word) чи числовими даними (Excel), 

створенням презентацій або документів, що інтегрують тексти, таблиці, рисунки, 

аудіовізуальні елементи, використанням розширених функцій для організації та аналізу 

даних (сортування, фільтрування, створення діаграм, використання формул), 

редагуванням фотографій, відео чи аудіо файлів. 

Рівень володіння українськими споживачами окремими цифровими навичками 

можна проілюструвати даними табл. 1. Зрозуміло, що різними видами навичок вони 

володіють у різній мірі. Так, якщо стосовно комунікаційних і інформаційних навичок 

рівень «вище базових» (застосовували більше однієї навички за останні 3 місяці) був 

характерний відповідно для 79,2 % і 78,9 % населення, то стосовно навичок вирішення 

життєвих проблем і створення цифрового контенту цей відсоток суттєво нижчий – 

відповідно 55,8 % і 36,8 % [22, с. 7]. Звертає на себе увагу той факт, що молодь до 18 

років випереджає усе населення України за рівнем володіння кожним з видів цифрових 

навичок. Відносний паритет вікових груп тут спостерігається тільки стосовно 

інформаційних навичок: показник щодо усього населення у графі «Застосовували більше 

однієї навички за останні 3 місяці» навіть дещо вищий, ніж у молоді до 18 років, проте 

перевага молоді у графі «Застосовували одну навичку за останні 3 місяці» цілком 

компенсує це незначне відставання. Найбільш очевидним є відставання «усього 

населення» від молоді у графі «не застосовували жодну з навичок за останні 3 місяці». 

Варто додати, що фактична перевага молоді у застосуванні цифрових навичок є ще 

більшою, ніж це видно з табл. 1, адже у категорії «Усе населення» разом з особами 

старшого віку присутня і та ж сама молодь до 18 років, і молоді люди у віці від 18 років, 

які не виділялися у дослідженні як окрема група. 

 

Таблиця 1 – Застосування населенням України окремих видів  

цифрових навичок у 2021 р., %  
Види навичок Категорії 

населення 

Не застосовували 

жодну з навичок за 

останні 3 місяці 

Застосовували 

одну навичку за 

останні 3 місяці 

Застосовували 

більше однієї 

навички за 

останні 3 місяці 

Інформаційні 

навички 

Усе населення 15,9 5,2 78,9 

Молодь до 18 

років  

4,9 16,8 78,3 

Комунікаційні 

навички 

Усе населення 15,6 5,2 79,2 

Молодь до 18 

років  

6,8 4,4 88,8 
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Продовження табл. 1 

Навички вирі-

шення життєвих 

проблем 

Усе населення 17,4 26,7 55,8 

Молодь до 18 

років  

1,5 18,0 80,5 

Навички ство-

рення цифро-вого 

контенту 

Усе населення 45,6 17,7 36,8 

Молодь до 18 

років  

11,5 11,5 77,0 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 32, 38, 44, 50] 

 

Серед усіх інтернет-можливостей доцільно виокремити такі, що у найбільшій мірі 

використовуються або можуть використовуватися як комунікаційні маркетингові 

канали. Наведемо рейтинг таких каналів за показником частки населення, яке 

використовувало їх протягом останніх трьох місяців рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 – Частка населення, яке користувалося протягом останніх трьох місяців 

окремими комунікаційними каналами 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 62] 

 

Важливим фактором, що впливає на поширення окремих операцій, які можна 

здійснити за допомогою Інтернет, або відмову від їх здійснення, є безпечність їх 

проведення у мережі. Респондентам було задано питання: «Чи було так, що через 

міркування безпеки Ви відмовлялись від певних дій в Інтернеті протягом останніх 12 

місяців?». Особливості думок людей з цього питання прослідковуються через 

порівняння результатів аналогічних опитувань у 2021 і 2019 роках (табл. 2). 

Якщо стосовно усього населення України за всіма перерахованими видами 

інтернет-операцій спостерігалося збільшення числа відмов, то серед молоді до 18 років 

їх кількість переважно зменшилася. 
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Таблиця 2 – Частка респондентів, які відмовлялися від здійснення окремих  

інтернет-операцій з міркувань безпеки, % 

Вид інтернет-операцій 
Усе населення Молодь до 18 років 

2019 2021 +/- 2019 2021 +/- 

Замовлення або купівля товарів чи послуг 24,4 40,3 +15,9 41,9 32,0 -9,9 

Інтернет-банкінг (переведення грошей на карту, 

поповнення мобільного рахунку, оплата товарів 

чи послуг тощо) 21,4 39,3 +17,9 27,2 25,1 -2,1 

Використання Інтернету через 

загальнодоступний WiFi 16,7 36,7 +20,0 56,0 37,8 -18,2 

Завантаження програмного забезпечення або 

додатків, музики, відеофайлів, ігор або інших 

файлів даних 20,5 33,9 +13,4 35,1 43,4 +8,3 

Надання особистої інформації соціальним або 

професійним сервісам 19,6 27,7 +8,1 51,3 28,3 -23,0 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 93] 

 

Тільки стосовно завантаження програмного забезпечення, додатків, музики, 

відеофайлів, ігор або інших файлів частка відмов серед молодих людей збільшилася, 

хоча і не так суттєво, як серед усього населення. На наш погляд, це свідчить про 

поступове наростання легковажності у поведінці молоді і, відповідно, про актуалізацію 

проблеми безпечності користування Інтернетом у майбутньому. 

Якщо говорити саме про комерційні інтернет-комунікації, то вони насамперед 

характеризуються кількістю і частотою здійснення купівель через Інтернет. Закономірне 

зростання інтернет-торгівлі прослідковується і за даними опитування. Як видно з табл. 

3, у 2021 р. порівняно з 2019 р. помітно зросла частка людей, які частіше здійснюють такі 

купівлі і зменшилася частка респондентів, які здійснювали ці операції рідше або не 

здійснювали взагалі. 

 

Таблиця 3 – Результати відповідей респондентів на питання «Коли Ви в останній 

раз купували, замовляли товари / послуги для особистого користування через Інтернет?» 

(у %) 
Часовий інтервал останньої купівлі 2019 2021 +/- 

Протягом останніх 3-х місяців 40,2 53,5 +13,3 

Від 3-х місяців до року тому 8,1 12,7 +4,6 

Понад рік тому 16,7 9,2 -7,5 

Ніколи не користувався 35,0 24,6 -10,4 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 96] 

 

Стосовно того, які товари чи послуги споживачі переважно придбають через 

Інтернет, можна робити висновки на підставі відповідей на питання про те, що саме 

купували чи замовляли респонденти у мережі протягом останніх 12 місяців (рис. 5). 

Лідером як для всіх мешканців України, так і для молодих людей до 18 років є 

одяг. Стосовно зазначених сегментів покупців більш-менш подібними є рейтингові 

позиції продуктів харчування, електронної техніки та приладів, замовлення квитків на 

різні заходи і замовлення житла. Усі інші позиції суттєво різняться. Так, молодь значно 

частіше придбає в Інтернет комп’ютерну техніку, фільми та музику, ігри, програмне 

забезпечення, газети, журнали, книги, а також матеріали для онлайн навчання. Натомість 

дорослі споживачі частіше купують в Інтернеті товари для дому, ліки, замовляють 

квитки на транспорт і здійснюють регулярні платежі. 
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Рисунок 5 – Частка осіб, які придбавали для особистого користування окремі види 

товарів та послуг через Інтернет протягом останніх 12 місяців 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 97, 100] 

 

Попри очевидний розвиток інтернет-маркетингу, електронних комунікацій 

комерційного характеру і електронної торгівлі існує низка причин, які протидіють цим 

загальним тенденціям (табл. 4). 

 

Таблиця 4 – Частка осіб, які зазначили певні причини не замовляти / не купувати 

товари / послуги через Інтернет для своїх особистих цілей, % 
Причини відмови від купівлі через Інтернет Усе населення Молодь до 18 років 

2019 р. 2021 р. 2019 р. 2021 р. 

Віддаю перевагу особистим покупкам, 

люблю бачити товар 70,6 69,4 60,3 29,8 

Відсутність навичок чи знань 14,5 12,9 9,6 12,5 

Я прошу це зробити іншу людину для мене 10,8 9,2 16,7 27,4 

Побоювання щодо отримання або 

повернення товару, незрозумілість процедур 

подання скарг, відшкодування збитків 12,4 8,7 14,8 4,8 

Питання безпеки платежів або 

конфіденційності 10,6 6,3 17,7 4,8 

Не маю платіжної картки, яка дозволяє 

платити через Інтернет 7,3 3,3 24,4 32,1 

Доставка товарів, замовлених через Інтернет, 

є проблемою 6,6 1,7 20,1 7,1 

Віддаю перевагу особистим покупкам, 

люблю бачити товар 70,6 69,4 60,3 29,8 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 101–102] 
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Це, зокрема, бажання покупців особисто побачити і вибрати товар, побоювання 

щодо процедур доставки, отримання або повернення товару, відшкодування збитків, 

безпеки платежів, конфіденційності, тобто об’єктивні причини, на зменшення 

значимості яких може впливати удосконалення системи цифрових і супутніх 

комунікацій. Крім того є причини суб’єктивного характеру, такі, як відсутність платіжної 

картки, відсутність відповідних навичок чи знань, бажання передоручити купівлю більш 

досвідченій людині.  

Попри те, що на відсутність навичок чи знань як на причину не здійснювати 

придбання у мережі вказали лише 12,9 % опитаних (табл. 4), значно більший відсоток 

респондентів засвідчили своє бажання отримати певні навички і пройти відповідні базові 

і навіть професійні курси, які б дозволили їм не тільки вільно користуватися усіма 

комунікаційними можливостями, які надають сучасні цифрові технології, у тому числі 

щодо придбання товарів та послуг, але і започатковувати власний бізнес і просувати його 

на ринок цифровими засобами (табл. 5, табл. 6). 

 

Таблиця 5 – Частка респондентів, які висловили бажання отримати певні цифрові 

навички і пройти відповідні базові курси, % 
 

Види базових знань і навичок 

Усе населення Молодь до 18 

років 

бажані 

навички 

бажані 

курси 

бажані 

навички 

бажані 

курси 

Навички онлайн безпеки 44,7 32,3 43,6 40,7 

Користування електронною поштою 27,3 17,5 22,7 16,6 

Користування послугами Інтернет-банкінгу 27,3 20,9 20,1 24,1 

Навички пошуку інформації в мережі Інтернет  

24,7 

22,4 

34,5 

30,4 

Розрізнення надійних та ненадійних джерел 

інформації 21,3 28,5 

Користування смартфонами 24,3 19,4 13,6 14,2 

Навички встановлення додатку 23,5 12,3 17,4 11,5 

Користування соціальними мережами / 

месенджерами 23,3 16,3 21,2 16,6 

Здійснення покупок через Інтернет 20,0 14,8 29,5 21,7 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 113, 119, 122, 128] 

 

Таблиця 6 – Частка респондентів, які висловили бажання пройти 

 певні професійні курси, % 

Бажані професійні курси 
Усе 

населення 

Молодь до 

18 років 

Створення сайтів (на основі шаблонів) 26,8 31,4 

Основи Web-дизайну 24,5 20,3 

Інстраграм для бізнесу 17,6 19,7 

Хмарні сервіси для безпечного зберігання даних 17,4 16,9 

Створення та просування каналу на Youtube 17,1 29,8 

Фейсбук для бізнесу 14,5 10,2 

Основи SMM-просування 12,9 13,8 

 

Джерело: розроблено авторами за даними [22, c. 123, 129] 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Таким чином, обсяги цифрових маркетингових комунікацій постійно 

збільшуються і охоплюють все ширші верстви населення. Усе більша частка 

маркетингових меседжів доноситься до споживачів за допомогою цифрових каналів. Для 

підвищення їхньої комерційної, комунікаційної і економічної ефективності доречним є 

двосторонній підхід. З одного боку, необхідно покращувати якість як самих 

комунікативних повідомлень і способів їх поширення електронними засобами, так і усіх 

тих напрямів діяльності, які забезпечують фіналізацію актів купівлі-продажу, 

включаючи доставку товарів і способи отримання послуг, здійснення розрахунків, їхню 

безпеку, усунення або мінімізацію усіх видів ризиків. З іншого боку, для ширшого 

залучення споживачів у цифрові бізнес-процеси варто приділяти увагу розвитку 

цифрових умінь і навичок пересічних громадян для забезпечення їхньої активнішої 

участі як покупців в електронній торгівлі, починаючи з основ користування цифровими 

пристроями і завершуючи варіантами власної участі у здійсненні електронного бізнесу 

або виконанні окремих бізнес-функцій. 

Варто зазначити і необхідність постійного моніторингу стану і динаміки 

цифрового бізнесу для адекватного розуміння тенденцій його розвитку і своєчасного 

реагування на них. Так, важливим є відслідковування різниці у поведінці молоді і 

представників старших вікових груп у цифрових маркетингових комунікаціях, адже ця 

різниця може бути підставою прогнозування змін в електронному бізнесі під впливом 

природного дорослішання населення. Оскільки цифрова економіка України дещо відстає 

від розвитку цієї сфери у провідних країнах світу, відповідний лаг доцільно 

використовувати при прогнозуванні за аналогією з переносом тенденцій, що вже мали 

місце у цих країнах на Україну 
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Digital Marketing Communications in Ukraine in the Consumer Readiness Dimension. 

The aim of the article. The purpose of the article is to identify new trends in the development of 

digital marketing communications, related to the readiness of ordinary consumers to perceive and use 

appropriate communication channels and tools. 

Analyses results. It has been shown that the world has been split into poles of the most and the 

least «Internetized» countries and Ukraine with its constantly increasing share of Internet users, 

especially among young people, is at a quite high level in this respect. Most Ukrainians use the Internet 

every day or almost every day; gradual improvements in the digital skills of the population have been 

observed. Internet access is more often done from home, and the global trend, characteristic also for 

Ukraine, is the predominant use of smartphones for this purpose. The COVID pandemic had a great 

impact on the intensity of Internet communication, it was during this period that most Ukrainians tried 

out some Internet options for the first time, and began to buy goods and services online more often. It 

has been proved that the feasibility and intensity of Internet communications depends directly on the 



Marketing and Digital Technologies          Volume 6, No 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

20 

 

 

user's digital skills, the improvement of which is of equal interest to both users and businesses that 

promote their products and services to the market. 

It has been found that possessing certain knowledge in the field of Internet communications 

becomes a factor of relevance for further professional development in the same field. To assess the 

availability of digital skills of the Ukrainian population, four areas of these skills have been identified: 

information, communication, problem-solving and digital content creation skills. The level of the 

Ukrainian population's mastery of certain digital skills was analysed. It was found that while the level 

of communication and information skills was «higher than basic» for the majority of the population, the 

share of consumers with such skills appeared to be much lower for solving life problems and creating 

digital content; young people outstripped all the population of Ukraine in mastering each type of digital 

skills. Types of digital channels that are or could be used as communication marketing channels are 

identified. The problem of the security level impact of particular Internet transactions on their 

distribution as well as the difference in security issues between young people and all citizens of Ukraine 

have been considered. It has been found that young people are far more likely to buy online computer 

equipment, films and music, games, software, books, and online learning materials. At the same time, 

adult consumers more often buy online household goods and medicines, order transport tickets and 

make regular payments. 

The reasons counteracting general trends in the growth of digital marketing, such as the desire 

of consumers to see and choose goods face-to-face, misgivings over procedures of shipping, collecting 

or returning the goods, refunding, payment security, privacy, lack of appropriate skills among 

consumers and poor implementation of payment cards are highlighted. A list of the basic and 

professional courses most desired by consumers has been outlined. Completion of these courses would 

not only give consumers the freedom of using all the communication possibilities offered by modern 

digital technologies, but also provide them with the chance to start their own business and market it by 

means of the Internet. 

Conclusions and directions for further research. In order to improve the efficiency of digital 

communication channels, a two-way approach has been found to be appropriate. On the one hand, it is 

necessary to improve not only the quality of the communication messages themselves and the way they 

are shared electronically, but also all the activities that ensure the finalisation of the buying and selling 

acts, including the goods shipment and the way services are received, the payment procedures, their 

security, and the elimination or minimisation of all kinds of risks. On the other hand, for greater 

consumer involvement in digital business processes, attention should be paid to developing the digital 

skills of ordinary citizens to provide for their more active participation as buyers in e-commerce, 

starting with the basics of using digital devices and ending with options for their own participation in 

e-business implementation or the performance of particular business functions. 

The necessity of continuous monitoring the state and dynamics of digital business for adequate 

understanding of the trends of its development and timely response to them is indicated. In particular, 

it is important to track the difference in the behaviour of young people and older age groups in digital 

marketing communications, as this difference can be the basis for predicting changes in e-business 

under the influence of the natural aging of the population. As Ukraine's digital economy has a slight lag 

in relation to the development of this sphere in the leading countries of the world, it is advisable to use 

the relevant lag in making forecasts based on analogy with transferring the already occurring in these 

countries trends to Ukraine. 

Keywords: digital marketing, marketing communications, internet marketing, communication 

channels, consumer skills. 
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МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Метою статті є обгрунтування маркетингової стратегії збуту інноваційної продукції 

на ринку медичного обладнання. На підставі вивчення світового досвіду та літератури 

доведено, що найбільш актуальною стратегією просування продуктів на ринку медичного 

обладнання повинна стати стратегія сервітизації. Концепція сервітизації пов'язана з 

об'єднанням виробництва товару та наданням послуг щодо нього в одну пропозицію.  

З метою визначення готовності підприємства до впровадження стратегії сервітизації 

розроблено економіко-математичну модель на основі нечіткої логіки, яка дозволяє врахувати 

ряд факторів, що визначають рівень сервітизації. В результаті реалізації комп'ютерної моделі 

було визначено готовності компанії Siemens Healthineers Ukraine до впровадження стратегії 

сервітизації. Доведено, що найбільше впливає на ефективність її реалізації рівень довіри 

клієнтів.  

З метою просування продуктів необхідно розвивати взаємовідносини між учасниками 

ринку, маркетингову стратегію структуризувати за напрямками: стратегія послуг, 

проектування послуг, експлуатація послуг, безперервне забезпечення послуг. 

Ключові слова: маркетингова стратегія, послуги, сервітизація, нечітка логіка, ринок 

медичне обладнання. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Світова економічна криза, що 

спостерігається в останні роки, внесла коригування в бізнес-діяльність промислових 

підприємств. Очевидно, що основним фактором для стабільного функціонування і 

перспективного розвитку стає інноваційна діяльність. Світовий досвід показує, що 

відбуваються значні зміни структури попиту, спостерігається перехід від традиційних 

товарів до нових, удосконалених, інноваційних. Шанси на виживання мають ті компанії, 

які активно ведуть інноваційну діяльність, розвивають науково-дослідну роботу. В 

умовах пандемії відбулось різке зростання попиту на ринку медичного обладнання. 

Спалах Covid-19 – безпрецедентний виклик для виробників медичного обладнання. 

Медичні компанії нарощують виробництво, інші перепрофільовують виробничі лінії під 

випуск медичного обладання. Але при середньому терміні служби медичного 

обладнання у відділеннях інтенсивної терапії до 20 років, обслуговування та підтримка 

наявних пристроїв, регулярне оновлення програмного забезпечення для відповідності 

вимогам стандартів – важлива частина роботи виробника. 
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Сьогодні виробникам медичного обладнання дуже важливо вибудувати стратегії, 

що оптимізують процеси та ресурси: переорієнтувати штатних інженерів на створення 

нових продуктів, ширше використовувати можливості симуляції та емуляції для 

прискорення розробки, а підтримку та сервіс можна доручити окремим структурам. Все 

це вимагає нового підходу до формування маркетингової стратегії медичного обладання 

в сучасних умовах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Питаннями формування 

маркетингової стратегії інноваційного підприємства займалися Котлер Ф., О’Шонесси 

Дж., Ілляшенко С., Новошинська Л., Смерічевський С. та багато інших [1-5]. Водночас 

варто враховувати, що просте виробництво інноваційних продуктів стає недостатнім, 

необхідна ефективна маркетингова стратегія просування нових товарів на ринок. 

Особливо це стосується такого специфічного інноваційного ринку, як ринок медичного 

обладнання. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. В той же час, практика свідчить, що, незважаючи на спроби 

розробки обґрунтованих рішень у галузі створення нових продуктів на споживчих 

ринках, більшість з них (80% випадків) не досягають поставленої мети. Ця обставина, 

багато в чому, пояснюється недостатньою увагою до маркетингових чинників. 

Необхідна пильна увага до галузі маркетингу інновацій, в якій процес створення 

успішних нових продуктів поєднує в собі як творчу компоненту, яка пов'язана з появою 

нових ідей, так і прикладну складову, що спрямована на розробку та комерціалізацію 

нових продуктів. Вирішення цього завдання означає, що підприємці та керівники 

повинні оволодіти науково обґрунтованою методологією формування маркетингової 

стратегії створення нових продуктів, у тому числі з урахуванням її адаптації до 

особливостей та умов ринку. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Все це визначило мету 

дослідження – обгрунтування маркетингової стратегії збуту інноваційної продукції на 

ринку медичного обладнання. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Нові технологічні можливості та індивідуалізований 

попит породили нову маркетингову парадигму в охороні здоров'я, що базується на 

широкому альянсі медичної послуги зі споживачами, які стають активними учасниками 

створення споживчої цінності – здоров'я, озброєними для цього необхідними знаннями 

та доступними технологіями. 

Розглянемо чинники попиту, значна частина яких характеризує середовище 

функціонування підприємств, які реалізують продукцію медичного призначення. До 

зовнішніх чинників формування попиту доцільно віднести: 

 економічна нестабільність суспільства унеможливлює вкладення коштів у 

медичні дослідження та розробки. Наслідком цього є падіння попиту на дороге медичне 

обладнання; 

 несприятлива екологічна обстановка є стимулом попиту на нові інструменти 

охорони здоров'я зміцнюючого і профілактичного призначення. Урбанізація, що 

викликає погіршення екології, у подальшому все більше стимулюватиме попит на засоби 

захисту населення від шкідливого впливу зовнішнього середовища; 

 прискорення технічного прогресу призводить до швидкого морального старіння 

обладнання, тим самим стимулюючі попит на більш сучасні зразки; 
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 доходи споживачів безпосередньо впливають на характер попиту: чим вони 

вищі, тим більший попит. Більшою мірою це стосується попиту на профілактичне чи 

специфічне обладнання вищої якості; 

 наявність на ринку «старих» товарів аналогічного призначення є чинником, що 

знижує попит на нові, більш сучасні зразки; 

 розширення мережі лікувально-профілактичних установ та пов'язане з цим 

збільшення чисельності медичних кадрів, розвиток медичної науки, запровадження 

нових методів ранньої діагностики збільшують попит на медичне обладнання; 

 збільшення контингенту осіб похилого віку з вищим рівнем захворюваності 

веде до збільшення попиту на прилади медичного контролю; 

 чинником збільшення попиту є підвищення культури та медичної грамотності 

населення, зближення рівнів медичної допомоги міському та сільському населенню. 

Можна бачити, що ринок медичного обладнання потребує специфічних умов 

просування інноваційного продукту з урахуванням його багатогранності та різноманіття. 

Стандартні маркетингові інструменти не завжди дають успішні результати, оскільки 

ринок представлений великою кількістю обізнаних спеціалізованих професійних 

об'єднань. 

В останні роки підприємства-виробники медичного обладнання пропонують 

пакети, що складаються не лише з комбінацій товарів, а й комплексу послуг. Тому вони 

повинні дивитися на специфічні можливості та проблеми на різних рівнях надання 

послуг та визначати своє позиціонування. 

Можна виділити дві групи підходів до збуту продукції на ринку медичного 

обладнання: маркетинговий і стратегічний. 

Перша група включає різні форми інтеграції продуктового сервісу, що призначені 

для досягнення маркетингових цілей. Основне припущення полягає в тому, що продукти 

та послуги можуть бути легко відокремлені один від одного та продаватися автономно 

[6]. Маркетингова стратегія в даному випадку передбачає просування двох або більше 

продуктів разом, можливість комбінації продуктів та послуг для задоволення більш 

широких потреб клієнтів (наприклад, апаратне та програмне забезпечення), комплекс 

потенційних додаткових послуг, що доповнюють пропозицію продукту. Встановлений 

базовий сервіс є додатковою послугою, яка надається як засіб підтримки продукту. 

Основна мета маркетингового підходу – підтримка кінцевих користувачів протягом 

терміну корисного використання продукту, а не лише стимулювання збуту. Крім того, 

послуги не обмежуються лише тими, що можуть бути пов'язані з продуктами. Вони 

можуть включати загальні консультації у сфері охорони здоров’я. 

Стратегічний підхід передбачає зміну стратегічного спрямування підприємств. 

Його основна мета полягає у вирішенні проблем, що виникають у клієнтів, шляхом 

інтеграції продуктів та послуг. Продукти та послуги інтегруються заздалегідь та 

розробляються з урахуванням потреб клієнтів, враховуючи весь термін служби продукту 

чи послуги: від проектування та виробництва до обслуговування. Основна увага 

приділяється функціям, що надаються клієнту. Має місце інтеграція різних елементів 

пропозиції підприємств для задоволення потреб клієнта. Система обслуговування 

товарів розглядається як пропозиція, що забезпечує функції задоволення потреб клієнтів 

з допомогою інтеграції товарів та послуг. 
В період економічної кризи товар стає менш привабливим, оскільки попит стає 

все більш застійним. У таких умовах починають реалізовувати супровідні послуги на 

вищому рівні. Послуги забезпечують більш постійний дохід і вищий прибуток, і навіть 

вимагають менше капіталовкладень. Очевидно, що послуги є важливим джерелом 
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доходу для виробників, особливо, коли гравці на ринку мають можливість легко 

диференціювати свої товари. 
Послуги стають більш важливими для виробників, оскільки їх бізнес зростає. Так, 

підприємства, що працюють в сфері інформаційних технологій, збільшують загальну 

виручку за рахунок збільшення обсягів обслуговування та інших, пов'язаних з 

продуктами послуг, тоді як вартість самого продукту знижується. Аналогічно 

збільшують свій прибуток підприємства на ринку медичного обладанання. В їх доходи 

включено прибуток від послуг з технічного обслуговування, ремонту та розширення 

гарантій. 

Виробники вкладають кошти в послуги з метою диверсифікації потоків доходів і 

прибутку на етапі зрілості галузі, яка характеризується зниженням цін через інтенсивну 

конкуренцію між виробниками або скорочення ринку. Однак протягом останніх років 

спостерігається тенденція до того, що все більше виробників використовують супровідні 

послуги, не просто як спосіб боротьби з перенасиченням ринку, але й позиціонують 

послуги як основну конкурентну перевагу [7]. 

При цьому необхідно визначити, які саме послуги можуть вплинути на 

продуктивність клієнта, а також конкуренцію та структуру галузі. Традиційно цінність 

для клієнта визначається у грошовій або не грошовій вигоді, яка сприймається клієнтами 

з точки зору їх очікувань, потреб та бажань. Перспектива цінності клієнта при 

обслуговуванні пов'язує прийнятну цінність з використанням і отриманням функцій від 

послуги (цінності у використанні). 

Таким чином, послуги перетворилися на маркетингову стратегію, стали основним 

відмінним чинником пропозицій клієнта підприємством. Це означає, що відокремлені 

продукти перестають існувати, а виробнича компанія має перейти до задоволення потреб 

клієнта у вигляді комплексної пропозиції. 

На підставі вивчення світового досвіду було з’ясовано, що найбільш актуальною 

стратегією просування продуктів на ринку медичного обладнання повинна стати 

стратегія сервітизації. Застосування стратегії сервітизації з точки зору формування 

ефективного маркетингу запропоновано в роботах Байнс Т., Кемр Б., Остервальдер А. та 

інших [8-10]. На їхню думку, сервітизація передбачає активну реалізацію сервісної 

пропозиції. 

Сервітизація є не просто сервісно-орієнтованою маркетинговою тактикою, а 

стратегічною переорієнтацією, включаючи збільшення прибутку, капіталізацію бренду, 

лояльність клієнтів. Ключова особливість стратегії сервітизації полягає у сильній 

клієнтоорієнтованості. Клієнти не просто забезпечуються продуктами, але також їм 

пропонуються ширші, індивідуальні рішення, щодо вирішення нагальних проблем. 

Основна увага приділяється цінності використання, яка обов'язково наголошує на ролі 

клієнтів [11]. 

На базовому рівні основна пропозиція медичного обладнання підтримується 

низкою послуг, які передбачають поліпшення його функціональності. На другому етапі 

додаються деякі периферійні послуги, спрямовані на покращення процесів та дій клієнта. 

У максимальній мірі складності продукти та послуги суворо інтегровані та іноді 

об'єднуються у нову, унікальну пропозицію. 

Концепція сервітизації пов'язана з об'єднанням виробництва товару та наданням 

послуг щодо нього в одну пропозицію. Ця концепція була визначена як парадигма для 

розробки інтегрованої пропозиції із взаємодіями, створюючи більшу цінність, ніж просте 

об'єднання пропозицій товарів та послуг. Концепція сервітизації поєднує у собі такі 

параметри, як: настроювання продукту, адаптивність, розширюваність і настройка 
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пропозиції, підвищення лояльності клієнта, розширення цінності, що сприймається в 

пропозиції продукту і зміна взаємодії з клієнтами від транзакцій до відносин [12]. 

У моделі сервітизації момент продажу – це не кінець транзакції, а початок взаємин 

із клієнтами. Ця бізнес-модель забезпечує високу рентабельність компанії, а також 

постійну відповідальність за продуктивність та обслуговування продукту перед 

клієнтом. 

Сервітизація вносить суттєві зміни у діяльність виробничих компаній: послуги не 

лише перетворилися на стратегію, а й мають потенціал стати основним диференціюючим 

фактором пропозиції. Це не означає, що продукти перестають існувати, але компанія-

виробник має зосередитись на покращенні підтримки клієнтів за допомогою 

комплексної пропозиції. Інноваційні виробничі компанії повинні змінити свою стратегію 

з продажу товарів на надання пакетів послуг, де продукт є лише частиною всієї 

пропозиції. 

Переваги сервітизації є багатообіцяючими, а можливості дуже цікаві. Підприємці 

вважають цю концепцію найефективнішим способом конкурентоспроможного розвитку 

бізнесу. Сервітизація набирає все більшої популярності, але деякі вчені стверджують, що 

існує обмежене емпіричне свідчення про практичну реалізацію даної стратегії. Байєнс і 

Лайтфут [13] описують комерційні вигоди, одержувані за допомогою сервітизації. 

Частка доходів, які виробники одержують від послуг, значно не змінилася в останні 

кілька років. Грінштейн [14] додає, що більшість фірм-виробників намагалися досягти 

успіху у сфері обслуговування. 

Так, підприємства, що виробляють медичне діагностичне обладнання, отримують 

у кілька разів більше прибутку від надання супутніх послуг по продукту, ніж від нових 

продажів цього продукту. Більше того, збільшення життєвого циклу багатьох складних 

продуктів, таких як високоточна медична техніка, зміщує найбільші доходи від продажу 

до підтримки в процесі експлуатації. 
Додавання сервісних елементів до виробничої пропозиції є маневром 

диференціації, важливим важелем для формування нових конкурентних переваг. Крім 

того, конкурентні переваги, що досягаються за допомогою послуг, часто є більш 

стійкими, оскільки вони нематеріальні, працезалежні, їх важко імітувати. Також сервіс 

може підвищити лояльність клієнтів настільки, що клієнт може стати залежним від 

постачальника. Послуга має тенденцію викликати повторні продажі та, розширюючи 

можливості контактів із покупцем, може надати постачальнику перевагу для 

пропонування інших продуктів чи послуг. Також, пропонуючи послуги, компанії можуть 

краще розуміти потреби клієнтів і розробляти більш індивідуальні пропозиції. Більше 

того, сервітизація надає переваги не лише постачальникам, а й клієнтам, зменшуючи 

ризики та стабілізуючи витрати на обслуговування та підтримку. 
Сервітизація тісно пов'язана з новими технологіями, наприклад, з Інтернетом 

речей, що дозволить проводити моніторинг та обслуговування продуктів у польових 

умовах. Інструменти Інтернету речей дають можливість оцінювати параметри 

використання продукту у реальному часі. 
Таким чином, можна виділити чотири основні причини, через які підприємства, 

що виробляють медичне обладнання, мають запровадити стратегію сервітизації: 

заблокувати конкурентів, залучити клієнтів, підвищити рівень диференціації продукції, 

отримати фінансову вигоду. 
Впровадження стратегії сервітизації включає в себе організацію комплексу 

процесів, необхідних для структурованої та ефективної діяльності із забезпечення 

роботи бізнесу. Сервітизація як маркетингова стратегія, здатна забезпечити стійкий 
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конкурентоспроможний розвиток підприємства, а також дозволяє провести 

адаптаційний процес між внутрішнім середовищем до змін зовнішнього середовища. 

Впровадження стратегії сервітизації на підприємстві потребує оцінки готовності. 

Щоб модель давала корисну інформацію, необхідно розуміти, які з показників 

впливають на результат сильніше, а також ступінь результуючого впливу всіх факторів. 

З цією метою пропонуємо використовувати нечітку логіку, що передбачає використання 

«лінгвістичних» змінних, відносини між якими описуються за допомогою нечітких 

висловлювань та нечітких алгоритмів. 

Байєнс [15] виділяє ряд чинників, які визначають рівень готовності підприємства 

для впровадження стратегії сервітизації. У його дослідженні використано 12 чинників, 

які визначають рівень сервітизації. Ці фактори логічно об'єднати у три цільові групи: 

«Навчання» (education), «Комплектуючі» (gear) та «Обслуговування» (service). 

До групи «Навчання» увійшли такі чинники, як: навчання; підтримка 

користувачів; забезпечення трудовими ресурсами. 

До групи «Комплектуючі» належать такі чинники: обслуговування запасних 

частин; постачання запасних частин; ремонт поломок. 

До групи «Обслуговування» відносяться: встановлення продукту; утилізація 

продукту; дистанційна діагностика; моніторинг обладнання; системна інтеграція; 

консультування. 

З метою оцінки готовності компанії «Siemens Healthineers Ukraine» до 

сервітизації, проведенно опитання серед робітників служби маркетингу компанії 

«Siemens Healthineers Ukraine» та компанії «Intelmed» – офіційного дистриб’ютора 

«Siemens Healthineers» в Україні. За результатами опитування було оцінено рівень 

чинників, які визначають рівень готовності підприємства для впровадження стратегії 

сервітизації за шкалою від 0 (відсутність чиннику) до 1 (максимальний рівень ) (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Оцінка  факторів готовності «Siemens Healthineers Ukraine» для 

впровадження стратегії сервітизації 
Код  Чинник Середня оцінка 

Навчання (education)  

E1 навчання 0,57 

E2 підтримка користувачів 0,48 

E3 забезпечення трудовими ресурсами 0,89 

Комплектуючі (gear)  

M1 обслуговування запасних частин 0,34 

M2 постачання запасних частин 0,82 

M3 ремонт поломок 0,41 

Обслуговування (service)  

S1 встановлення продукту 0,62 

S2 утилізація продукту 0,22 

S3 дистанційна діагностика 0,58 

S4 моніторинг обладнання 0,63 

S5 системна інтеграція 0,57 

S6 консультування 0,78 

 

На основі теорії нечітких множин та нечіткої логіки будується нечітка модель, що 

описує систему за допомогою природної мови на основі лінгвістичних змінних та 

нечіткої логіки та звана системою нечіткого логічного висновку. Метою такого 

моделювання є наближений опис залежності результатної лінгвістичної змінної – рівень 
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готовності до сервітизації (Y) від множини вхідних змінних (Х) – навчання, механізми, 

основне обслуговування. 

Теорія нечітких множин не дає однозначної відповіді питання, результат 

характеризує ступінь приналежності (ступінь прояви деякої заданої якості) і може 

приймати значення від 1 (максимум прояву якості) до 0 (повна відсутність якості). З 

математичної точки зору вводиться універсальна множина X {х1, х2, х3}, що охоплює всі 

складові оцінки. Нечітка підмножина А множини Х визначається через функцію 

приналежності μA(x), де x ϵ X та μA(x) ϵ [0,1]. 

Функцію приналежності визначає трапецієподібна функція, яка визначається 

чотирма величинами (a, b, c, d) та обчислюється відповідно до виразу: 

 

𝜇А(х) =

{
 
 

 
 
𝑥 − 𝑎

𝑏 − 𝑎
, 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏;

1, 𝑏 < 𝑥 < 𝑐;
𝑑 − 𝑥

𝑑 − 𝑐
, 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑;

0, 𝑐 < 𝑎, 𝑥 > 𝑑.

 

 

На відміну від традиційної математики, що вимагає на кожному етапі 

моделювання точних і однозначних формулювань закономірностей, нечітка логіка 

пропонує інший рівень мислення, завдяки якому творчий процес моделювання 

відбувається на найвищому рівні абстракції, при якому постулюється лише мінімальний 

набір закономірностей [16]. 

Якщо база знань задана повністю, вказано всі нечіткі правила логічного висновку, 

визначено набір функцій приналежності, то нечіткий висновок у загальному випадку 

виконується у чотири етапи: 

1. Процедура фазифікації – кожне вихідне значення нечіткої змінної набуває 

ступінь приналежності до тієї чи іншої лінгвістичної терми, визначається, під які правила 

підходить значення змінної.  

2. Логічний висновок – застосування нечітких правил. В результаті для кожного 

правила формується по одній нечіткій підмножині для кожної вихідної змінної. 

Найчастіше використовують операції мінімуму чи логічного множення. 

3. Композиція – процедура проекції загального ступеня істинності умов кожного 

правила на функцію приналежності висновку. Всі отримані нечіткі підмножини 

об'єднуються разом. У цьому випадку зазвичай застосовують операції максимуму або 

логічну суму. 

4. Процедура дефазифікації – приведення вихідних змінних до вигляду 

звичайного (чіткого) значення. 

За результатами побудови функцій приналежності та логічного висновку було 

отримано оцінку готовності до стратегії сервітизації для кожнної групи факторів: 

– «Навчання» – 0,713; 

– «Комплектуючі» – 0,472; 

– «Обслуговування» – 0,671. 

Одним із найбільш відомих програмних продуктів, що реалізують апарат нечітких 

множин, є пакет розширення програми математичного аналізу MatLab – Fuzzy Logic 

Toolbox. Нечітке логічне виведення бази знань (бази правил) було здійсненоя за 

допомогою алгоритму Мамдані (рис. 1). 
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В результаті реалізації комп'ютерної моделі для вихідних даних, отриманих за 

результатами оцінки трьох цільових груп факторів діяльності компанії «Siemens 

Healthineers Ukraine» [17], отримано наступний результат: готовність до впровадження 

стратегії сервітизації становить 67,5 %. Підтвердженням зазначеної залежності 

ефективності стратегії сервітизації від вхідних чинників може бути вид поверхні відгуку, 

яка представлена на рис. 2. 

На основі моделі було проведено аналіз того, якою мірою кожна група факторів 

впливає на підвищення ефективності реалізації стратегії. Можна бачити, що найбільш 

проблемною є група «Комплектуючі». До цієї групи входять фактори, які пов’язані з 

необхідністю ремонту обладнання. В той же час, загальний ступінь зношеності основних 

засобів медичних закладів України становив 45,6 % [18] і поломка медичного 

обладнання є однією з проблем системи охорони здоров’я. 

 

 
Рисунок 1 – Результати оцінки готовності до сервітизації «Siemens Healthineers 

Ukraine» 

 

Підвищити готовність «Siemens Healthineers Ukraine» до впровадженя стратегії 

сервітизації та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств в цілому 

можна шляхом реорганізації системи гарантійного та постгарантійного обслуговування 

медичного обладнання. 
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Рисунок 2 – Графічний вид залежності рівн готовності до сервітизації від вхідних 

змінних «Комплектуючі» та «Обслуговування» 

 

Застосування апарату нечітких множин під час вирішення економічних завдань 

дуже перспективно. Моделі, створені за допомогою пакету Fuzzy Logic Toolbox, 

дозволяють вирішувати задачі, які не підвладні традиційним математичним моделям. 

Застосування нечіткої логіки дозволяє провести комплексний і глибокий аналіз явищ, 

ґрунтуючись на лінгвістичних змінних, виражених через слова та фрази природної мови. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Резюмуючи вищевикладене 

слід зазначити, що на рівень мотивації клієнтів до застосування стратегії сервітизації 

«Siemens Healthineers Ukraine» сильно впливає рівень довіри клієнтів до компанії. 

Компанія прагнє інвестицій та розвитку взаємовідносин між учасниками ринку. 

Учасники ринку позитивно відгукуються про стратегію сервітизації, керівники 

підприємств підтверджують необхідність застосування цієї стратегії. Впровадження 

сервітизації на підприємствах ринку медичного обладнання відбувається повільними 

темпами через недовіру клієнтів до послуг, що надаються виробниками. Відповідно до 

світового підходу та рекомендацій компаній, які вже успішно використовують стратегію 

сервітизації, процес впровадження сервітизації структурується за напрямками: стратегія 

послуг, проектування послуг, експлуатація послуг, безперервне забезпечення послуг. 
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Marketing strategy for promotion of innovative products 

The aim of the article. New technological opportunities and individualized demand have given 

rise to a new marketing paradigm in healthcare based on a broad alliance of medical services with 

consumers. The purpose of the article is to substantiate the marketing strategy of sales innovative 

products in the medical equipment market. 

Analyses results. In recent years, there has been a tendency for manufacturers to use ancillary 

services as their main competitive advantage. Businesses that manufacture medical diagnostic 

equipment receive several times more profit from the provision of related services on the product than 

from new sales of this product. Separated products cease to exist, and the production company should 

move to meet customer needs in the form of a comprehensive offer. Based on the study of world 

experience and literature, it was proved that the most relevant strategy for promoting products in the 

medical equipment market should be a service strategy. The concept of servitization is related to 

combining the production of goods and services for it in one offer. 

To determine the readiness of the enterprise to implement the service strategy, an economic and 

mathematical model based on fuzzy logic has been developed, which allows taking into account a 

number of factors that determine the level of service. As a result of the implementation of a computer 

model for the initial data obtained from the evaluation of the three target groups of factors of Siemens 

Healthineers Ukraine, the company's readiness to implement a service strategy was determined. It was 

proved that the level of customer trust has the biggest impact on the effectiveness of its implementation. 

Conclusions and directions for further research. Thus, in order to promote medical products, 

Siemens Healthineers Ukraine must invest in the development of relationships between market 

participants. The process of implementing servitization should be structured in the following areas: 

service strategy, service design, service operation, continuous service provision. 

Key words: marketing strategy, services, servitization, fuzzy logic, medical equipment market. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ МОНЕТИЗАЦІЇ DIGITAL МАРКЕТИНГУ В 

КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Анотація. У статті представлені методичні рекомендації щодо Управління процесами 

монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства. 

Обґрунтована значущість процесів управління монетизацією в сучасних умовах ведення бізнесу 

та зростання ринку Інтернет-торгівлі. Уточнено сутність поняття монетизації digital 

маркетингу,  яке містить не лише прибуткову частину, алк і частину витрат, які можливо 

мінімізувати за рахунок формування ціннісної пропозиції.  Систематизовано моделі монетизації 

та запропоновано власний спосіб групування із додаванням нової групи - кастомної. Виділено 4 

моделі монетизації: рекламна, модель продажу із посередником, модель прямих продажів, 

кастомна модель. Виділення кастомної моделі зумовлено тим, що процеси взаємодії із 

користувачами відбуваються на основі формування ціннісної пропозиції для користувачів. 

Попадання в інтереси цільової аудиторії збільшує їх зацікавленість і лояльність. Зростання бази 

клієнтів збільшує в свою чергу інтерес рекламодавців, партнерів та забезпечує притік нових 

користувачів. В той же час відбувається зменшення вартості залучення клієнтів на сайт. В 

статті наведені авторські рекомендації щодо підсилення ефективності процесів монетизації 

digital маркетингу. 

Ключові слова: управління, монетизація, digital маркетинг, цифровий маркетинг, 

інтернет-торгівля, користувач, модель, фінансовий розвиток, прибуток, витрати, цифрові 

технології, ціннісна пропозиція 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Розвиток Інтернету та мобільних платформ, 

технологій обміну та передачі інформації якісно впливають на ринкову діяльність 

підприємств. 
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Обсяги торгівлі в Інтернеті збільшуються. З 2017 до кінця 2020 року світовий 

обсяг ринку онлайн-торгівлі збільшився вдвічі: з 2,3 трильйона доларів до 4,5 трильйона 

доларів і продовжує зростати [1]. За прогнозами Nasdaq 95% покупок, незалежно від їх 

типу, відбуватимуться в інтернеті до 2040 року. У найближчі 20 років майже всю 

комерцію буде переведено в онлайн. Експерти прогнозують, що більшість онлайн-

продажів будуть здійснюватися через мобільні пристрої [1]. Енергійний рух бізнесу, що 

спостерігався раніше, у бік освоєння та розвитку свого бренду в мережі, в результаті 

пандемії став ще більш активним [2]. І це логічно, адже, по-перше, обмеження, пов'язані 

з запобіганням поширенню COVID-19, поставили багато компаній у ситуацію, при якій 

єдино можливим варіантом їх виживання стала інтернет-торгівля. А, по-друге, пандемія 

вплинула і на поведінкову активність споживача, який в умовах пандемії та масочного 

режиму став менше відвідувати звичні торгові офлайн-майданчики, віддаючи перевагу 

інтернет-магазинам. Як зазначає Печерський М. [3]. майбутнє маркетингу полягає у 

здатності монетизувати можливості Інтернету для бізнесу.  Проблема полягає у 

відсутності систематизованої інформації щодо  управління процесами монетизації digital 

маркетингу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Останні дослідження 

підтверджують інтерес науковців до проблематики монетизації. Монетизація дозволяє 

забезпечити підприємству фінансовий розвиток. В науковій літературі представлено 

різні підходи до групування моделей монетизації, проте, на нашу думку, вони 

недостатньо повно висвітлюють всі наявні способи. Деякі автори, такі як Лєбєдєва Б.В., 

Шпаковський Ю.Ф., Данілюк М.Д. [3], Іванов В.С. [4], Жигарева А.А. [5] групують 

способи монетизації за моделями, які не повністю охоплюють всі можливі варіанти 

реалізації монетизації. Коваленко А.Е., Окольнишнікова І.Ю., Кузьменко Ю.Г. [7] 

виділяють такі моделі монетизації: рекламну, транзакції, підписка, ліцензування, 

продаж. Інші автори розглядають окремі аспекти монетизації з точки зору діяльності 

фірми: монетизація ЗМІ – Тарасова Н.Е., Пустовой Ф.І., Понамарьов А.Б. [8], Ільїна Н.П. 

[9], монетизація літературних творів Урбан К.Н., Петрова Л.І. [10], монетизація блога – 

Сміт С. [11]. Однак такий огляд не формує цілісного сприйняття процесів монетизації. 

Дискусійними залишаються питання посилення ефективності монетизації, які на 

думку багатьох авторів полягають у формуванні більш якісного контенту. Як зазначають 

Тарасова Н.Е., Пустовой Ф.І., Понамартов А.Б. [8], ціна більше не має вирішального 

значення для споживача, а масовий маркетинг, спрямований  на формування єдиної 

концепції споживання, також не дає  очікуваного ефекту. Споживчий вибір стає все 

більш ірраціональним та незалежним [8]. Тому управління процесами монетизації стає 

все складнішим, що пов’язано із необхідністю пошуку шляхів до серця споживача, 

відстеження його цінностей, формуванням якісного контенту. Як відмічає Шурчкова 

Ю.В. [12], сучасні моделі монетизації використовуються безсистемно, розрізнено і 

підприємства швидше «підкоряються тенденціям на вибрані інструменти маркетингу, 

ніж реальним потребам». 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Особливої актуальності управління процесами монетизації 

digital маркетингу набувають в умовах поширення цифрових технологій у світі, 

зростання актуальності електронної торгівлі та наслідків пандемії. Локдаун 2020 року 

призвів до бурхливого розвитку і так стабільно зростаючого ринку e-commerce. 

Електронна комерція стабільно розвивається і в майбутньому випередить показники 

офлайн-продажів. Всі гравці ринку активно борються за клієнтів, рік у рік покращуючи 
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умови споживчого комфорту, що підвищує запити та очікування покупців. Пошук 

найкращого рішення, як догодити клієнту, породжує нові тренди. Постійно виникають 

нові способи монетизації digital маркетингу, що підсилює значущість і актуальність 

процесів управління монетизацією в Інтернеті. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є розробка 

методичних рекомендацій щодо управління процесами монетизації digital маркетингу в 

контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. 

Управління процесами монетизації digital маркетингу має на меті фінансовий 

розвиток підприємства, що відбувається за рахунок отримання прибутку через 

використання моделей монетизації в Інтернеті та зниження витрат за рахунок зниження 

вартості залучення клієнтів. Для подальшого дослідження необхідно уточнити сутність 

поняття монетизації. В науковій літературі представлені такі визначення даного поняття: 

 процес вилучення грошей зі своїх проектів, шляхом введення у свої продукти 

платних сервісів та реклами, покази якої оплачуються особами, які її розмістили [13]; 

спосіб вилучення грошей з того, що могло бути безкоштовним або було таким 

[8]; 

одержання прибутку з проекту (стартапу або сайту) за рахунок запровадження 

платних сервісів, розміщення реклами, посилань та ін. [15]; 

можливість (а часом і сам процес) отримання прибутку, тобто перетворення 

інформації на гроші [10]; 

монетизація контенту «означає продаж контенту, або, що зустрічається частіше, 

контейнера з контентом», у той час як монетизація аудиторії «в основному означає 

рекламу» [14]. 

На нашу думку, монетизація дозволяє не лише отримати доходи, але й знизити 

витрати, наприклад, внаслідок зниження вартості на залучення клієнта на сайт. Таким 

чином під монетизацією будемо розуміти отримання доходів і зниження витрат 

підприємства, внаслідок використання цифрового контенту в Інтернет на основі моделей 

монетизації. 

У цьому дослідженні необхідно систематизувати основні моделі монетизації, як 

інструменти отримання доходу та зниження витрат використання яких забезпечить 

фінансовий розвиток підприємства.  

Лєбєдєва Б.В. [4] виділяє 3 моделі монетизації: Обмеження доступу до матеріалу, 

обмеження за кількістю переглядів, плата за контент. У автора обрана ознака для 

групування – тип обмеження контенту, проте можна виділити і інші ознаки. Цікавою є 

думка автора, що монетизувати краще переважно рекламні, розважальні, PR та event 

проекти через їхню ємну монетарну природу, актуалізуючи таким чином трансмедійні 

проекти. 

Шпаковський Ю.Ф., Данілюк М.Д. [15] виділяють наступні 3 моделі монетизації: 

монетизація, коли платить рекламодавець (медіа-реклама, контекстна реклама, 

спецпроекти); монетизація, коли платить читач (клієнтські послуги, контент);  

монетизація, коли платять треті особи (спонсорство та пожертвування, державні 

програми, гранти). У даному підході, на нашу думку, автори обрали ознаку для 

групування  суб’єкт, що здійснює оплату. 

Іванов В.С. [5] виділяє активний і пасивний типи заробітку, яким відповідають 

наступні моделі монетизації: пасивний тип – продаж посилань на сайті на сайт партнера; 

продаж трафіку (контекстна реклама, тизери, банери); активний тип – продаж статей із 

посиланнями на сайт. 
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Жигарева А.А. [6] представила найбільш повну систематизацію моделей: 

підписки, транзакційна, рекламна, модель прямих продаж; проте деякі групи розглянуті 

недостатньо, зокрема, рекламна. Також не висвітлено симетричну природу транзакційної 

та партнерської моделей, в яких фірма може виступати як з боку покупця, так і з боку 

продавця. 

Урбан К.Н., Петрова Л.І. [10] фокусуються на моделях монетизації 

інформаційного контенту, виділяючи такі: одноразова сплата за контент, підписка, 

відсоток відрахувань автору, пожертвування. 

Узагальнення наукової літератури [4-12, 15, 18, 20] та власний довід авторів 

дозволив систематизувати моделі монетизації наступним чином. 

1. Модель прямих продажів. Виділимо наступні види:  

1.1. Продаж товарів, послуг  отримання доходу за рахунок продажу товарів, 

робіт, послуг. Потребує розробки пропозиції на сайті, лендінг-пейдж, соціальних 

мережах, мессенджерах, сайтах агрегаторах та ін. Пов’язано із необхідністю швидко 

відповідати на запити, мати навички роботи з вузькими сегментами аудиторії. 

Використовується будь-якими підприємствами, які просувають бізнес за 

допомогою інтернет-маркетингу. 

1.2. Продаж контенту  отримання доходу за надання користувачеві контенту, за 

який він готовий сплачувати. 

 Плата за продаж контенту одноразова (відбувається під час закачування 

необхідного контенту користувачем, наприклад, музичних, аудіо, текстових файлів, або 

при пересилці контенту на e-mail користувача. 

 Плата за підписку на контент (місяць, рік) – дозволяє користувачу отримувати 

контент на обраному ресурсі із встановленою частотою на тиждень, місяць, рік. 

 Передплата на мобільні версії передачі контенту – досить популярна серед 

мережевих видань. Вони – крім сайтів – можуть випускати також електронні версії для 

iPad/iPhone/Android. 

 Плата за збільшення обсягу контенту (це дозволяє збільшити ліміт на перегляд 

чи скачування контенту, який встановила фірма-розробник). 

 Плата за збільшення якості контенту (можливість користуватись збільшеним 

функціоналом чи контентом високої якості). 

 Плата за експертний контент  публікації ексклюзивної чи преміальної 

інформації. В цьому випадку можуть бути закриті від вільного перегляду деякі розділи: 

архів (матеріали закриваються не відразу, а через певний період після публікації),  свіжі 

матеріали (користувач платить за доступ до них, маючи можливість прочитати їх 

безкоштовно тільки через деякий час; правда, така модель менш поширена), досьє, 

аналітика або статистичні дані (представляють вузький, спеціальний інтерес та більше 

орієнтовані на бізнес-сектор). Також можлива плата за залучення автора до офф-лайн 

подій (участь спікером конференції); 

 Стимулювання продажу в інших каналах або супутніх товарів/послуг. 

Безкоштовна пропозиція  контенту може бути способом стимулювання продажів в 

іншому каналі. Наприклад, програмне забезпечення безкоштовне, але компанія заробляє 

на послугах та/або супутніх продуктах. 

 Плата за контент без реклами  це може бути фіксована сума на місяць або 

разовий платіж, застосовується, наприклад, на Spotify  5 євро за місяць прибирає 

рекламу. 
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 Пожертвування, донати (donation) автор публікує контент, доступ до якого 

користувачі можуть отримати абсолютно безкоштовно, і одночасно вказує у примітках 

свої реквізити (наприклад, номер картки чи електронного гаманця). Закінчивши читання, 

читачі можуть за бажання підтримати автора та надіслати йому деяку суму на подяку. 

Модель продажу контенту має дві незаперечні переваги [4]. В першу чергу – це 

стабільне джерело доходів. Якщо банерну рекламу зазвичай замовляють на тиждень, 

рідше на місяць, підписку замовляють на рік. Як наслідок, можна точніше прогнозувати 

доходи та складати плани розвитку. При правильній моделі дохід від покриття контенту 

може перевищити доходи від медіареклами. 

1.3. Продаж вражень (ігрового контенту). Цей тип слід виділити як окремий, 

оскільки він має свої особливості і займає велику частину прибутку в digital маркетингу. 

 Безкоштовна та платна версії (наприклад, поверхневе використання та повне 

використання, особисте використання проти бізнес-використання, з підтримкою 

реклами проти без реклами, базові функції проти розширені тощо). 

 Безкоштовна з транзакціями всередині продукту (наприклад, віртуальні товари 

та внутрішньоігрова валюта, на яку припадає 72% доходу Apple App Store). 

 Безкоштовна та преміум-версія з мікротранзакціями (купівля доступу до ігор 

без реклами або покупка доступу до нових рівнів та товарів у грі). 

1.4. Продаж технологій. Ліцензування  отримання доходу за рахунок продажу 

ліцензій на користування продуктом/ послугою/ контентом. Вимагає наявності аудиторії, 

специфічних видів товарів та послуг. Використовується малими організаціями, 

виробниками програмного забезпечення, які надають митні послуги. Наприклад, 

здійснюється сайтами знайомств Mamba.com, відбувається шляхом продажу розробленої 

системи іншим сайтам. 

1.5. Продаж ідей для бізнесу. Краудфандінг – отримання грошей на розвиток 

бізнесу, анонсуючи свій проект на краудфандінгових платформах. При зборі коштів за 

допомогою краудфандінгу має бути заявлено мету, визначено необхідну грошову суму, 

складено калькуляцію всіх витрат, а інформація про перебіг збору коштів має бути 

відкритою для всіх [10]. 

1.6. Продаж даних  – отримання прибутку за рахунок продажу даних.  Наприклад, 

музичний сервіс Last.fm має велику кількість даних про слухачів і може запропонувати 

рекламодавцям можливості для запуску таргетованих кампаній. Як приклад можна 

навести бігові кросівки Deadmau 5 від Puma. Бренд зміг націлитись на шанувальників 

групи у соціальній мережі, використовуючи технологічні можливості Last.fm. Продаж 

даних  це можливість отримати додатковий дохід для сервісів цифрових продуктів та 

послуг, які ці дані збирають. 

1.7. Продаж відео контенту. На платформі YouTubeпредставлено різні способи 

монетизації [16]: 

 Дохід від реклами та YouTube Premium формується шляхом, розміщення на 

каналі фірми медійних оголошень, оверлеїв та відеореклами. У разі, коли контент 

дивляться користувачі з підпискою, YouTube начисляє додаткові платежі. 

 Суперчат и суперстікери. Передбачається можливість спілкування зацікавлених 

користувачів під час прямих трансляцій та прем'єр: увімкніть на каналі Суперчат та 

суперстікери. Глядачі зможуть публікувати в чаті виділені кольором платні 

повідомлення та забавні стікери, щоб привернути до себе увагу та продемонструвати 

підтримку. 

 Мерч. На YouTube є різні функції, що дозволяють просувати сувенірну 

продукцію прямо на сторінках перегляду. Одна з них називається «Вітрина Мерч». 
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 Спонсорство – дозволяє авторам пропонувати найвідданішим шанувальникам 

ексклюзивні бонуси за щомісячну плату. Це можуть бути, наприклад, особливі значки та 

емодзі, а також унікальний контент, доступний лише спонсорам. 

 YouTube Brand Connect– це сервіс Google, який аналізує аудиторію, підбирає 

відповідні бренди та допомагає фірмам кооперуватись, досягати високих результатів, 

надаючи комплексні послуги з управління компаніями. Рішення про те, з ким працювати, 

ухвалює сама фірма. 

 Фонд YouTube Shorts – це нова програма заохочення авторів відповідно до якої 

у 2021 та 2022 році виділяється 100 мільйонів доларів США для тих, хто знімає короткі 

відео. 

 Монетизація на сайті можлива за умови надання регулярного контенту. Для 

того, щоб заробляти на YouTube, необхідно залучити 1000 передплатників та за 12 

місяців набрати 4000 годин переглядів відео. 

2. Модель продажу із посередником. 

 Партнерська програма  продаж посилань на вибіркових сторінках веб-сайту, за 

допомогою партнерських програм, що розміщують посилання в автоматичному режимі 

в міру їх покупки рекламодавцями. Для використання моделі слід згадати у матеріалі 

корисний інструмент або курс, додати партнерське посилання, за попередньою згодою із 

партнером, та отримувати відсоток від покупок залучених клієнтів. 

 Партнерська програма може використовуватись самою фірмою, що надає іншим 

партнерам можливість рекламуватись на її ресурсах, так і навпаки, фірма може 

звертатися до партнерів, з метою забезпечення власної реклами на їх сайтах. 

 Продаж товарів/послуг через дистриб'ютора  означає реалізацію товару або 

послуги через дистриб'ютора (сайти-агрегатори, сайти плейсмаркети), при цьому 

Інтернет-дистриб'ютор отримує досить високий відсоток комісії – близько 50% від 

виторгу за товар. 

 Транзакційна – отримання доходу за допомогою комісії, одержуваної операції 

між користувачами. Потребує наявності аудиторії на інтернет-сайті. Малі організації 

використовують окремі аспекти моделі (промислові портали, каталоги інтернет-сайтів, 

брокерські фірми, наприклад, PayPall) тощо. 

 Продаж контенту через блоги. Наприклад, «Яндекс.Дзен – це контентна 

платформа, призначена для авторів, медіа та брендів. Дзен показує користувачам 

контент, близький до їхніх інтересів. Оплачуються лише ті статті, які користувачі 

дочитали до кінця (100% скрола, не менше 30 секунд на дочитування). Після 

дочитування публікації користувач може перейти на сайт рекламодавця за допомогою 

технології Scroll2Site». 

3. Модель рекламна (підтримуюча перші 2 моделі) - отримання доходу за 

допомогою показу різних видів реклами: Контекстна реклама; 

 Реклама в соціальних мережах та мессенджерах; 

 E-mail реклама; 

 Банери; 

 Тизери (тизерна реклама — як правило, квадратне зображення та заголовок, які 

приваблюють користувача шокуючими новинами); 

 Поп-апи (рекламні плашки, які спливають на сайті, перш ніж надати відвідувачу 

доступ до контенту). 
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Очікується, що у 2021 році глобальні витрати на цифрову рекламу досягнуть 

389,29 мільярда доларів [17]. Це на 17% більше, ніж у 2020 році, коли річне зростання 

сповільнилося через економічні проблеми, спричинені пандемією коронавіруса. 

Вищезазначені моделі монетизації практично не залучають споживача, тобто 

часто він навіть не розуміє, що в даний конкретний момент є об'єктом залучення коштів 

[8]. Тому, на нашу думку, слід виділити в окрему групу кастомну (від англ. customer– 

покупець) модель продажу із врахуванням побажань, думок, суб’єктивних потреб 

споживача. 

4. Кастомна модель продажу (із врахуванням думки споживача) - дозволяє 

персоніфікувати пропозицію для клієнтів, з точки зору ціни, характеристик та обсягу 

бажаних товарів та послуг. Наприклад, фірма пропонує базовий продукт, а додаткові 

послуги чи товари, що супроводжують покупку, споживач обирає сам, це також 

покращує цінову конкурентоспроможність фірми.  

4.1. Базова та додаткова версія  - отримання прибутку за рахунок дроблення 

товару чи послуги на базові та додаткові версії. Наприклад, компанія Intel відкривала 

виробництво процесорів з модулем, що розблоковується: споживач міг розширити 

можливості свого ПК, якщо йому таких не вистачало, оплативши код розблокування [18]. 

Таким чином, споживач отримував за гроші можливість, яку міг би отримати спочатку, 

якщо дотримуватися класичної парадигми маркетингу. Цей підхід відкриває нову епоху 

споживчих товарів. Тепер диференціація продуктових лінійок виробників може 

відбуватися прямо в руках користувачів: виробник створюватиме шаблонний базовий 

продукт, а вже користувач підганятиме його під себе, створюючи свій неповторний, 

індивідуальний продукт. Проте слід зазначити, що монетизувати «сковороду» 

неможливо і все вищеописане стосовно даної моделі відноситься насамперед до технічно 

складних товарів, так чи інакше пов'язаних з ним з інформаційними технологіями. 

4.2. Продаж товарів та послуг по підписці або продаж сертифікату.  Вимагає 

наявності специфічних товарів, робіт та послуг. Використовується малими 

підприємствами різних сфер (програмне забезпечення, фітнес-клуби, спеціалізована 

преса тощо). Варіативність способів підписки або сертифікатів дозволяє врахувати 

побажання споживача, зокрема в ціновій категорії. 

– Жорстка підписка дозволяє доступ до контенту лише після оплати.  

– М'яка передплата дозволяє споживати частину контенту безкоштовно (цей тип 

зазвичай реалізується за моделлю meteredpaywall, яка обмежує кількість 

матеріалів для вільного читання.  

– Гібридна підписка поєднує жорсткий та м'який способи. 

– Преміальна передплата передбачає доступ до додаткових продуктів. 

4.3. Продаж товарів чи послуг із можливістю додавання власних характеристик – 

ця модель дозволяє привнести особисту думку споживача в процес створення кінцевого 

виробу. Наприклад, на сайті встановлена функція, яка дозволяє додати власне 

гравірування на обручці, або годинниках. 

4.4. Нативна реклама (від англ. Native Advertising) – це «природна реклама». Вона 

відповідає формату, тематиці, якості, стилю та функціоналу тієї платформи, на якій 

розміщується. В ідеалі вона повинна сприйматися користувачем як корисний контент і 

не викликати відторгнення та банерну сліпоту, як це буває з прямою рекламою. Мета 

звичайної реклами в тому, щоб її помітили, нативної – щоб її розшарили у соцмережах. 

Тому у такої реклами набагато вищий віральний потенціал [18]. 

Автори статті пропонують наступні рекомендації щодо посилення ефективності 

монетизації: 
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 ретельне вивчення інтересів та цінностей цільової аудиторії шляхом взаємодії, 

опитувань, збору відгуків, живого спілкування; 

 передача досвіду взаємодії із продуктом/послугою. 

Особливість он-лайн продажу полягає у тому, що товар неможливо побачити, 

потримати власноруч, відчути досвід взаємодії. В іноземній літературі вже закріпився 

термін experimental marketing [20], який означає маркетинг досвіду, експериментальний 

маркетинг. Термін застосовується переважно для офф-лайн продажів, та передбачає 

залучення клієнта у взаємодію із товаром із формуванням відчуттів на всі органи 

сприйняття. Проте, на нашу думку, формування досвіду може здійснити і в он-лайн: 

опосередковано через відео відгук менеджера консультанта або покупця, відгуки 

покупців, які вже придбали товар. Важливо продемонструвати габарити продукції, 

навести переваги недоліки вибору, підвести покупця до вибору, передавши власні 

поради. Це можна зробити за допомогою відео огляду або статті, що описує особливості 

продукту. 

 аналіз трендів щодо вибору актуального формату контенту. 

Наприклад, у молоді віком від 20-35 років на піку популярності – нетекстовий 

контент (stories, відео, картинки). Останніми роками найшвидше зростаючий формат – 

stories. Щодня у соціальних медіа публікується понад 25 млн. картинок (фото є в 

кожному третьому посту) і більше 2,4 млн. постів, у яких є відео [21]. В той же час 

необхідно враховувати специфіку бізнесу, наприклад, реклама в соціальних мережах не 

підійде для продажу високотехнологічної продукції машинобудування, 

ракетобудівництва. Шурчкова Ю.В. зазначає, що більшість фірм обирають моделі 

монетизації розрізнено, хаотично, переважно спираючись на тренди популярності 

моделі, що є помилковим; 

 створення ціннісної пропозиції. 

Як зазначає Хофман Дж. [22], більшість компаній розглядають свій контент як засіб 

для продажу більшої кількості своїх реальних продуктів та послуг з мінімальним 

акцентом на створення дуже зацікавленої, постійно зростаючої аудиторії. Отже, їхній 

контент перетворюється на товар, не представляючи жодної цінності на ринку. Тому 

існує ймовірність того, що цінність товарного контенту впаде настільки, що тільки 

справді якісний контент матиме цінність. Якість контенту визначаємо його 

релевантністю інтересам цільової аудиторії, новизною, наявністю справжнього досвіду 

взаємодії із продуктом. 

Процес створення ціннісної пропозиції є безперервним і не полягає лише в 

зниженні ціни або покращенні якості продукту/послуги. Це також і формування 

спілкування, обміну досвідом навколо продукту. В ідеалі необхідно прагнути до 

зменшення редакторського контенту і заміни його на  контент, що створюють самі 

користувачі (відгуки, статті, відео) [3]. Чим більша база користувачів, тим більше знань 

і рекомендацій створюється без участі редакції. Такий контент набуває цінності, що 

збільшує приплив аудиторії. Велика база користувачів також впливає на привабливість 

сайту для партнерів. Телеканали надають відео, журнали – тексти, клініки – безкоштовні 

консультацій та ін. 

На основі узагальнення наукової літератури [3] та авторського бачення в статті 

пропонується модель управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті 

забезпечення фінансового розвитку підприємства(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Модель управління процесами монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства 

  

Рекламна 

модель 

Модель 

прямих 

продажів 

Кастомна 

модель 

Модель 

продажу із 

посередником 

Транзакційна 

редакторського 

контенту 

контенту 

користувачів 

контенту 

бази 

користувачів 

контенту 

бази партнерів 

контенту 

привабливості 

для 

рекламодавців 

контенту 

Корисні 

знання і 

рекомендації 

Приваблива 

спільнота 

Привілеї до 

доступу 

сайтів 

партнерів 

Задоволення 

користувачів 

Лояльність 

користувачів 

Бар’єрів 

входу для 

конкурентів 

М
О

Д
Е

Л
І 

М
О

Н
Е

Т
И

З
А

Ц
ІЇ

 D
IG

IT
A

L
К

О
Н

Т
Е

Н
Т

У
 

Контур створення ціннісної пропозиції 

Ф
ІН

А
Н

С
О

В
И

Й
 Р

О
З

В
И

Т
О

К
 П

ІД
П

Р
И

Є
М

С
Т

В
А

 

Прибуток від продажу 

Зростання комісії за 

рекламні послуги 

Зростання частоти 

використання сервісів 

Зростання середнього 

чеку 

Прибуток від реклами 

Зниження витрат на 

залучення клієнтів 

Зниження вартості 

реклами на сайтах 

партнерах 

Зниження витрат на 

оптимізацію сайту 

 

 

П 

Р 

И 

Б 

У 

Т 

О 

К 

 

 

В 

И 

Т  

Р 

А 

Т 

И 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 6, № 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

Ю.Л. Татаринцева, О.І. Пушкар, О.С. Другова, А.Б. Макаренко. Управління процесами 

монетизації digital маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку 

підприємства  

41 

 

Процес управління процесами монетизації починається з вибору моделей 

монетизації. Необхідно зазначити, що рекламна модель продажу із посередником, 

модель прямих продажів (яка містить комерційний контент) приносять менше прибутку, 

ніж кастомна модель та модель прямих продажів на основі ціннісного контенту. Це 

пояснюється тим, що в межах кастомної моделі формується ціннісна пропозиція, що в 

свою чергу збільшує базу клієнтів, відповідаючи їх інтересам та цінностям. Зростання 

бази користувачів викликає збільшення зацікавленості збоку рекламодавців та партнерів. 

В кінцевому рахунку знижується вартість залучення клієнтів на сайт підприємства. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. В роботі обґрунтована значущість управління процесами монетизації digital 

маркетингу з точки зору забезпечення фінансового розвитку підприємства. 

Проаналізовано сучасні тенденції зростання торгівлі в Інтернеті, що зумовило 

актуальність пристосування підприємств до нових умов ведення бізнесу та відповіді 

запитам сучасних клієнтів, великий відсоток яких здійснює покупки он-лайн. 

Узагальнені основні моделі монетизації. Авторами виділено чотири групи моделей 

монетизації: рекламна, модель продажу із посередником, модель прямих продажів, 

кастомна модель. Запропоновано виділити кастомну модель в окрему групу, оскільки 

вона відрізняється підходами до взаємодії з клієнтами, в межах якої формується ціннісна 

пропозиція. Розроблені рекомендації щодо посилення ефективності монетизації digital 

маркетингу. Запропоновано модель управління процесами монетизації digital 

маркетингу в контексті забезпечення фінансового розвитку підприємства. 
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Management of digital marketing monetization processes in the context of ensuring financial 

development of the enterprise. 

The aim of the article. The aim of the article is to develop guidelines for managing the processes 

of monetization of digital marketing in the context of ensuring the financial development of the 

enterprise. 

Analyses results. The article presents methodological recommendations for the management of 

digital marketing monetization processes in the context of ensuring the financial development of the 

enterprise. The importance of monetization management processes in the modern conditions of doing 

business and the growth of the Internet trade market is substantiated. The essence of the concept of 

monetization of digital marketing is clarified, which contains not only the profitable part, but also the 

part of costs that can be minimized by forming a value proposition. Monetization models are 

systematized and our own method of grouping is proposed with the addition of a new group - custom. 

There are 4 models of monetization: advertising, sales model with an intermediary, direct sales model, 

custom model. The selection of the custom model is due to the fact that the processes of interaction with 

users are based on the formation of a value proposition for users. Being in the interests of the target 

audience increases their interest and loyalty. The growth of the customer base in turn increases the 

interest of advertisers, partners and provides an influx of new users. At the same time, the cost of 

attracting customers to the site is decreasing. The article presents the author's recommendations for 

strengthening the effectiveness of digital marketing monetization processes. 

Conclusions and directions for further research. The importance of managing the processes of 

monetization of digital marketing from the point of view of ensuring the financial development of the 

enterprise is substantiated in the work. The current trends of growth of trade on the Internet are 
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analyzed, which led to the urgency of adapting enterprises to the new conditions of doing business and 

answering the demands of modern customers, a large percentage of whom make purchases online. The 

main models of monetization are generalized. The authors identified four groups of monetization 

models: advertising, intermediary sales model, direct sales model, custom model. It is proposed to 

separate the custom model into a separate group, as it differs in approaches to interaction with 

customers within which the value proposition is formed. Recommendations for enhancing the 

effectiveness of digital marketing monetization have been developed. The model of management of 

processes of monetization of digital marketing in the context of maintenance of financial development 

of the enterprise is offered. 

Keywords: management, monetization, digital marketing, digital marketing, e-commerce, user, 

model, financial development, profit, costs, digital technologies, value proposition. 
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ЕКОНОМІЧНА ФІЛОСОФІЯ ТРАНСКОРДОННОГО МАРКЕТИНГУ: 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
У статті досліджуються теоретичні засади формування маркетингової філософії у 

транскордонному співробітництві (ТКС). Удосконалено класифікацію регіонального 

маркетингу в системі управління регіональною економікою в умовах ТКС, що надало підстави 

для виведення таких його складових: прикордонний і транскордонний маркетинг. Представлено 

інструментарій організаційно-економічного аналізу маркетингу в ТКС. Визначено місце 

цифрового маркетингу в підсистемі цифрової економіки та його роль у процесах з ТКС. Останнє 
під впливом тренду початку ХХІ століття, спрямоване на активізацію саме в інформаційно-

інтерактивній взаємодії, що дає підстави для виведення новітніх категорій у даному контексті. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво, регіональний маркетинг, міжнародний 

маркетинг, прикордонний маркетинг, транскордонний маркетинг, інтерактивний (цифровий) 

маркетинг, економічні системи, економічна інтеграція.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Початок ХХІ століття розпочався в 

науковій сфері з того, що вчені-економісти приділяють значну увагу дослідженню 

найефективних інструментів активізації ТКС. Загальновідомо, що один з найбільш 

вдалих ринкових інструментів, який дозволяє якнайкраще активізувати економічну 

діяльність – це комплексна система маркетингу. Проте науково-теоретичні дослідження, 

присвячені адаптації маркетингу до ТКС, нині розглядаються здебільшого фрагментарно 

та узагальнено. Водночас економічна політика формування Європейського Союзу (ЄС) 

в контексті активізації транскордонного співробітництва зосереджена на розвитку 

цифрових інтеграційних ринків. Тому, коли маркетингова філософія щодо ТКС 

знаходиться ще на початкових етапах становлення, а необхідність часу заставляє вивчати 

вже новітні тренди маркетингу в контексті адаптації до цифрової взаємодії, то дослідити 

економічну філософію становлення транскордонного маркетингу і його подальший 

розвиток в умовах цифрової інтеграції є надзвичайно важливо, актуально та своєчасно.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню проблеми і на які спираються автори. Транскордонне співробітництво як 

наукову концепцію економічного розвитку прикордонних територій розпочали 

досліджувати вчені наприкінці другого тисячоліття. 

 

 

 
© 2022 The Authors. This is an open access article under the CC BY license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Marketing and Digital Technologies          Volume 6, No 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

46 

 

 

Варто зауважити, що в Україні зародження даної теорії відбулося на Закарпатті в 

Ужгородському відділі соціальних та економічних проблем зарубіжних країн Академії 

наук, а саме, з моменту проведення першої наукової конференції, яка відбулася в жовтні 

1980 року. Захід 1 присвячений був розвитку прикордонних економічних зв’язків країн-

членів Ради Економічної Взаємодопомоги. 

Одними з перших українських дослідників, які спробували надати практичні 

рекомендації щодо напрямів використання маркетингу в ТКС, стали І. Чучка, Є. Дудич 

та В. Кузьмович в 1997 році. Зокрема, авторами запропоновано 2, с. 197: 

 надати українським і зарубіжним учасникам юридично-правові консультації в 

галузі зовнішньоекономічної діяльності, а також ознайомити їх з тими змінами, які 

відбуваються в кожній окремій країні в галузі внутрішнього законодавства; 

 спільно із зарубіжними партнерами по субрегіональному співробітництву 

розробляти різного виду інвестиційні програми, із залученням до них як місцевих 

фінансових ресурсів, так і ресурсів поза меж даного співробітництва; 

 проводити експертизи на економічну доцільність пропонованих для 

співробітництва різного роду програм, в першу чергу, по забезпеченню їх фінансовими, 

матеріальними, трудовими ресурсами. По-друге, щоб ці програми були 

взаємопритаманні для всіх його учасників, і, по-третє, щоб мали відповідне юридичне 

забезпечення; 

 вивчати стан економічної кон’юнктури субрегіонального ринку, з метою 

розробки перспективи його функціонування; 

 забезпечити учасників субрегіонального економічного співробітництва 

рекламними послугами, проводити різні тематичні виставки й інші заходи, які надавали 

б можливість більш широкій аудиторії ознайомитися з даним видом співробітництва. 

М. Окландер, І. Окландер, І. Крапива, і водночас окремо І. Чучка та В. Проскура 

зосереджують основну увагу на інструментах маркетингу, які можуть допомогти 

підвищити експортний потенціал територій, зокрема і задіяних до ТКС [3; 4, с. 429430]: 

 товарна політика: відділи територіальних органів влади надають інформаційну 

підтримку експортерам, визначаючи товари, які відповідають попиту; відбувається 

створення і розвиток банку транскордонної інформації; 

 цінова політика: територіальні органи влади здійснюють фінансування 

експортера (через зменшені податкові тягарі, кредитні відсоткові ставки), а також 

спеціальне фінансування іноземних споживачів (через нижчу відсоткову ставку кредиту 

по відношенню до місцевих банків) для придбання ними товарів, що надаються 

вітчизняними виробниками; 

 рекламна політика: територіальні органи влади організовують і проводять в 

регіоні конференції, семінари, виставки і ярмарки; випускають інформаційно-рекламні 

матеріали; здійснюють комунікаційну діяльність з метою залучення іноземних 

інвестицій, зростання привабливості прикордонних територій для зовнішніх суб’єктів 

господарювання; 

 політика розміщення: набір порад для вітчизняних виробників від 

територіальних органів влади, з приводу потенційних варіантів збуту. 

В. Лутчак відмічає: «для того, щоб створити ефективні програми розвитку 

регіонального маркетингу, за допомогою яких можна реалізовувати економічне ТКС, 

потрібно залучати різноманітні політичні організації та місцеві органи влади, а також 

об’єднання підприємницьких структур, населення, засоби масової інформації, 

вітчизняних і зарубіжних експертів і фахівців з питань регіонального розвитку, які здатні 
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вирішувати непрості завдання розвитку прикордонної співпраці в умовах сьогодення» 

5, с. 153154. 

Практичних рекомендацій ставало дедалі більше, що надало підстави вперше 

запропонувати термін «транскордонний маркетинг» С. Жуковим під науковим 

керівництвом І. Чучки. Зокрема, під даним терміном розуміється «філософія, яка 

базується на теорії і практиці прийняття управлінських рішень стосовно формування 

стратегії розвитку транскордонних ринків на основі дослідження й аналізу факторів 

маркетингового середовища з метою реалізації соціально-економічних інтересів 

території, узгодження інтересів громад цих територій, та з орієнтацією на потреби 

цільових груп споживачів товарів і послуг, які проживають по обидві сторони кордонів. 

Управління ТКС на основі маркетингу полягає у тому, щоб шляхом обміну інформацією 

між підприємствами, фірмами і ринками, що здійснюють такий вид співробітництва, яке 

направлено на збільшення виробництва товарів і послуг в регіоні, задовольняло 

одночасно в кількісному і якісному виразі очікування підприємств в рентабельності і 

бажання та попит споживачів всіх прикордонних територій» 6. 

В. Гоблик ключовими ланками маркетингу у ТКС вбачає: рекламно-промоційну 

діяльність; просування спільних інвестиційних продуктів і бізнес-ідей; підготовку і 

проведення спільних спортивних і культурних мега-заходів 7 (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Маркетинговий інструментарій механізму становлення та розвитку 

зовнішньоекономічних зв’язків у транскордонному регіоні 7 

МАРКЕТИНГ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ У ТРАНСКОРДОННІЙ СПІВПРАЦІ 
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Н. Мікула та О. Пастернак (Дейнека) стверджують, що «маркетинг 

транскордонного регіону – це діяльність, яка реалізується певними суб’єктами від імені 

конкретного транскордонного регіону, з метою виявлення потреб цільових регіональних 

та транскордонних ринків («покупців»), як всередині регіону в його обох частинах 

(місцеві жителі, підприємці), так і за його межами (туристи, інвестори), та донесення до 

них інформації про регіон з метою його промоції, підвищення його 

конкурентоспроможності та якості життя мешканців» 8, с. 4. 

Отже, дослідження, які присвячені даному напрямку, наразі проходять етап 

становлення і ще не є достатньо проробленими. Тому протягом 2015-2020 років 

кафедрою маркетингу, а згодом, внаслідок реорганізаційних процесів – кафедрою обліку 

і оподаткування та маркетингу при Мукачівському державному університеті, 

здійснювалася науково-дослідна робота за темою «Маркетингові засади у вдосконаленні 

механізму інфраструктурного забезпечення транскордонного економічного 

співробітництва» (номер державної реєстрації 0116U004817), в якій автор даної статті, 

будучи одним з головних виконавців дослідження, спробував розкрити деякі положення 

становлення і розвитку економічної філософії транскордонного маркетингу.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Недостатньо розкриті дослідження, у яких чітко окреслюються 

питання щодо формування маркетингової філософії в концепції управління 

регіональною економікою прикордонних територій в рамках ТКС. Одночасно майже 

відсутні дослідження цифрових засад маркетингу щодо ТКС.  

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження стала 

розробка теоретичних положень щодо становлення транскордонного маркетингу і його 

розвитку в умовах цифрової інтеграції. Для досягнення поставленої мети необхідно 

вирішити було такі завдання: 

 представити чітке розуміння процесів транскордонного співробітництва; 

 визначити, який маркетинг (регіональний чи міжнародний) найбільш відповідає 

інструменту для розвитку транскордонного співробітництва та його (маркетинг) 

відповідно трансформувати; 

 представити розуміння поняття ТКС в умовах цифрової інтеграції; 

 адаптувати маркетингову концепцію під вище поставлене завдання. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Транскордонне співробітництво згідно Мадридської 

Конвенції 1980 року «передбачає спільні дії, які мають на меті поглиблення та зміцнення 

сусідських відносин між органами місцевого самоврядування і місцевої державної 

адміністрації двох і більше держав та укладення Договору або Угоди, необхідних для цієї 

мети» 9. 

В українському законодавстві ТКС – «спільні дії, спрямовані на встановлення і 

поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, 

культурних і інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин в Україні і 

відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах 

компетенції, визначеної їх національним законодавством. Метою транскордонного 

співробітництва є формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії 

суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва, що сприяє спільному 

вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку» 10. Пропонуємо розглянути 

механізм ТКС, який побудовано на основі аналізу нормативно-правової бази України 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Механізм транскордонного співробітництва 

Джерело: сформовано автором на основі 10 
 

Суб’єктами відповідно до даного закону виступають територіальні громади, їх 

представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади. Учасниками є юридичні і 

фізичні особи, громадські об’єднання, що беруть участь в ТКС. Таким чином, основне 

завдання суб’єктів ТКС – створити відповідні (через проєкти, програми, договори, 

відповідні утворення та ін.) умови для розвитку учасників транскордонних відносин 

спрямовуючи їх на підформи транскордонного партнерства. Тобто, ТКС вважаємо 

найвищою формою (тому що вона є першою і від неї залежить, що буде далі) 

транскордонних відносин (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Форми транскордонних відносин 

Джерело: авторська розробка 
*Транскордонні війна – це також відносини, які ведуться за іншими методами між 

учасниками економічної системи, що призводять до негативних результатів діяльності для 

окремих сторін, і водночас відносно позитивним результатам для інших. 
 

Тому вважаємо за необхідне внести у наукову літературу ще одне визначення 

категорії ТКС, яке є більш комплексним та може стати фундаментальним. 

Транскордонне співробітництво як наукова теорія – це один з розділів політичної 

економіки за напрямком дослідження міжнародні відносини, що здійснюються на 

регіональному рівні прикордонних територій суміжних держав, в якому силами 

державних та місцевих органів влади створюються умови для суспільно-корисного 

господарювання суб’єктів та учасників мікроекономічної системи в умовах кордонного 

розділення національних економік. 

У прикладному аспекті вважаємо, що ТКС проходить два етапи: первинне 

становлення (ТКСП) та переведення на планову, систематичну глибинну основу (ТКСГ). 

ТКСП – це господарююча модель взаємодії на суміжних територіях сусідніх 

країн, в якій місцеві державні адміністрації або самоврядування – встановлюють (вперше 

або за тривалий період відсутності) транскордонні відносини через меморандуми, 
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договори або угоди задля сприяння розвитку соціально-економічним учасникам 

ринкової системи, в рамках проблемних / пріоритетних секторів прикордонних економік. 

ТКСГ – це господарююча модель взаємодії на суміжних територіях сусідніх країн, 

в рамках якої формується спільна робота місцевих державних адміністрацій або 

самоврядувань, через вироблення стратегій, програм і проектів та їх фінансовим, 

трудовим, матеріальним й інформаційно-консультаційним забезпеченням, задля 

формування позитивних змін для розвитку прикордонних секторів транскордонної 

економіки. 

Наразі, уже в більшості країн розвивається глибинне ТКС, проте, якщо брати за 

приклад сьогоднішні військово-політичні відносини України та Росії, то зрозуміло, що 

між їхніми прикордонними територіями ТКС поки що є відсутнім. В той же час, будь-які 

конфлікти рано чи пізно припиняться, і тоді розпочнеться формування первинної форми 

ТКС. 

Транскордонне співробітництво, як наукова теорія та прикладна система 

господарювання територій сусідніх держав, досліджується вченими-економістами 

переважно за такими напрямками спеціальностей: «Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини» та «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Отже, 

якщо вивчати трансформацію маркетингу до процесів ТКС, то логічно спочатку 

представити особливості маркетингової теорії крізь погляди територіального виміру (в 

даному випадку мезо – регіональних та мега – міжнародних рівнів). 

В той же час, не будемо перераховувати змістовність визначень категорій 

регіональний та міжнародний маркетинг, оскільки це не є предметом вивчення даної 

наукової роботи, проте узагальнимо дані положення щодо розуміння досліджуваних 

понять. 

Регіональний маркетинг, як вид діяльності – це один із інструментів управління 

регіональною економікою, сутність якого полягає в постійному моніторингу території 

мезорівня відповідними суб’єктами регіонального адміністрування, з метою визначення 

та задоволення ними потреб учасників регіональної системи, через розробку концепцій, 

стратегій, відповідних проєктів або інших продуктів, що зможуть підвищити 

результативність господарського комплексу на даній території. 

Суб’єкти регіонального адміністрування – це відповідні сектори, відділи, 

управління, департаменти обласних державних адміністрацій (рад), а також інші 

інституційні утворення (громадські агенції регіонального розвитку, регіональні торгово-

промислові палати), які займаються розвитком регіональної економіки. 

Учасники регіональної системи: жителі даних територій; фізичні та юридичні 

особи, основна мета яких – створення благ для внутрішніх та зовнішніх учасників 

регіональної системи. 

Економічні цілі регіонального маркетингу [11, с. 166; 12, с. 125]: ріст зайнятості, 

доходів населення та якості життя; зростання конкурентоспроможності підприємств 

регіону; залучення у регіон нових підприємств та інвесторів з інших регіонів (країн); 

залучення до регіону нових споживачів товарів і послуг, що виробляються (надаються) 

регіоном; створення позитивного ділового іміджу регіону в країні та за кордоном.  

Економічні завдання регіонального маркетингу 13, с. 54: вибір пріоритетів 

економічного і соціального розвитку території; виявлення цільових сегментів ринку для 

розвитку регіональної економіки; створення механізму економічної зацікавленості у 

розвитку галузей найбільш привабливих і перспективних для території шляхом 

запровадження спеціальних режимів фінансово-бюджетного, грошово-кредитного та 

цінового регулювання; поширення інформації про конкурентні переваги регіону; 

залучення у регіон нових інвестицій та суб’єктів господарювання; підвищення 
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конкурентоспроможності інституційних одиниць територіального утворення; 

гармонізація інтересів всіх учасників ринку; надання ділової інформації суб’єктам 

господарювання про бізнес на цій території, про розвиток ділової активності; сприяння 

додатковим надходженням до бюджету; створення комфортного життєвого середовища 

для населення регіону. 

Важливо зауважити, що ТКС здійснюється не лише на регіональному (обласному) 

рівні, але і на менших – муніципальних утвореннях економічної системи. А тому, також 

можемо припустити з аналізу наукової літератури, що сутність регіонального та 

муніципального маркетингу буде ідентичною, окрім охоплення територіального 

масштабу. 

Наразі видно, що концепція регіонального маркетингу може бути 

трансформована для використання у процеси транскордонного співробітництва. Проте 

важливо представити особливості й міжнародного маркетингу. 

У навчальному посібнику з міжнародного маркетингу, який був опублікований 

провідними українськими та польськими вченими в 2014 році, зазначається, що «перші 

згадки про міжнародний маркетинг з’явились на початку 60-х рр. минулого століття. 

Доцільність використання такого маркетингу було обумовлено необхідністю 

забезпечення ефективної міжнародної торгівлі товарами і послугами, об’єм якої досяг 

значних розмірів» 14, с. 6. В цей період міжнародна торгівля розпочала відігравати 

значну роль в міжнародних економічних відносинах, що призвело в подальшому до 

глибокого розподілу праці між окремими країнами і почало сприяти подальшій 

інтеграції національних економік у світову. 

Міжнародний маркетинг як вид діяльності – це один із інструментів управління 

підприємством, яке прагне вийти або вже працює на закордонних ринках, з метою 

отримання максимального прибутку за допомогою комплексного аналізу суб’єктами 

бізнес-адміністрування потреб території відповідної держави, що дозволить створити 

найбільш адаптований комплекс маркетингу (4Р), який для учасників міжнародної 

системи надасть можливість отримати максимальну цінність на основі обміну. 

Суб’єкти бізнес-адміністрування в міжнародному маркетингу – це функціональні 

відділи компаній, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. 

Учасники міжнародної системи: юридичні та фізичні особи закордонних 

територій по відношенню до суб’єкта господарювання, які активно споживають 

відповідні імпортовані продукти. 

Економічні цілі міжнародного маркетингу 14, с. 16; 15, с. 24; 16: забезпечення 

виходу на нові ринки; отримання максимального прибутку; нарощування об’ємів збуту; 

підвищення ступеня обізнаності місцевого населення про товари і послуги; збільшення 

ступеню участі на вже освоєних ринках; формування у споживачів позитивного іміджу і 

прихильності до товарів і послуг фірми. 

Економічні завдання міжнародного маркетингу 14, с. 18: необхідність 

дослідження зовнішніх ринків (національна політика держав, національні валютні 

системи, соціально-економічний статус жителів й демографічна політика, релігія, мовна 

(вербальна та невербальна) культура, кон’юнктура ринків) і визначення доцільності 

виходу на нього; необхідність створення чи адаптації продукту (товару чи послуги) та 

розробки обґрунтованої політики його просування на обраному зовнішньому ринку; 

визначення цінової політики продукту; створення ефективних каналів розподілу й 

комунікації. 

Вихід на міжнародні ринки означає необхідність прийняти нові виклики з боку 

маркетингового оточення як на макро-, так і на мікрорівні. Інший рівень конкурентної 

боротьби означає необхідність кращого вивчення споживача та розроблення такої 
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пропозиції, за якої він не тільки б звернув увагу на підприємство, а й проявив лояльність 

до його товарів у перспективі 17. 
Отже, з проведеного аналізу стало помітним, що міжнародний маркетинг є 

науковою концепцією комерційного типу, в основі якого – окремий взятий бізнес, який 

розвивають в контексті міжнародних економічних відносин задля отримання 

максимального прибутку на основі збуту продукту, який має максимальну цінність для 

окремої групи споживачів. 

Натомість, регіональний маркетинг є науковою концепцією більш 

некомерційного типу, в основі якого – вивчення господарського комплексу території в 

цілому та його вплив на всіх учасників регіональної системи. Кінцева мета – комфортне 

проживання в соціальному, екологічному, культурному та економічному контекстах, а 

відповідно під це – створювати необхідні блага й розвивати під них господарські 

системи. 

В основі розробки та реалізації регіональної маркетингової стратегії залучаються 

представники різних напрямків економіки – туризму, транспорту, освіти, медицини, 

екології тощо. 

В основі розробки та реалізації міжнародної маркетингової стратегії – 

залучаються переважно представники тільки однієї компанії, які працюють зазвичай по 

одному продуктовому напрямку. З даного трактування стає зрозумілим, що 

міжнародний маркетинг, який використовується у дослідженнях вчених, можна 

віднести до різновиду мікромаркетингу. Однак, маємо сміливість припустити, що 

міжнародний маркетинг може бути і різновидом мезо-, макро- та мегамаркетингу (коли 

вивчають проблеми соціально-економічних систем між різними країнами). Останній 

повинен використовуватися міжнародними організаціями: ООН, СОТ, Європейською 

комісією, тощо. Таким чином, важливо доповнити схему ієрархії маркетингових 

підсистем в економічних системах, які вивів М. Окландер. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Схема ієрархій маркетингових підсистем в економічних системах 

Джерело: сформовано автором на основі доповнення теорії М. Окландера 18, с. 34 
 

Враховуючи, що в системі транскордонного співробітництва суб’єктами 

управління є органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації, то 

Міжнародна економічна система 

Національна економічна система 

Регіональна економічна система 

Економічна система підприємств, 

організацій 

Мегамаркетингова підсистема 

Макромаркетингова підсистема 

Мезомаркетингова підсистема 

Мікромаркетингова 

підсистема 

Споживачі 



Marketing and Digital Technologies          Volume 6, No 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

54 

 

 

одним з основних інструментів економічного розвитку повинна стати мезомаркетингова 

підсистема з її складовими: муніципальний та регіональний маркетинг. Наразі 

дослідження з приводу активізації ТКС на засадах маркетингу знаходяться на початковій 

стадії. Проте вченими вже визначено, що синтез категорій регіонального маркетингу й 

транскордонного співробітництва прийнято називати «транскордонним маркетингом». 

Однак вважаємо, що транскордонному маркетингу передував прикордонний маркетинг, 

який одночасно можна оцінити як перехідним відносно вище розглянутих понять. 

Прикордонний маркетинг як вид діяльності – передбачає комплексну оцінку 

економічних систем прикордонних територій суміжних держав, з метою прийняття 

рішення стосовно вибору найбільш оптимальних форм (та їх підвидів) транскордонних 

відносин. 

Предметом дослідження прикордонного маркетингу повинні стати – теоретико-

прикладні положення, в яких пропонуються форми (та їх підвиди) транскордонних 

відносин залежно від рівня розвитку економічних систем прикордонних територій. 

Одним із інструментів комплексної оцінки економічної системи прикордонної 

території сусідньої країни повинен стати трансформований комплекс маркетингу (4 Р): 

Товар – якими продуктами (товарами чи послугами), факторами виробництва 

(земля, праця, капітал та інші), ринками (покупців та продавців) країна вигідна для 

співробітництва / партнерства. 

Ціна – скільки така перевага коштує (торговельні бар’єри, валютні, візові; 

кон’юнктура ринку відповідних товарів і послуг; соціально-економічна ситуація та 

потенціал прикордонних територій) у сусідній країні потенційної для співробітництва / 

партнерства задля отримання максимальної віддачі від транскордонних відносин. 

Збут – наскільки території, які прагнуть до формування ефективних 

транскордонних відносин – є облагороджені ринковими інфраструктурними об’єктами, 

що допоможуть реалізувати вище виявлені переваги для відповідних учасників 

соціально-економічної системи. 

Комунікації – наскільки добре є розроблена прикордонна інформаційна система 

між сусідніми країнами задля можливості сформувати інтеграційну транскордонну базу 

даних за однаковими параметрами. Це дозволить суб’єктам-учасникам прикордонних 

територій прозоро вивчати особливості сусідніх країн в рамках попередніх елементів 

комплексу маркетингу (товар, ціна, збут). 

Але Україна вже активно здійснює транскордонні відносини у формі ТКС, що дає 

підстави для вивчення саме транскордонного маркетингу, проте представити теоретичні 

передумови його розвитку через положення прикордонного маркетингу – стало 

важливим доопрацюванням для фундаментальної економічної теорії у розділі 

мезоекономіки. 

Таким чином, транскордонний маркетинг як вид діяльності – це один з 

прикладних інструментів економічної інтеграції, в основі якого оптимізація 

транскордонних відносин, за допомогою організаційно-економічного аналізу діяльності 

транскордонних органів публічної влади, з приводу формування ними механізмів, які 

здатні позитивно вплинути на розвиток транскордонної економіки через задоволення 

потреб їх регіональних учасників. 

Предметом дослідження транскордонного маркетингу повинні стати – теоретико-

прикладні положення, в яких пропонуються організаційно-економічні засади побудови 

найбільш ефективних систем управління, які здатні створювати дієві механізми 

оптимізації транскордонних відносин для учасників прикордонної економічної 

підсистеми, формуючи транскордонну економіку. 
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Важливо представити місце транскордонного маркетингу в підсистемі 

регіонального маркетингу в контексті управління регіональною економікою (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Місце транскордонного маркетингу в підсистемі регіонального 

маркетингу в контексті управління регіональною економікою 

Джерело: сформовано автором 

 

Інструментарій організаційно-економічного аналізу в транскордонному 

маркетингу наступний: 

Позиціонувальний аналіз – визначити причини, які змусили сформувати 

транскордонне співробітництво на відповідних прикордонних територіях. 

Сегментний аналіз – які передбачувані групи користувачів від сприятливого 

розвитку ТКС. 

Адміністративний аналіз: вивчити місію та цілі транскордонних органів 

публічної влади (найчастіше представлені у формі єврорегіону), діяльність яких 

спрямована на розвиток транскордонних відносин; визначити організаційну структуру 

управління (ОСУ) транскордонних органів публічної влади: централізоване / 

децентралізоване управління, одиничне / комбіноване управління (з декількох різних 

учасників), одновекторне (1-3 напрямки розвитку) / багатовекторне управління (більше 
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Економічний аналіз – конференції, угоди, концепції, стратегії, проєкти: 
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 яким цілям менше приділяють уваги та чому? 

Внутрішньорегіональний 

маркетинг 

Прикордонний маркетинг 

Транскордонний маркетинг Споживачі 

Продукт 

Регіональний менеджмент 
Нормативно-правова 

база 

Регіональний маркетинг Регіональні 

фінанси 

Регіональна економічна система 

Регіональна 

логістика 



Marketing and Digital Technologies          Volume 6, No 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 
 

56 

 

 

 наскільки відсотків відповідають конкретним користувачам регіональної 

економічної системи в контексті вирішення їх базових потреб? 

 відсоток участі кожного прикордонного регіону у транскордонних заходах 

сусідніх територій? 

 відсоток участі публічного, приватного, неурядового, освітньо-наукового 

сектора у діяльності транскордонних інституцій (єврорегіонів) відповідальних за 

розвиток ТКС? 

 аналіз фінансових механізмів щодо реалізації транскордонних продуктів? 

 SWOT-аналіз, в якому визначаються сильні сторони і можливості 

транскордонних територій, які зможуть нівелювати їх слабкі сторони й загрози по 

окремості; 

 діагностика інформаційного забезпечення транскордонних інституцій; 

 аналіз Дельфі, завдяки якому можна виявити найбільш наближені 

проблеми у сегменті учасників транскордонної взаємодії; 

 чи відповідає ОСУ вимогам практичної дійсності ринкового 

транскордонного середовища? 

Зауважимо, що у вище вказаному інструментарії роль математичного аналізу не є 

достатньо проробленою, тому що транскордонний маркетинг, як новітній напрям 

регіональної економічної системи, наразі знаходиться на етапі становлення. Тож тому 

було вирішено подати базову / початкову вербальну модель, яка допоможе визначити 

першочергові напрями активізації транскордонного співробітництва. 

Варто наголосити, що Європейська комісія початок ХХІ століття націлила на 

активізацію ТКС в інформаційній сфері. Це безумовно є важливим та першочерговим 

напрямом активізації ТКС, без якого не є можливим розвиток будь-якої соціально-

економічної системи, а особливо в ХХІ столітті. Тому важливо представити сучасне 

розуміння категорії ТКС в інформаційно-цифровій підсистемі економіки. 

Інтерактивно-інформаційне транскордонне співробітництво – це особлива 

форма транскордонних відносин, що утворюється за допомогою програмно-методичного 

комплексу цифрової мережі прикордонних суб’єктів суміжних держав, формуючи 

транскордонну базу даних, через яку вибудовуються ділові відносини на різних рівнях 

горизонтальної та вертикальної взаємодії, з метою вирішення суспільно-економічних 

проблем транскордонних територій. Співпраця у інтерактивно-інформаційному режимі 

дає можливість суб’єктам-учасникам ТКС в значно простішій формі взаємодіяти між 

собою, а також бути інформаційно-компетентними в проблемних та перспективних 

напрямках щодо розвитку своєї діяльності. 

Вчені протягом останніх років активно досліджують інструменти, які б змогли 

допомогти раціонально сформувати новітню інформаційно-цифрову економіку. 

Цифрова економіка – це діяльність економічних учасників ринку (підприємств, установ, 

організацій, а також фізичних осіб), яка здійснюється на основі інформаційно-цифрового 

обміну за допомогою інструментів цифрового маркетингу, цифрової логістики та 

цифрових фінансів. Отже, у поданому визначенні ми вже апріорі визначили інструменти, 

які допомагають формувати цифрову економіку. 

Інтерактивний (цифровий) маркетинг – це програмна система, яка автоматично 

або частково за допомогою ручного керування ІТ менеджерами проводить маркетингові 

дослідження на Інтернет платформах, з метою визначення інформації про потреби 

споживачів глобального ринку, що стали учасниками цифрової взаємодії, задля 

створення для них економічними суб’єктами максимально ціннісного продукту, який 

потенційно буде презентованим на цифрових платформах у форматі текстових, фото, 
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відео, аудіо стилях. А за допомогою цифрових фінансів та логістики – здійснюється он-

лайн платіжка за куплений продукт у режимі реального часу, отримати який можна у он-

лайн або оф-лайн форматах. Методи цих інструментів знаходяться у постійному 

розвитку зі сторони практик. Тому нами представлена тільки узагальнена теоретична 

модель практичної дійсності. 

Представимо графічно роль та місце цифрового (інтерактивного) маркетингу з 

іншими інструментами цифрового менеджменту (цифрові фінанси та логістика) у 

формуванні та розвитку цифрової економіки (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Місце цифрового маркетингу в цифровій економіці 

Джерело: сформовано автором 

 

Таким чином, визначивши, що політика Євросоюзу щодо формування цифрових 

інтеграційних ринків з Україною набуває значних обертів, і в той же час маркетинг є 

інструментом активізації цифрової економічної підсистеми, а ТКС являє первинну 

форму транскордонних відносин в системі регіональної економічної інтеграції, то 

представляємо новітній зміст синтезованого поняття «інтерактивний транскордонний 

маркетинг» (або інтерактивний маркетинг у ТКС). 

Отже, інтерактивний транскордонний маркетинг як вид діяльності – це один з 

прикладних інструментів цифрової економічної інтеграції, в основі якого оптимізація 

інформаційного ТКС, через аналіз транскордонних платформ та потреб їх користувачів, 

у контексті побудови раціональної бази даних, що матиме відносну цінність у певних 
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предметних областях для урегулювання ефективності ведення господарської діяльності 

на прикордонних територіях. Основним об’єктом у даній концепції є комплексне 

відображення у транскордонному віртуальному середовищі ціннісної інформації, яка 

призначена для прикордонних регіональних учасників, з метою прийняття ними – 

відносно правильного рішення щодо своєї діяльності на транскордонному ринку. 

Важливо зауважити, що в основі даної системи є не просто створити інформаційний 

ресурс загального значення, скільки відшліфувати з нього певні знання, які матимуть 

користь. 

Предметом дослідження інтерактивного транскордонного маркетингу повинні 

стати – теоретико-прикладні положення, в яких пропонуються найбільш оптимальні 

механізми інформаційного забезпечення ТКС в цифровій економічній підсистемі. 

Для аналізу транскордонних платформ через параметри інтерактивного 

маркетингу в контексті оцінювання інформаційного забезпечення ТКС необхідно 

врахувати наступні показники оцінювання (рис. 7): 

1. Розрізняти контент платформи Інтернет маркетингу (до 50% ефективний) та 

інтерактивного маркетингу (51-100%). В першому випадку клієнт здійснює пошук 

інформації на відповідному порталі самостійно, керуючись логікою та інструкцією 

інтерфейсу. В даному випадку Інтернет маркетинг знайде своє відображення через 

наявні новини на веб-сайті, бази даних, аналітичні звіти тощо. А контент інтерактивного 

маркетингу, вважатиметься ширшою категорією, тому що окрім Інтернет маркетингу, 

тут також будуть представлені: послуги, якими клієнт даного порталу зможе 

скористуватися та замовити; відкритість взаємовідносин між самими клієнтами 

учасниками такої платформи: Інтернет конференції, форум, чат та ін.; взаємовідносини 

між адміністрацією сайту і клієнтами; пошук інформації за фільтрами сортування; 

можливість використання даного порталу через програмні додатки на телефонах. 

2. Мовний компонент сайту (на прикладі прикордонних територій двох країн): 

тільки для країни, де сайт є побудований (до 45% ефективності); для країн, для яких сайт 

є призначений (90%); для інших країн (переважно мовами світового значення, зокрема 

англійською – 10%). 

3. Інтерактивні блоки (розділи) інформаційного забезпечення (насиченість 

заповнення %). 

4. Тематика сайту – якого напрямку інформація є присутня та для якої аудиторії 

призначена: органів влади та місцевого самоврядування (25%), неурядових організацій 

(25%), бізнесу (25%), представників освіти й науки (25%). 

5. Чи є наявна на он-лайн платформі окрім фонової інформації (не більше 20%) – 

цільова (до 80%). 

6. Чи є на сайті можливість поділитися інформацією в соціальних мережах (50%) 

та чи є інформаційна сторінка сайту в соціальних мережах (50%). 

7 Частота оновлення інформації: постійна (кожні 1-2 дні, 100%), систематична (1-

2 рази на тиждень, 75%), рідше (1-2 рази на місяць, 40%). 
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Рисунок 7 – Оцінювання інформаційного забезпечення транскордонного 

співробітництва через параметри інтерактивного маркетингу 

Джерело: авторська розробка 

 

Надати остаточну оцінку інформаційного ТКС за допомогою параметрів 

інтерактивного маркетингу, спробуємо на основі узагальненого показника: 

 

 

 

 

 

Джерело: авторська розробка 

 

Поданий інструментарій інтерактивного транскордонного маркетингу вказує на 

проблемні зони в побудові транскордонних порталів та загальну оцінку інформаційного 

забезпечення транскордонного співробітництва. Розроблена формула за даною 

проблематикою є однією з перших, тому її можна вважати первинною і з часом 

удосконалити.  

Підсумовуючи, варто зазначити, що концепція активізації інформаційного 

транскордонного співробітництва на основі засад з інтерактивного маркетингу дає 

можливість значно підвищити ефективність ведення транскордонних відносин між 

потенційними та вже існуючими учасниками партнерської взаємодії. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Транскордонний маркетинг (чи інакше – маркетинг у транскордонному 

співробітництві) є важливим інструментом економічного розвитку моделі європейської 

інтеграції. В проведеному дослідженні наукова новизна одержаних результатів полягає 

у наступному: 

(ТА) Тематика та аудиторія сайту 

(ІБ) Інтерактивні блоки (насиченість заповнення) 

(М) Мовний компонент сайту 

(КП) Контент платформа: Інтернет чи інтерактив 

(ФЦ) Фонова та цільова інформація 

(СМ) Присутність інформаційної бази в соціальних мережах 

(ЧО) Частота оновлення інформації 

Оцінка інформаційного 

забезпечення ТКС (через 

параметри інтерактивного 

маркетингу) 
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‒ удосконалено класифікацію регіонального маркетингу в системі управління 

регіональною економікою в умовах ТКС, що надало підстави для виведення таких його 

складових: прикордонний і транскордонний маркетинг; 

‒ удосконалено інструментарій організаційно-економічного аналізу маркетингу в 

ТКС, який на відміну від існуючих підходів, дозволяє чітко відстежувати вузькі місця, 

які присутні в організаційному механізмі транскордонних інституцій, що негативно 

впливають на досягнення економічних цілей стосовно розвитку ТКС; 

‒ удосконалено класифікацію цифрового маркетингу в підсистемі цифрової 

економіки в умовах ТКС, на основі чого виведено новітню категорію – «інтерактивний 

транскордонний маркетинг»; 

‒ удосконалено інструментарій аналізу інформаційного забезпечення в ТКС за 

допомогою параметрів інтерактивного маркетингу, який на відміну від існуючих 

підходів, зосереджений виключно на оцінці цифрових платформ, що дає можливість 

визначити проблемні сигнали у побудові сайту для подальшого розвитку ТКС; 

‒ набула подальшого розвитку термінологічна складова ТКС, яка представлена у 

двох форматах: первинне (ТКСП) та глибинне (ТКСГ) транскордонне співробітництво. 

Це викликано тим, що ТКС на територіях однієї держави може розвиватися по різному. 

У одних регіонах така співпраця набула постійної та систематичної діяльності, в той же 

час як в інших регіонах такий вид взаємодії тільки встановлюється; 

‒ набув подальшого розвитку дефініційний зміст категорії ТКС, який під впливом 

тренду початку ХХІ століття спрямований на активізацію саме в інформаційно-

інтерактивній взаємодії. 

Подальші наукові дослідження повинні бути спрямовані на галузеву 

трансформацію маркетингу в господарських підсистемах прикордонних територій, які 

здійснюють або планують здійснювати транскордонне співробітництво. 
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Economic philosophy of cross-border marketing: formation and development in terms of 

digital integration. 

The aim of the article. The aim of the study was the development of theoretical provisions for 

the cross-border marketing formation as well as its development in terms of digital integration. To 

achieve this goal, it was necessary to solve the following objectives: to provide a clear understanding 

of cross-border cooperation processes (CBC); to determine which marketing (regional or international) 

best suits the tool for the CBC development of and transform it accordingly; to present an the CBC 
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concept understanding in terms of digital integration; to adapt the marketing concept to the 

abovementioned objectives. 

The results of the analysis. The substantial theoretical novelty has been obtained, as a result of 

scientific research, which lies in the following improvement classification of regional marketing in the 

regional economy managerial system in terms of CBC, and provided grounds for deriving the following 

components: border and cross-border marketing; tools for organizational and economic analysis of 

marketing in TCS have been improved, which, in contrast to existing approaches, allows clearly track 

the “bottlenecks” that are present in the organizational mechanism of cross-border institutions, 

negatively affecting the achievements of economic goals for CBC development; the classification of 

digital marketing in the subsystem of digital economy in the conditions of CBC has been improved, on 

the basis of which, the newest category - "interactive cross-border marketing" has been deduced; the 

tools for analyzing CBC information support have been improved, using the parameters of interactive 

marketing, which, unlike existing approaches, focuses exclusively on the evaluation of digital platforms, 

which allows to identify problem signals in the construction of the site for CBC further development; 

the terminological component of CBC has been further developed, which is presented in two formats: 

preliminary (CBCp) and in-deep (CBCd) cross-border cooperation. That is why the CBC can develop 

in different ways on the territories of one state. In some regions, such cooperation has become 

permanent and systematic activity, while in the others this type of interaction is only being established; 

the definitive content of the CBC category has been further developed, which, under the influence of the 

beginning of the XXI century trend, is aimed at activation of information-interactive cooperation. 

Conclusions and direction for further research. Cross-border marketing (or marketing in 

cross-border cooperation) is an important tool for the economic development of the European 

integration model. Therefore, further research should be aimed at the marketing sectorial 

transformation in the economic subsystems of border areas that carry out or plan to carry out cross-

border cooperation. 

Keywords: cross-border cooperation, regional marketing, international marketing, border 

marketing, cross-border marketing, interactive (digital) marketing, economic systems, economic 

integration. 
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Розроблено засади маркетингового управління інтелектуальним капіталом 

підприємства, яке охоплює усю сукупність його складових потенціалів-підсистем та 

забезпечує їх узгоджену взаємодію в процесі формування і реалізації стратегій 

інноваційного розвитку в умовах трансформації технологічних укладів і четвертої 

промислової революції. Розроблено загальну схему і методичні засади маркетингового 

управління інтелектуальним капіталом підприємства. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями. Завершення п’ятого і зародження шостого 

технологічних укладів, а також розгортання четвертої промислової революції 

супроводжується кардинальними змінами техніки і технологій, що впливає практично на 

усі сфери людської діяльності. У сфері економіки відбуваються радикальні 

трансформації окремих виробництв (видів діяльності), галузей і ринків – аж до згортання 

існуючих і формування нових. 
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Це ініціює пошук шляхів виживання і розвитку окремих підприємств, галузей і їх 

сукупностей, а також національної економіки в цілому, в нових перманентно мінливих 

умовах зовнішнього мікро- і макросередовища. Світова практика свідчить, що в умовах 

техніко-технологічних трансформацій успіх стратегій розвитку підприємств різних 

галузей (як елементів національної економіки) пов'язаний з опорою на інтелект і знання 

їх персоналу, які є основою їх інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал є 

базовою передумовою їх переходу на шлях інноваційного зростання, у т.ч. в руслі 

концепції інноваційного випередження. Проте перманентні зміни векторів впливу 

факторів зовнішнього середовища потребують актуалізації інтелектуального капіталу, 

зокрема, приведення його у відповідність до цих змін. В цій ситуації з існуючої множини 

підходів до стратегічного управління підприємством, в контексті формування і реалізації 

його конкурентних переваг, доцільним є застосування комбінації інтелектуального і 

маркетингового підходів. Відповідно, актуалізується проблема маркетингового 

управління інтелектуальним капіталом підприємства для формування ефективних 

стратегій його інноваційного розвитку в умовах технологічних трансформацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми. Проблематика управління інтелектуальним капіталом підприємств та 

установ в постіндустріальній економіці (економіці знань), у т.ч. на сучасному етапі її 

розвитку, ініційованому технологічними трансформаціями, досліджувалася у багатьох 

роботах вітчизняних і зарубіжних науковців.  

В роботі Aimukhanbetova at all. [13] викладено загальні положення ефективного 

управління інноваційним капіталом сучасної організації в контексті забезпечення її 

інноваційного розвитку. В роботі Borowiecki at all. [15] досліджено роль менеджерів в 

управлінні інтелектуальним капіталом підприємства. Дослідження базується на аналізі 

наведених у літературних джерелах прикладів діяльності різних за розміром 

підприємств. Відзначено диверсифікований, в залежності від розміру підприємства, 

вплив людського фактора на динаміку формування і розвитку інтелектуального капіталу. 

Khakimov at all. [19] обґрунтовують, що в основу інноваційного розвитку підприємств 

покладено їх інноваційний капітал, який формується на базі їх інноваційних ресурсів: 

знань персоналу, інформації тощо. Запропоновано підхід до управління людським 

капіталом як підсистемою інтелектуального капіталу підприємства. Показано, що 

управління людським капіталом є основою довгострокової стратегії розвитку 

підприємства в сучасній економіці. Клименко І.С.., Тарануха О.М., Журавель О.В. [8] 

зазначають провідну роль інноваційного капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку 

організацій. Головну увагу в управлінні приділяють елементам організаційної складової 

інноваційного капіталу. Бойко Т.Л. [1] досліджує підходи до підвищення ефективності 

управління інтелектуальними ресурсами підприємства у розрізі їх основних видів. Проте 

практично не аналізує показники, що визначають здатність до реалізації цих ресурсів. 

Зюзя А.О. [3] узагальнено розглядає окремі підходи до оцінки інноваційного потенціалу 

господарюючого суб’єкта як важливого фактора його конкурентоспроможності. Згідно 

[3] показники інноваційного потенціалу корелюються з показниками інтелектуального 

капіталу, який автор розглядає з позицій ресурсного підходу.  

У роботі Яворської О.Г. [12] досліджено системний і синергетичний підходи до 

управління інтелектуальним капіталом підприємств та установ туристичної сфери. Вона 

розглядає інтелектуальний капітал як важливу складову потенціалу інноваційного 

розвитку об’єктів туристичної інфраструктури. З позицій маркетингового підходу 

головну увагу нею приділено управлінню клієнтським (споживчим) капіталом, як 

підсистемою інтелектуального капіталу. В меншій мірі – його людському і 

організаційному капіталам-підсистемам. 
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Вініченко І.І., Лапа В.О. [2] досліджують особливості формування та розвитку 

інтелектуального капіталу аграрних підприємств з позицій забезпечення їх 

інноваційного розвитку. Головну увагу вони приділяють організаційним та виробничим 

аспектам управління. Зазначають також важливість управління споживчим капіталом, 

що дозволить посилити конкурентні позиції аграрних підприємств на ринку. 

Кравчук Н.О. [9] розкриває роль структурного (організаційного) капіталу-

підсистеми інтелектуального капіталу підприємства, яка забезпечує узгоджене 

функціонування інших його підсистем в забезпеченні економічного зростання. Проте 

розглядається лише ресурсна частину структурного капіталу, що не дозволяє повною 

мірою забезпечити ефективне управління як зазначеною підсистемою, так і 

інтелектуальним капіталом підприємства у цілому. 

Svistunov at all. [21] запропонували підхід до визначення напрямів та інструментів 

стратегічного управління формуванням і розвитком інтелектуального капіталу 

підприємства в умовах становлення економіки знань. В основному вони стосуються 

управління людським та організаційним капіталами-підсистемами інтелектуального 

капіталу підприємства і практично не стосуються споживчого капіталу-підсистеми. 

Островська Г. [11] пропонує методичний підхід до управління (у т.ч. з 

застосуванням інструментів маркетингу) людським капіталом (інтелектуальним 

потенціалом персоналу підприємства в авторській інтерпретації) як підсистемою 

інтелектуального капіталу підприємства. Людський потенціал розглядається як основа 

забезпечення розвитку (в т. інноваційного) підприємства в умовах економіки знань. 

Проте практично не розглядаються інші складові інноваційного потенціалу 

підприємства. 

Марчук Л.С. [10] більш широко розглядає поняття інтелектуального потенціалу 

підприємства, зокрема, шляхом включення до нього елементів людського і 

організаційного капіталів-підсистем інтелектуального капіталу підприємства. За 

результатами аналізу стану та реалізації інтелектуального потенціалу на 

машинобудівних підприємствах України вона наголошує на необхідності удосконалення 

системи управління ним. 

Маkarova V., Xiawei Ni. [20] проаналізували розвиток та сучасні тенденції 

маркетингу персоналу на підприємствах Китаю. Тобто застосування маркетингових 

підходів до управління людським капіталом, оскільки знання, досвід, та ін. 

характеристики персоналу є елементами людського капіталу, як складової 

інтелектуального капіталу підприємства. Визначено взаємозв’язки між маркетингом 

персоналу та конкурентоспроможністю підприємств з позицій системи, культури, 

управління, розвитку, інновацій та технологій.  

Gross-Gołacka at all. [16] дослідили вплив елементів інтелектуального капіталу 

малих та середніх підприємств Польщі на їх стійкий розвиток. Було опитано керівників 

1041 підприємства. За результатами опитування визначено, що найважливішими 

елементами є ті, що складають людський капітал. 

Arsawan at all. [14] досліджують взаємозв'язок між інтелектуальним капіталом, 

інноваційною культурою та продуктивністю 69 експортних малих та середніх 

підприємств (МСП) на Балі, Індонезія. Результати опитування показали, що МСП 

повинні не зосереджувати свою діяльність на внутрішніх факторах, а більшою мірою 

реагувати на вимоги ринку, реагування на які є завданням маркетингу. Інноваційна 

культура істотно впливає на ефективність МСП, особливо з позицій формування 

середовища сприятливого для створення інноваційних продуктів які важко наслідувати 

і які приносять додаткові вигоди споживачам. Інтелектуальний капітал у цілому значно 

впливає на ефективність діяльності експортних МСП. 
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття. Як слідує з результатів аналізу літературних джерел, 

у них в основному розглядаються підходи до управління окремими складовими 

інтелектуального капіталу підприємства з позицій забезпечення його інноваційного 

розвитку. Відсутній підхід, який би дозволяв управляти усіма складовими 

інтелектуального капіталу підприємства у комплексі, що забезпечить синергетичний 

ефект. Маркетинговим підходам до управління інтелектуальним капіталом приділяється 

недостатньо уваги. Проте в перманентно мінливих умовах сучасної економіки, коли 

постійними є лише зміни, аналіз і урахування впливу факторів зовнішнього мікро- і 

макросередовища є необхідною умовою ефективного управління інтелектуальним 

капіталом підприємства, що розвивається в руслі концепції інноваційного розвитку. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, що викладені у окремих з 

проаналізованих літературних джерел, зокрема [14, 20], підтверджують це. Відповідно, 

необхідним є застосування методів і інструментів маркетингу в управлінні 

інтелектуальним капіталом підприємства як аналітичних, так і тих, що стосуються 

активного впливу на суб’єктів ринку (суб’єктів інноваційного процесу).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою є розроблення 

підходу до маркетингового управління інтелектуальним капіталом підприємства в 

контексті забезпечення його інноваційного розвитку в умовах трансформації 

технологічних укладів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Для досягнення поставленої мети було 

запропоновано наступну послідовність етапів виконання дослідження. 

1. Уточнення ролі інтелектуального капіталу в забезпеченні інноваційного 

розвитку підприємства в умовах технологічних трансформацій і четвертої промислової 

революції. 

2. Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства як об’єкта 

управління.  

3. Визначення методів і інструментів управління інтелектуальним капіталом 

підприємства з позицій маркетингового підходу. 

4. Розроблення узагальненої схеми маркетингового управління 

інтелектуальним капіталом підприємства в контексті забезпечення його інноваційного 

розвитку. 

У контексті дослідження інтелектуальний капітал підприємства розглядається як 

сукупність інтелектуальних ресурсів і здатностей до їх реалізації, що визначають 

спроможність підприємства створювати, сприймати та використовувати нові знання, 

втілювати їх у продукти інтелектуальної власності, інноваційні технології та продукти, 

методи управління тощо, забезпечувати тим самим умови стійкого інноваційного 

зростання в перманентно мінливих умовах зовнішнього середовища. Інтелектуальний 

капітал є головною внутрішньою передумовою успіху реалізації стратегій інноваційного 

розвитку підприємств [18], особливо випереджаючого. Для економіки України, основу 

якої становлять виробництва третього та четвертого технологічних укладів, 

випереджаючий інноваційний розвиток є фактично безальтернативним. Ряд галузей 

економіки України і їх елементів (окремих підприємств) все ще зберігають достатньо 

потужний потенціал інноваційного розвитку (у т.ч. таку його складову, як 

інтелектуальний капітал, рис. 1), який дозволяє їм розвиватися в умовах технологічних 

трансформацій спричинених четвертою промисловою революцією [5]. 
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Рисунок 1 – Місце інтелектуального капіталу в системі складових потенціалу 

інноваційного розвитку підприємства ([7] модифіковано) 

 

Проте постійні зміни умов зовнішнього мікро- і макросередовища потребують 

управління процесами актуалізації інтелектуального капіталу стосовно цих змін, а також 

вибору ефективних траєкторій його реалізації.  

Типова структура інтелектуального капіталу підприємства подана у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Структура інтелектуального капіталу підприємства ([6], модифіковано) 

 
Людський (особистісний) 

капітал 

Організаційний (структурний) 

капітал 

Споживчий (інтерфейсний) 

капітал 

Ресурси Потенціал Ресурси Потенціал Ресурси Потенціал 

Знання, 

навички, 

досвід, 

ноу-хау. 

Творчі 

здібності і 

креативний 

спосіб 

мислення. 

Критичне 

ставлення 

до 

авторитетів.   

Моральні 

цінності і  

культура 

праці 

 

Здатність вийти за 

межі наявних знань 

і досвіду. 

Прагнення до 

самореалізації й 

визнання. 

Результативність 

праці. Здатність до 

тривалої мобілізації 

й зосередження. 

Безперервне  

самонавчання й 

самовдосконалення. 

Здатність до 

прогнозування в 

умовах неповної 

визначеності. 

Відчуття 

затребуваності 

знань та досвіду . 

Творчо активний 

вік більшості 

персоналу. Бажання 

й здатність 

передати знання, 

навички, досвід та 

ін. учням і колегам 

Продукти 

інтелектуальної 

власності. 

Інформаційне 

забезпечення. 

Технічне 

забезпечення.  

Організаційна 

структура.   

Корпоративна 

культура. 

Система 

мотивації 

творчої праці 

Свобода 

творчості від 

політичних, 

релігійних, 

бюрократичних 

та ін. обмежень. 

Затребуваність 

інновацій і 

інноваторів.  

Правова 

захищеність 

авторських прав. 

Висока оплата 

результатів 

праці. 

Участь 

інноваторів у 

прибутку. 

Визнання й 

вдячність колег і 

керівництва. 

Сприйнятливість 

підприємства до 

нетривіальних 

рішень. 

Сприятливі 

умови праці й 

відпочинку 

Зв'язки з 

економічними 

контрагентами 

(ЕК) і 

контактними 

аудиторіями 

(КА) у т.ч.: 

інформація; 

історія 

взаємин; 

ефективність 

тощо.  

Торгова марка 

(бренд) 

Налагоджена 

система прямих 

і зворотних 

комунікацій з 

ЕК і КА. 

Врахування 

інтересів і 

умотивованість 

ЕК і КА. 

Орієнтованість 

на 

довгострокові 

партнерські 

відносини з ЕК 

і КА. 

Сила торгової 

марки.  

Брендинг. 

Імідж 

підприємства 

 

Потенціал інноваційного розвитку (ринкова, інноваційна, виробничо-збутова 

складові) 

Інтелектуальний капітал (людський, організаційний, інтерфейсний 

потенціали-підсистеми) 

Інноваційна культура (організаційна, мотиваційна, 

інтелектуально-креативна складові 
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В табл. 1 показано, що кожна з його складових містить як ресурсну, так і 

потенційну (здатнісну) частини. При цьому потенційна визначає можливість і здатність 

ефективно реалізувати ресурси відповідної складової, а разом з тим і інноваційний 

капітал у цілому. У контексті викладеного ці частини складових інтелектуального 

капіталу у сукупності визначають готовність і спроможність підприємства до 

інноваційного розвитку на основі інформації і знань. 

Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства показує, що 

маркетингове управління повною мірою доцільно застосовувати до споживчої 

(інтерфейсної у більш широкому трактуванні) складової. Для цього може бути 

застосований підхід [4, с. 114-142], який передбачає  діагностику стану споживчої 

складової (споживчого капіталу як підсистеми інтелектуального капіталу) і вибір 

управлінських дій за її результатами. Він може бути застосований і для маркетингового 

управління процесами формування та підтримання взаємовигідних зв’язків з іншими 

економічними контрагентами (постачальниками, посередниками, інвесторами та ін.), а 

також контактними аудиторіями (місцевим населенням, органами влади, ЗМІ та ін.) 

підприємства. Даний підхід передбачає застосування достатньо відомих і перевірених 

вітчизняною і зарубіжною практикою методів і інструментів, зокрема: маркетингу 

партнерських відносин, персонального маркетингу, маркетинг-менеджменту цінності, 

бренд-менеджменту, формування програм лояльності тощо. Аналогічні інструменти (з 

доповненням їх інструментами іміджевої реклами, PR, прямого маркетингу тощо) 

застосовують для управління таким важливим елементом інтерфейсного капіталу, як 

імідж підприємства, що сприймається різними цільовими аудиторіями [4, с. 275-286].  

Маркетингове управління людським і організаційним капіталами-підсистемами 

інтелектуального капіталу підприємства потребує застосування інших підходів, що 

випливає з сутності цих підсистем. Значну частину їх складають знання: закріплені у 

свідомості персоналу підприємства; втілені у об’єкти інтелектуальної власності; втілені 

у організаційні і структурні форми, що забезпечують функціонування підприємства 

тощо. Вони входять, в основному, до ресурсних частин зазначених підсистем. До 

потенційних (здатнісних) частин цих підсистем входять елементи, які відносяться до 

інноваційної культури підприємства [7], яка є підсистемою її інтелектуального капіталу 

(див. рис. 1). 

В табл. 2 подано методи і інструменти управління ресурсними частинами 

зазначених капіталів-підсистем. 

Аналіз представлених у табл. 1 елементів потенційних частин людського 

(особистісного) та організаційного (структурного) капіталів-підсистем  показав, що вони 

значною мірою відносяться до інтелектуально-креативної і мотиваційної складових 

інноваційної культури підприємства. Її складові і їх основні елементи подано у роботі 

[7]. Виходячи з розуміння їх сутності для управління елементами цих складових 

доцільно застосовувати комбінацію методів і інструментів менеджменту персоналу, 

інноваційного менеджменту, маркетингу тощо в їх логічному взаємозв’язку. 

В табл. 3 подано систему методів і інструментів, які доцільно застосовувати для 

управління потенційними частинами зазначених підсистем інтелектуального капіталу 

підприємства. 

Слід зазначити, що цифровізація економіки супроводжується  все зростаючим 

застосуванням інструментів цифрового маркетингу для ефективного управління 

інтелектуальним капіталом (його складовими потенціалами-підсистемами) підприємств 

практично всіх галузей. 
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Таблиця 2 – Підходи до управління ресурсною частиною людського і 

організаційного капіталів-підсистем (авторська розробка)  

 

Об’єкт 

управління 

Методи і 

інструменти 

управління 

Основні завдання 

Людський (особистісний) капітал 

Знання, навички, 

досвід персоналу  

Маркетинг знань 

(стратегічний і 

оперативний) 

Прогнозування напрямів продукування і 

використання знань у галузі підприємства. Орієнтація 

системи продукування і використання знань на 

найбільш перспективні види, які можуть бути 

комерціалізовані після їх втілення у об’єкти  

інтелектуальної власності, (патенти, ліцензії, ноу-хау 

і т.п.) або ж у матеріальні чи нематеріальні продукти  

Маркетинг 

персоналу 

Визначення потреб у фахівцях певних спеціальностей 

і напрямів підготовки, виходячи з обраного напряму 

продукування і використання знань. Прогнозування 

змін цих потреб відповідно до тенденцій розвитку 

зовнішнього середовища. Забезпечення людськими 

ресурсами з необхідними якостями, здатними 

продукувати, сприймати і використовувати нові 

знання  

Організаційний (структурний) капітал 

Об’єкти 

інтелектуальної 

власності 

Маркетинг 

інновацій 

Аналіз ринку, визначення потенційних споживачів і 

оцінка комерційних перспектив об’єктів 

інтелектуальної власності. Комерціалізація об’єктів 

інтелектуальної власності 

Інформаційне 

забезпечення 

Маркетинг 

інновацій 

Аналіз існуючих і прогнозування нових проблем 

споживачів продукції галузі підприємства з метою 

генерування ідей щодо способів їх розв’язання. 

Маркетинг знань 

Маркетинг 

інновацій 

Аналіз рівня і тенденцій розвитку НТП у галузі 

підприємства. Аналіз тенденцій розвитку НТП у 

галузі споживачів продукції підприємства. 

Прогнозування перспективних напрямів розвитку 

Технічне 

забезпечення 

Маркетинг знань 

Конкурентний 

аналіз 

Аналіз досягнень НТП стосовно технічного 

забезпечення, а також впровадження їх 

конкурентами, що впливає на їх 

конкурентоспроможність 

Організаційна 

структура 

Маркетинг знань 

Конкурентний 

аналіз 

Аналіз тенденцій створення і впровадження новітніх 

організаційних форм у різних галузях, а також 

безпосередньо на конкуруючих підприємствах  

 

Узагальнення викладеного (рис. 1, табл. 1-3) дозволило визначити послідовність і 

зміст процедур маркетингового управління інтелектуальним капіталом підприємства, а 

також потенціалом його інноваційного розвитку у цілому,  в контексті формування 

стратегій інноваційного зростання в умовах трансформації технологічних укладів. 
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Таблиця 3 – Підходи до управління потенційною (здатнісною) частиною людського і 

організаційного капіталів-підсистем (авторська розробка) 

 

Об’єкт управління 

Методи і 

інструменти 

управління 

Основні завдання 

Потенціальна 

частина людського 

(особистісного) 

капіталу 

(табл. 1) 

Маркетинг 

знань 

Прогнозування наслідків впровадження технологій 

четвертої промислової революції у галузі 

підприємства (суміжних галузях), зокрема, з 

позицій змін вимог до характеристик персоналу. 

Прогнозування потреб у фахівцях з потрібними 

характеристиками   

Маркетинг 

персоналу 

Забезпечення людськими ресурсами з необхідними 

інтелектуально-креативними якостями 

(характеристиками) 

Конкурентний 

аналіз 

Оцінка конкурентоспроможності інтелектуально-

креативних здатностей  персоналу підприємства і 

визначення напрямів її підвищення 

Менеджмент 

персоналу 

Інноваційний 

менеджмент 

Тренінги, спрямовані на розвиток креативних 

здатностей персоналу, зокрема, щодо: генерування і 

відбору інноваційних ідей; прогнозування 

тенденцій розвитку НТП, галузі, ринку в умовах 

неповної визначеності; застосування теорії ігор для 

моделювання поведінки суб’єктів ринку і т.п. 

Участь у семінарах, конференціях, симпозіумах 

тощо, які сприяють обміну ідеями. Гармонізація і 

моніторинг структури персоналу: за 

спеціальностями, психотипом, віком, статтю, 

кар’єрними устремліннями, типами мотивації і т.п. 

Контроль результатів а не процесу їх досягнення і 

т.д. 

Потенціальна 

частина 

організаційного 

(структурного) 

капіталу (табл. 1) 

Конкурентний 

аналіз 

Порівняння системи мотивації аналізованого 

підприємства і його конкурентів, визначення 

напрямів її удосконалення 

Менеджмент 

персоналу 

Забезпечення свободи вибору персоналом методів 

вирішення поставлених завдань, вибору місця і 

графіка роботи (за можливістю). Зрозуміла, 

відкрита і логічна система матеріального і 

морального стимулювання результатів праці, 

кар’єрного зростання. Моніторинг задоволеності 

умовами праці і відпочинку, визнанням результатів, 

системою оплати праці тощо з метою внесення 

необхідних коректив. Зберігання авторських прав 

на створювані інноваційні розробки. Забезпечення 

умов виконання перспективних інноваційних 

проектів (для окремих виконавців і їх колективів). 

Сприяння впровадженню і розвитку нових 

організаційних форм команд інноваційних проектів: 

пульсуюча організація; незалежні самокеровані 

колективи; команди, що самозароджуються тощо 

 

1. Моніторинг відповідності напрямів розвитку підприємства існуючим 

тенденціям НТП в галузі його діяльності. Перехід до п. 2 у випадку невідповідності. 
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2. Перегляд існуючих і вибір нових перспективних напрямів інноваційного 

розвитку підприємства. 

3. Діагностика достатності рівня інтелектуального капіталу для реалізації 

обраного перспективного напряму інноваційного розвитку підприємства. Управління 

підсистемами інтелектуального капіталу з метою доведення їх до необхідного рівня. У 

випадку вибору кількох напрямів діагностика і комплекс управлінських дій за її 

результатами виконується для кожного з напрямів. Для кількісної експрес-оцінки рівня і 

прийняття управлінських рішень за її результатами запропоновано такий підхід.  

3.1. Виконати (експертним методом) оцінку достатності (для реалізації 

обраного напряму розвитку) рівня елементів кожної зі складових підсистем 

інтелектуального капіталу, зокрема: значень (ОIJ - оцінка I-го елементу J-ї підсистеми); 

вагомостей (сума вагомостей VIJ становить 1,0). Експертами виступають провідні фахівці 

і керівники підприємства. Оцінювання запропоновано виконувати з використанням 

вербально-числової шкали Харрінгтона [17]: 0 < ОIJ  ≤ 0,2 – дуже низький рівень; 0,2 < 

ОIJ  ≤ 0,37 – низький рівень; 0,37 < ОIJ ≤ 0,63 – середній рівень; 0,63 < ОIJ ≤ 0,8 – високий 

рівень; 0,8 < ОIJ ≤ 1,0 – дуже високий рівень.  

3.2. Розрахувати оцінки складових підсистем інтелектуального капіталу (ОЛК, 

ОСК, ОІК – відповідно, людського, організаційного, інтерфейсного) як середньозважені 

оцінок їх елементів. Зазначеним у п. 3.1 оцінкам рівня складових підсистем поставлено 

у відповідність шанси на реалізацію аналізованих напрямів інноваційного розвитку 

підприємства, відповідно: дуже низький рівень – напрямом розвитку не може бути 

реалізованим (неприпустимий ризик); низький рівень – шанси практично відсутні 

(критичний ризик); середній рівень – є незначні шанси (підвищений ризик); високий 

рівень – високі шанси реалізації (мінімальний ризик); дуже високий рівень – є 

впевненість у реалізації напряму розвитку (ризик практично відсутній). 

3.3. Результати оцінювання (пп. 3.1 і 3.2) є підставою для вибору конкретного 

комплексу заходів з управління інтелектуальним капіталом підприємства (табл. 1-3). 

Управлінські заходи повинні забезпечити рівень достатності відповідної складової не 

менше високого, у крайньому випадку – середнього. Їх проводять з урахуванням 

фінансових, людських, часових та ін. обмежень, що не завжди дозволяє досягти заданого 

(бажаного) рівня.  

3.4. Якщо управлінські заходи не дозволяють забезпечити хоча б середній 

рівень складових інтелектуального капіталу, то повертаються до п. 2. Якщо 

забезпечують, то переходять до поглибленого аналізу (п. 4) обраного напрямку розвитку 

за усім комплексом складових потенціалів-підсистем потенціалу інноваційного розвитку 

підприємства (рис. 1). Попередньо слід розрахувати інтегральну оцінку інтелектуального 

капіталу підприємства як середньозважену оцінок його складових підсистем. Вагомості 

визначаються експертним методом. 

4. Діагностика стану потенціалів-підсистем (ринкового, інноваційного, 

виробничо-збутового) потенціалу інноваційного розвитку підприємства і доведення його 

до рівня, достатнього для реалізації обраних напрямів (як мінімум, середнього, див. п. 

3.1). Ринковий потенціал визначає наявність попиту (можливостей його сформувати – 

для радикальних інновацій) на інноваційні розробки, що створюються у межах обраного 

напряму інноваційного розвитку. Інноваційний потенціал – можливість втілення 

досягнень НТП у галузі підприємства (суміжних галузях) в інноваційні розробки, здатні 

задовольнити запити споживачів. Інтелектуальний капітал входить до інноваційного 

потенціалу і ураховується разом з іншими елементами [7]. Виробничо-збутовий 

потенціал - економічну і технічну можливість і доцільність створити ідею і/чи концепцію 
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інновації (або ж знайти їх на стороні і придбати у вигляді продуктів інтелектуальної 

власності), виготовити і комерціалізувати інновації на ринку.  

4.1. Провести оцінювання рівня складових потенціалів-підсистем потенціалу 

інноваційного розвитку підприємства аналогічно викладеному у пп. 3.1-3.2. Розрахувати 

інтегральну оцінку потенціалу інноваційного розвитку підприємства як середньозважену 

оцінок його складових підсистем. Вагомості визначаються експертним методом. 

4.2. Результати оцінювання використовують для вибору заходів з управління 

зазначеними вище складовими (потенціалами-підсистемами) потенціалу інноваційного 

розвитку підприємств. Після їх проведення приймають рішення (з урахуванням 

міркувань, викладених у пп. 3.3-3.4) щодо повернення до п. 2 (перегляд напрямів 

розвитку), або ж переходу до п. 5. 

5. Прийняття рішення щодо реалізації обраного перспективного напряму 

інноваційного розвитку і розроблення відповідної стратегії.  

Таким чином, методи і інструменти маркетингу в системі управління 

інтелектуальним капіталом у контексті управління інноваційним розвитком 

підприємства вирішують наступні завдання: 

– Вибору/перегляду стратегічних напрямів розвитку підприємства 

(стратегічний маркетинг), які дозволяють реалізувати інтелектуальний капітал 

підприємства як складової його потенціалу інноваційного розвитку (див. рис. 3) в 

існуючих умовах зовнішнього середовища з урахуванням тенденцій їх розвитку. 

Вирішуються методами стратегічного маркетингу; 

– Забезпечення відповідності інтелектуального капіталу підприємства, а 

також його потенціалу інноваційного розвитку у цілому, умовам зовнішнього макро- і 

мікросередовища на обраних цільових ринках. Вирішуються як методами стратегічного, 

так і (переважно) оперативного маркетингу. 

 Розроблена послідовність і визначений зміст процедур маркетингового 

управління інтелектуальним капіталом підприємства (пп. 1-5) можуть бути покладені в 

основу методичного забезпечення організаційно-економічного механізму управління 

інноваційним розвитком підприємств різних галузей.  

Викладене у пп. 1-5 надало можливість точніше окреслити роль і місце управління 

інтелектуальним капіталом в системі управління за формалізованими процедурами 

інноваційним розвитком підприємства. В свою чергу, це дозволяє підвищити 

обґрунтованість вибору і реалізації його стратегій інноваційного розвитку в перманентно 

нестабільних умовах сучасної економіки, які спричинені трансформацією технологічних 

укладів і впровадженням технологій четвертої промислової революції, знизити супутні 

ризики і підвищити шанси на успіх.  Основні етапи управління інтелектуальним 

капіталом і інноваційним розвитком підприємства подано на схемі (рис. 2). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Розроблено засади 

маркетингового управління інтелектуальним капіталом підприємства, яке охоплює усю 

сукупність його складових потенціалів-підсистем та забезпечує їх узгоджену взаємодію 

в процесі формування і реалізації стратегій інноваційного розвитку в умовах 

трансформації технологічних укладів і четвертої промислової революції. Сформовано 

сукупності методів і інструментів маркетингового управління людським (особистісним), 

організаційним (структурним) та інтерфейсним (споживчим) капіталами підсистемами 

та їх елементами. Розроблено загальну схему і методичні засади маркетингового 

управління інтелектуальним капіталом підприємства. Уточнено роль і місце 

інтелектуального капіталу в системі управління інноваційним розвитком підприємства. 
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Рисунок 2 – Укрупнена схема маркетингового управління інтелектуальним 

капіталом в системі управління інноваційним розвитком підприємства  

 

Обґрунтовано, що маркетингове управління забезпечує актуалізацію 

інтелектуального капіталу в існуючих умовах зовнішнього середовища з урахуванням 

тенденцій їх зміни. Це, в свою чергу, підвищує обґрунтованість діагностики і управління 

за її результатами потенціалом інноваційного розвитку підприємства, головною 

складовою якого в сучасній економіці є інтелектуальний капітал. Отримані наукові 

результати у сукупності поглиблюють основи інноваційного менеджменту і маркетингу 

інновацій в частині удосконалення теоретико-методичних засад  ринково-орієнтованого 
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Відповідність 

забезпечується? 

Так 

Ні 

Перегляд напрямів розвитку 

Діагностика і управління інтелектуальним капіталом підприємства 

з позицій забезпечення достатності його рівня для реалізації 

обраних напрямів розвитку 

Відповідність 

забезпечується? 

Ні 

Так 

Діагностика і управління потенціалом інноваційного розвитку 

підприємства з позицій забезпечення достатності його рівня для 

реалізації обраних напрямів розвитку 

Відповідність 

забезпечується? 

Ні 

Розроблення і реалізація стратегій 

інноваційного розвитку підприємства 



Маркетинг і цифрові технології                  Том 6, № 1, 2022 
ISSN 2522-9087     (Print) 

ISSN 2523-434X (Online) 

 

С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко. Маркетингове управління 

інтелектуальним капіталом підприємства в контексті його інноваційного розвитку  

75 

 

управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті забезпечення його 

інноваційного розвитку в умовах технологічних трансформацій. 

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на формування 

організаційних засад комплексного управління інноваційним капіталом підприємства в 

системі забезпечення його інноваційного розвитку в нестабільних умовах сучасної 

економіки.  
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The aim of the article. The aim is to develop an approach to marketing management of 
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transformation of waves of innovation. The transformation of waves of innovation, the introduction of 

technologies of the fourth industrial revolution affects almost all spheres of human activity. In 
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ever-changing conditions of the external micro and macro environment. World practice shows that in 

the context of technical and technological transformations, the success of development strategies of 

enterprises in various industries (as elements of the national economy) is associated with reliance on 

intelligence and knowledge of their staff, which are the basis of their intellectual capital. Intellectual 

capital is a basic prerequisite for their transition to innovative growth, including in line with the concept 

of advanced innovative development. However, permanent changes in the vectors of environmental 

factors require the actualization of intellectual capital, in particular, to bring it into line with these 

changes. Accordingly, the problem of marketing management of intellectual capital of the enterprise is 

actualized for formation of effective strategies of its innovative development in the conditions of 

technological transformations. 

Analyses results. The principles of marketing management of intellectual capital of the 

enterprise are developed. This management covers the whole set of its constituent potentials-subsystems 

and ensures their coordinated interaction in the formation and implementation of strategies for 

innovative development in the transformation of waves of innovation and the fourth industrial 

revolution. A set of methods and tools for marketing management of human (personal), organizational 

(structural) and interface (consumer) capital subsystems and their elements are formed. The general 

scheme and methodical bases of marketing management of the intellectual capital of the enterprise are 

developed. The role and place of intellectual capital in the management system of innovative 

development of the enterprise are specified. It is substantiated that marketing management provides 

actualization of intellectual capital in the existing conditions of the external environment taking into 

account tendencies of their change. This, in turn, increases the validity of diagnosis and management 

of the potential for innovative development of the enterprise, the main component of which in the modern 

economy is intellectual capital. 

Conclusions and directions for further research. The obtained scientific results together 

deepen the basics of innovation management and marketing of innovations in terms of improving the 

theoretical and methodological foundations of market-oriented management of intellectual capital of 

the enterprise in the context of ensuring its innovative development in terms of technological 

transformations. Further research should be aimed at forming the organizational foundations of 

integrated management of innovative capital of the enterprise in the system of ensuring its innovative 

development in unstable conditions of modern economy. 

Key words: intellectual capital of the enterprise, intellectual resources, intellectual potential, 

marketing management, innovative development, technological transformations. 
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important 

scientific or practical tasks The modern problems of IT startup management include a lack of 

theoretical background and marketing management skills among entrepreneurs. A deficiency 

of forms, methods and tools of marketing management for innovation projects leads to the 

wrong choice and realization of marketing strategy. Statistics show that 25.5% of startups are 

unable to launch their product to the market and become successful companies. The reason of 

this situation is a weakly developed business model. The business model gives an understanding 

of business processes and added value generation. This is important for business idea owners 

and investors to assess the profitability of a marketing project. The point is that while the 

business model is developing, marketers and managers make decisions such as formulation of 

the mission of the company, the value proposition of the innovative product creation, the target 

audience selection, the market segmentation, the portrait of the client and the selection of sales 

channels. 
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Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this 

problem on which the author relies. Scientists and researchers from all over the world have 

made significant contributions to the study of this problem: Steve Blank [6], Bob Dorf [10], 

Eric Ries [4], O. Gassman [15], M. Schick [7], K. Frankenberger [1], A. Osterwalder [13], I. 

Pinet [11] and others. 

The study of business modelling began n the period of the development of information 

technology and the emergence of large-scale projects in various sectors of the economy. It 

encouraged business experts to consider the organization as a system with interacting 

components. In 1994, Peter Drucker wrote about business modelling in a Harvard Business 

Review article, using the term "business theory," defining it as «assumptions about what a 

company gets paid for» [14].  

Then Adrian Sliwotski, Albert Whiskey and Bruce Pasternak, Paul Timmers, Alexander 

Osterwalder and other famous business researchers presented their understanding of business 

models to the world [4]. 

Nowadays, there is not single opinion about business models. As aresult, there are a lot 

of different approaches, concepts, styles and templates for their development. 

For example, Joan Magrette, in her article "Why business model matters," defines the 

business model as a value chain. According to her opinion, the business model consists of two 

parts. The first part includes all activities related to the creation of the product: design, purchase 

materials, production, etc. The second part includes all activities related to the sale of the 

product: finding and attracting customers, making the sale, distributing the product or providing 

a service [8]. 

Research carried out by Andrian Sliwotski, David Maurice and other specialists of the 

consulting company Mercer Management Consulting, led them to the conclusion, that the 

business model is the way, how a company chooses the consumer, formulates proposals, 

allocates resources, enters the market, creates value for the consumer and gets profit. 

In other words, a company's business model is a complex system of actions and 

relationships 

Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the 

article is devoted. The process of business modelling has been thoroughly studied by various 

scientists and business experts. These studies have explored the functions of business 

modelling, analyzed approaches to building business models, and studied the business model 

as the main management tool of start-up management. Most studies also focus on the problem 

of attracting investors to finance a startup. However, the rapid development of the international 

startup industry creates an environment of fierce competition. Therefore, the development of a 

proper marketing strategy plays a major role in the innovative company’s success. 

Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The purpose 

of the article  to analyze the relationship between business modelling and the marketing 

strategy of IT startups, as well as  prove the importance of proper marketing planning for the 

realization of a startup project. 

Statement of the main material of the research with full justification of the 

scientific results obtained. As mentioned earlier, there is no single way of understanding 

business modelling. As a result, there are many different approaches, concepts, styles, and 

templates for their development. However, most of these theories have lots in common. 

For example, the authors of the book "The Business Model Navigator: 55 Models That 

Will Revolutionise Your Business " A. Gassmann, M. Csick, and K. Frankenberger claim that  

90% of all new business models are not so new, because they are based on existing patterns. 

Let us first consider some of the most famous templates: Hamel's Model and «The Nine 

Blocks of the Business Model Canvas» by  Alex Osterwalder and Yves Pigneur. 
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One of the business models was proposed by G. Hamel. He defines a business model as 

a “business concept that has been put into practice” [13]. 

He fashions a business model framework based on four key components: Core Strategy, 
Strategic Resources, Value Network, Customer Interface (Fig. 1). 

 

 

Figure 1 – Gary Hamel's Business Model [13] 

 

Hamel also identifies three “bridges”: 

– Configuration refers to the unique way in which competencies, assets, and 

processes are combined and interrelated in support of a particular strategy; 

– Customer Benefits refers to the specific bundle of benefits that are being offered 

to the customer; 

– Company boundaries encompass the decisions that have been made about what 

the firm does and what it contracts out to the value network. 

«The Nine Blocks of the Business Model Canvas» by  Alex Osterwalder contains nine 

units: key partners and stakeholders, key activity, value proposition, customer relationship, 

customer segment, key resources, channels, cost structure, revenue stream. 

Next, let's analyze the influence of business modelling on marketing strategy. 

To do this, let's consider the structural elements of Hamel's and Osterwalder's business 

models, which involve planning a marketing strategy for IT startups. 

Thus, after considering the approaches to building business models using these 

templates, you can see the emphasis on market analysis, determining the needs of the chosen 

target audience, building relationships with customers, creating a sustainable competitive 

advantage. 

Useful management tools for business modeling can be business modeling evaluation 

techniques that can be used to analyze the marketing strategy of IT startups. 

The study of business model evaluation techniques is especially important for business 

owners, senior managers and investors. 

Evaluating startup business models helps investors assess the risks and profitability of 

a business. Business owners and top managers need to evaluate business models to accomplish 

the following tasks (Table 1). 
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Table 1 – The structural elements of Hamel's and Osterwalder's business models 

 

 

Qualitative methods of assessment include methods based on subjective identifying the 

[1, р. 32]: 

1) strengths and weaknesses of the business; 

2) evaluating the performance of your team; 

3) developing measurable goals; 

4) implementing cost controls; 
5) identifying and solving problems through appropriate and optimal strategies. 

Business model analysis techniques can be divided into quantitative and qualitative. 

Examples of qualitative assessment methods are SWOT-analysis, Mateu and March-

Chord methodology or polygon of competitiveness and others. 

Quantitative business modeling analyses include the aforementioned DuPont 12-factor 

analysis, CVP-analysis, situational modeling of the break-even point. 

Let's analyze one of the methodologies of business model evaluation for startups - Mateu 

& March-Chorda's methodology [9, р. 29]. 

Business model 

name 

Structural elements 

that participate in the 

formation of a 

marketing strategy 

Description of structural elements 

«The Nine 

Blocks of the 

Business Model 

Canvas» by Alex 

Osterwalder 

Customer segment The practice of dividing a customer base into 

groups of individuals that are similar in specific 

ways, such as age, gender, interests and 

spending habits. 

Value proposition i. What core value do you deliver to the 

customer? 

ii. Which customer needs are you satisfying? 

Customer reationship i. What relationship that the target customer 

expects you to establish? 

ii. How can you integrate that into your business 

in terms of cost and format? 

Channels Channels are defined as the avenues through 

which your customer comes into contact with 

your business and becomes part of your sales 

cycle:  direct channels (own stores, online store, 

social networks), indirect channels ( agents). 

Gary Hamel’s 

Business Model 

 

Core Strategy Сontains the business mission, the product and 

market scope and calibration of the market to 

serve as the basis for differentiation. 

Customer Interface An effective customer interface is built with 

components:  information about customers, 

methods of attraction and retention  and pricing 

structure 

Customer Benefits The specific bundle of benefits that are being 

offered to the customer/ 
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Mateu and March-Chorda’s methodology (2016) proposes a scale for ex-ante business 

model assessment consisting of eight indicators that evaluate eight key factors in the model. 

The evaluation is carried out by answering specific questions about the model that is being 

analysed. Possible answers are 1, 2, 3, 4 and 5 (Table 2). 

 

Table 2 – Mateu and March-Chorda’s Methodology  

  

№ Category Question 

1 Value creation 

condition 

How would the value proposition bring utility to the 

customer? To what extent? 

2 Complete value 

proposition condition 

Are all the necessary complements already available? If 

not, can we obtain those complements or develop them 

conveniently and at a reasonable price? 

3 Sufficient size of the 

market condition 

How large is the market in terms of both customer volume 

and purchasing power? 

4 Access to the potential 

customer condition 

How difficult will it be to explain the benefits of the value 

proposition to the potential customers? 

5 Willingness to make an 

effort condition 

Would the potential customers be ready to pay the price 

and make the effort the new business model requires? 

6 Affordable costs 

condition 

Will it be costly for us to offer the value proposition?, or, 

on the contrary, will it give us an attractive margin? 

7 Superiority over 

competitor condition 

 Are there many alternative value propositions competing 

for the same customers? How valuable are those 

alternative options? How strong are those competitors? 

8 Entry barrier existence 

condition 

Does the new Business Model provide a mechanism to 

hold the imitators at bay? 

 

To evaluate a "Value creation condition" 1 point means a totally useless proposition, 5 

points ‒ extraordinarily useful. 

To evaluate a «Complete value proposition condition». 

Rated with a score of 5: easy to implement models that require very low economic 

investment, and do not need any sophisticated technological resources or particularly qualified 

staff.  

Rated with a score of 4: models that require a small economic investment (the purchase 

of some equipment) and/or to hire qualified staff with specialisations which abound in the 

labour market (tax advisors, for example).  

Rated with a score of 3: models that require a more significant economic investment or 

sophisticated technological resources. Although an asset such as a bus or minibus can be rented, 

with or without a driver, the supplier will demand a certain minimum commitment, which will 

raise the required investment, although not as much as if the vehicle has to be purchased. 

Conversely, we understand sophisticated technological resources as being the software and 

other elements required to start up a more innovative service.  

Rated with a score of 2: models that require a larger-scale investment, for example, to 

buy goods that cannot be rented, are expensive or are hardly accessible. 

Rated with a score of 1: models that require major investment and/or cutting-edge 

technological adaptations. 

To grade the «Sufficient size of the market condition»: 1 point means that the consumer 

will not use the product/service, 5 points ‒ constant use. 

To evaluate «Access to the potential customer condition»: 
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Rated with a score of 5: models which are obviously useful (they do not need any 

explanation), regardless of whether the service is of interest to a particular resident.  

Rated with a score of 4: models which, given their professional foundation, require a 

certain degree of explanation in order to show their value or usefulness.  

Rated with a score of 3: models which, given their novelty value or innovative nature, 

represent a change in the way potential customers now solve the specific need that is served.  

Scores 1 and 2 have no meaning in this context. 

For the evaluation of «Willingness to make an effort condition»: 

Rated with a score of 1: services usually offered for free.  

Rated with a score of 2: models that offer services that the customer can self-provide or 

can hire at a low cost and with little effort.  

Rated with a score of 3: models that offer services for which the customer has 

comparable alternatives, though with different attributes.  

Rated with a score of 4: models that provide significant added value to potential users. 

This would be the case of a service that provides something occasionally or that gives an 

advantage when needed (such as buying second-hand goods or renting them). 

Rated with a score of 5: models for which we understand that the effort required of users 

will be made willingly. 

For the evaluation of «Affordable costs condition»: 

Rated with a score of 1: models based almost exclusively on personal effort, with no 

economies of scale.  

Rated with a score of 2: models that have a certain degree of economies of scale in 

secondary activities of the value chain, or can delegate certain activities to the customer via 

technology. The first case would be the case of models that require a physical space for their 

provision, in so far as they can benefit from economies of scale in terms of the rental cost.  

Rated with a score of 3: models that involve better economies of scale.  

Rated with a score of 4: models that only require sporadic or occasional staff 

participation, that is, the user does not require assistance from staff during the service.  

Rated with a score of 5: models with excellent economies of scale, network economies 

or others. 

For the evaluation of «Entry barrier existence condition»: 

Rated with a score of 4: models that have network effects, or other similar effects, that 

would help a first mover to gain a competitive advantage.  

Rated with a score of 3: models that are easy to imitate but which have a considerable 

entry barrier given the volume of investment they require and the small market they serve.  

Rated with a score of 2: models that are easy to imitate but could have first-mover 

advantages at local level.  

Rated with a score of 1: easy to imitate models where it is difficult to establish any 

barrier to deter copies [10, p. 39]. 

Management experts and specialists in certain categories evaluate eight indicators. The 

first category, for example, is related to the value proposition. Therefore, to evaluate this 

indicator, it would be useful to know the opinions of potential customers.  

 Factor №3 measures not only the size of the market, but also the part of the market that 

is interested in the value proposition. For example, marketers can  evaluate these indicators. 

A technology analytics platform created for a global network of executives and startups, 

CB Insights conducted research on the reasons why some of the startups are unviable and 

certainly not competitive. 

Consequently, the following results were obtained. 
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According to a survey of 368 startup founders [3], 25.5% of them were unable to bring 

their products to market and grow into a full-fledged company because they neglected business 

modeling (Fig. 2). 

 

 
 

Figure 2 – Reasons why startups are not viable 

 

A business model is a description of how a company maps the key components and 

processes of an enterprise and organizes them into a revenue-oriented system. 

In addition, experts indicate that the business model performs the following functions: 

1) definition of the key competencies of the project; 

2) determination of the cost and income structure, 

3) analysis of cash flow; 

4) definition of value for consumers; 

5) identification of the market and the purpose of using the product created by the 

project; 

6) identification of the startup's position in the relationship with suppliers, customers, 

and competitors; 

7) forming the competitive advantages of the project. 

After a detailed analysis of the reasons for the failure of startup projects, we can 

conclude that the main reason why startups are unable to bring their products to market and 

grow into a full-fledged company is the inability to create an appropriate business model for 

the startup project and the inability to manage it. 

Next, by the example of the Ukrainian startup Monobank analyze the role of marketing 

planning in the management of IT-startups with the previously discussed management 

techniques. 

Monobank project is a startup according to the following features: 

1) offering banking services only online, innovative for Ukrainian market; 

2) rapid development; 

3) active development of target audience and relevant market segment; 

4) offering services in new markets, providing them to new clients. 

Universal Bank became a partner of the project. Monobank is not a separate bank, with 

its own license or infrastructure.  
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In fact, Fintech Band created and develop the banking application as a brand for 

Universal Bank. 

Next, let's examine Monobank's business model, using the The Business Model Canvas 

(Table 3). 

 

Table 3 – Description of the business model of the innovative Monobank project using the 

BMC 

 

Block name Description 

Customer segments Progressive young people from 18 to 29 years old, students or 

people with higher education. 

Value propositions Banking services through your smartphone without visiting a bank 

office. 

Possibility of convenient and quick card receiving/ordering; 

Ability to manage one's own account using an application. 

Ability to make quick payments with a payment card. 

Type of value proposition: affordability, usability, novelty. 

Channels Direct: monobank and universalbank websites, app. 

Indirect: App Store, Google Play (for downloading the app), cash 

points. 

Customer relationships Self-service, automated, customer service. 

Informal tone of voice. 

Key resources Human: it specialists (Backend and Frontend developers, QA, 

architects, DevOps, designers) , managers, financial analysts, 

accountants, credit experts, auditors, marketers, couriers. 

Financial: equity; attracted (funds of individuals, deposits, 

borrowed funds).  

Physical: computer equipment. 

Intellectual property: trademark, author's rights for the program 

code, graphic design, , banking license. 

Key activities Providing banking services 

 

 

Partner network 

Strategic partnerships between non-competitors: Sport Life, 

Comfy, Rozetka, MOYO, Citrus, Foxtrot. 

Strategic partnerships between competitors: A-Bank;Fintech Band 

and Universal Bank partnership. 

Buyer-supplier relations: partnership with creative advertising 

agency Grape Ukraine. 

Cost structure: Operational: costs directly related to banking operations.  

Maintenance of functional operations: staff costs, computer 

equipment costs, costs for development of new application 

functions, application support, advertising and marketing costs. 

Revenue streams The difference between the rates on deposits and loans. 

Fees and commissions. 

Fee for registration, production and maintenance of cards. 

 

Monobank – the first bank in Ukraine, which does not have traditional offices and serves 

its customers only with the help of mobile applications.  
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The range of services offered by Monobank includes free money transfers, control of 

your own financial operations, etc. To analyze this business model and marketing strategy, we 

will use Mateu & March-Chorda's methodology and examine the project according to the 

proposed eight categories (Table 4). 

 

Table 4 – Description of the business model of the innovative monobank project using Mateu 

and March-Chorda’s Methodology 

 
№ Category Discription Score 

1 Sufficient size of 

the market 

condition 

Security – the client can get a card without visiting a bank 

office, which is a relevant advantage during a pandemic; 

Time economy - the client does not have to stand in a queue 

to get the card as in traditional banks. 

Convenience – a convenient application with a user-

friendly and clear interface. 

In Play Market, based on user feedback, the application is 

rated 4.9/5 points 

5 

2 Sufficient size 

of the market 

condition 

This business model is built in such a way that if the startup 

lacks its own resources to create a value proposition, it 

forms partnerships with companies that can present them. 

3 

3 Sufficient size 

of the market 

condition 

Despite the oversaturation of the Ukrainian market with 

banking services, there is an increase in the number of 

neobank clients, and the cards are used by clients for 

everyday needs, i.e. constantly. 

4 

4 Access to the 

potential 

customer 

condition 

With the right target audience, the startup quickly increases 

its customer base. Explanations are needed to show the 

value, usefulness of the product and how to use it. 

4 

5 Willingness to 

make an effort 

condition 

The business model is built on simplifying the process of 

using banking services. 

5 

6 Affordable costs 

condition 

The investment in the creation of one monobank program 

is estimated at $2 million. 

This model involves the economy of scale in secondary 

activities of the value chain (marketing) and the delegation 

of certain activities to the client through technology (no 

need for physical bank branches). 

2 

7 Superiority over 

competitor 

condition 

Privatbank is a direct competitor for this innovative 

project. 

Monobank expands its functionality: securities trading, 

cryptocurrency trading, etc.  

There are no banking applications with a similar range of 

options in the Ukrainian market. 

4 

8 Entry barrier 

existence 

condition 

This is the first neobank in Ukraine, but with the 

development there are fears that soon traditional banks will 

develop their programs and will be able to offer the same 

range of services online. 

2 
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In December 2020, 57.2% of users were men and 42.8% were women. The most 

common user age is 23 years old. Customer base growth for 2020 [12].  

The Fig.3 shows a steady growth in the number of users. 

 

 
 

Figure 3 – Dynamics of the number of Monobank customers in 2020  

 

At the beginning of the year the number of customers was 1.8 million, but at the end of 

the year this indicator reached 3.1 million, i.e. for 2020 the growth of customers was 1.3 million. 

Currently, the number of monobank's clients is 4.3 million.  

The Fig.4. shows the structure of customers by regions. 

 

 
 

Figure 4 – Customer structure by region 2020 
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The largest share of monobank application consumers is observed in Kiev (16.4%) and 

Dnepropetrovsk region (11.4%). It is also known that 23% of customers are students, 60% of 

customers have higher education, 85% live in cities with populations over 250 thousand people. 

To become a client of the bank you need to download the application, take photos of 

documents and send them through the application. There is also an option to order free card 

delivery to your home or workplace. If users have any problems or questions, they can use the 

support services via Viber, Telegram, Facebook or by phone. The main partners of monobank 

are Sport Life, Comfy, Rozetka, MOYO, Citrus, Foxtrot, ect.  

Firstly, the main role plays the digitalization of business processes, as sales, customer 

relations, and key activities are performed online. Second, partnerships are crucial to this 

business model. As the project was developed and continues to exist thanks to the cooperation 

of Fintech Band and Universal Bank. The revenue stream is generated as in conventional bank 

models. 

The marketing team of mononbank has chosen young people, who are focused on 

progressiveness and digitalization, as their target audience. This choice became the basis for 

building a marketing strategy uncharacteristic for banks. 

First of all, the promotion channels were youtube, social networks and media sites 

specializing in business and technology topics. 

The second major difference is the "tone of voice". Mononbank uses an informal style 

of communication with its customers. 

Another interesting solution for such a service was to feature a personage (a cat). There 

are many other innovative tools  that are used, such as sets of fun stickers that are given when 

you get a card, comments from the "cat" and rewards in the app, and so on. 

Considering the non-standard for the banking sphere marketing strategy, it makes sense 

to explore the client structure of neobank in detail. 

We can conclude that the marketing team of monobank used the blue ocean strategy. 

The blue ocean strategy is one of the possible variants of the company development 

strategy formulated by K. Chan and R. Mauborgne [2]. According to this concept, a project or 

business should create an innovation of value for the consumer, not just a benefit or value. 

New value is created for consumers with innovative products, innovative methods of 

their production and fundamentally new ways of sales, which the market has never offered 

before. 

Conclusions from this research and prospects for further developments in this 

area. Running startups with business models has a number of features that are different from 

traditional businesses. The business modeling of a startup involves analyzing market 

opportunities for innovation, selecting a target market segment, developing a pricing policy, 

developing mechanisms to protect the business from copying (including patenting tactics, brand 

building), attracting investors, calculating possible risks, including the closure of failed 

projects. The business model evaluation uses quantitative (Du Pont model) and qualitative 

evaluation methods (Matheu and March-Chord Methodology, SWOT). 

The evaluation of startup business models is important for owners, senior managers and 

investors, and even for marketers. 

Management techniques for business modeling, namely templates for building business 

models and business modeling evaluation techniques have a close connection to marketing 

strategy, as their main tasks include: 

1) Conducting a target part and market analysis, which helps to find the correlation 

between the startup's capabilities and the sales market. 

2) Segmentation of customers into target groups 

3) Positioning. Marketing development strategy involves clearly defining one's position 
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in a niche. It is possible to take the leading position in a highly competitive niche only if you 

have a valuable USP, competitive advantages and corporate identity. 

4) Development of pricing policy, promotion strategy, determination of sales channels. 

Having also analyzed the reasons of success of national IT startup Monobank, we can 

conclude that in conditions of fierce competition and market oversaturation, an important and 

sometimes even decisive role is played by a properly developed marketing strategy. Because 

today's business environment includes not only problems with attracting investment, but also 

difficulties associated with bringing an innovative product or service to market. 

That is why it is necessary to study the management and marketing of IT-startups as a 

complex, not separate. 
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Чайковська М.П., д.е.н, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна). 

Бєлєнькая Е.П., магістр, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

(Одеса, Україна). 

Управлінські технології бізнес-моделювання в маркетингу стартапів. 

Стаття присвячена основним проблемним питанням взаємозв’язку між управлінcькими 

технологіями бізнес-моделюванням та маркетинговим плануванням ІТ-стартапів. 

Проаналізовано сучасні підходи до класифікації, завдання, шаблони та елементи побудови 

бізнес-моделей. Розглянуто актуальні проблеми та можливості менеджменту та маркетингу 

в індустрії стартапів. Запропоновано для зменшення ризиків використовувати інструменти 

бізнес-моделювання в ланцюжку етапів ефективного управлінського процесу для стартапів. 

Обумовлено роль управління бізнес-моделями ІТ-стартапу у плануванні маркетингу. Описано 

переваги для підприємців та інвесторів адекватного застосування бізнес-моделей задля 

розуміння того, як буде реалізована бізнес-ідея та  оцінки прибутковості проекту. На прикладі 

українського стартап-проекту «Monobank» проаналізовано роль маркетингового планування 

при управлінні IT-стартапами за допомогою управлінських технологій бізнес-моделювання. 

Сформульовано принципи інтеграції та конвергенції менеджменту та маркетингу IT-

стартапів при вирішенні  проблеми з залученням інвестицій та з виведенням інноваційного 

продукту або послуги на ринок.  

Ключові слова: управлінські технології бізнес-моделювання, ІТ-стартапи, бізнес-моделі 

стартапів, маркетингова стратегія, інструменти бізнес-моделювання. 
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ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕКРУТИНГУ ПЕРСОНАЛУ 
 

Рекрутинг персоналу під час пандемії COVID-19 відбувається дистанційно, що вимагає 

використання цифрових технологій. Цифровізація та віртуалізація рекрутингу змінює вимоги 

до програмного забезпечення. Мета статті - узагальнення та систематизація теоретико-

прикладних аспектів цифрової трансформації рекрутингу для визначення оптимальних 

рекрутингових цифрових технологій на ринку України. У статті структуровано актуальні 

цифрові технології рекрутингу та розроблено пропозиції щодо їх імплементації в українську HR-

практику; визначено на основі опитування найефективніше рекрутингове програмне 

забезпечення, зокрема, HRM-системи з можливостями комплексної автоматизації рекрутингу; 

запропоновано перспективні напрямки їх використання задля підвищення ефективності процесу 

рекрутингу. 

Ключові слова: цифрові HR-технології, цифровий рекрутинг, цифрова трансформація, 

цифровий добір, рекрутингове програмне забезпечення 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими 

науковими або практичними завданнями. Сучасні тенденції засвідчують, що 

цифровізація виступає більш буденністю, аніж трендом. Імплантація програмного 

забезпечення в сферу HR є необхідною в умовах дистанціювання у пандемічній 

реальності. Реалізація процесів залучення та добору персоналу під час глобальної 

пандемії COVID-19 все більше переходить у дистанційний формат, який вимагає 

використання все більшої кількості цифрових технологій. Цифровізація та віртуалізація 

процесів рекрутингу персоналу змінює сучасні вимоги до програмного забезпечення, яке 

використовується. В свою чергу це проявляється не лише у цифровізації рекрутингу 

через впровадження нових HRM-систем, але й у цифровій трансформації процесів 

залучення та добору персоналу в цілому. 

Згідно з дослідженнями Global Recruitment Insights and Data (GRID) [7] сфера 

рекрутингу персоналу піддається суттєвому впливові COVID-19, який проявляється у 

трансформації способів виконання щоденних операцій, тотальному використанні 

віддаленого добору, відмови від офісних приміщень та дистанційної адаптації 

персоналу. 
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Історично сфера рекрутингу не завжди була технологічною, але зараз її цифрова 

трансформація стає необхідною і надважливою, оскільки інтеграція інноваційних 

цифрових технологій у процеси добору персоналу з метою покращення заповнення 

вакансій та надання більшої цінності кандидатам – це позитивний розвиток у нових 

умовах. В цілому, у 2020 році відбулося різке збільшення кількості рекрутингових 

агентств, що використовують цифрову стратегію трансформації; COVID-19 мав прямий 

вплив на зміни їх підходу до цифрової трансформації; відбувається активізація процесу 

цифрової трансформації в сфері рекрутингу. При цьому дослідження Bullhorn [15] 

виявило, що пошук кандидатів знову є головним пріоритетом для рекрутингових 

агентств у 2021 році. Таким чином ми можемо зазначити, що рекрутинг, як чільна ланка 

HR- сфери, знаходиться на стадії активної цифрової трансформації в нових нормальних 

умовах пандемічної та постпандемічної реальності. 

Цифрова трансформація рекрутингу нині вміщує в собі велику кількість 

цифрових інструментів, які мають низку переваг і недоліків. Проблематика проявляється 

в приділенні недостатньої уваги теоретико-методичним аспектам імплементації 

цифрових технологій рекрутингу персоналу в практику. Попри період цифровізації, 

рекрутери при пошуку та доборі кандидатів часто використовують архаїчні методи, які 

зменшують результативність праці, а в умовах дистанційної роботи – зводять можливість 

успіху до нуля. Дилема вбачається у невизначеності та складності вибору серед досить 

великого різноманіття цифрових технологій. Тому передумовою успішної цифровізації 

та автоматизації рекрутингу персоналу має стати якісний актуальний аналіз сучасних 

HRM-систем та загальних цифрових технології, таких як: штучний інтелект (АІ), 

чатботи, геймифікація, додана (AR) та (VR) реальність, дистанційний (цифровий, 

віртуальний) добір, мобільні додатки тощо. В свою чергу ера наукової меліорації та 

глобалізації потребує вибору доцільних підходів до впровадження сучасних технологій, 

які б збільшили продуктивність рекрутерів,. Таким чином виявляється потреба в 

дослідженні цифрових технологій рекрутингу персоналу та можливостей їх 

імплементації в практику діяльності внутрішніх відділів добору персоналу та 

рекрутингових агентств, при якій будуть враховані всі сучасні аспекти та існуючі тренди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок 

вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Стрімкі зміни технологій 

рекрутингу в останні роки значно вплинули на науку та практику добору персоналу. 

Протягом останніх кількох років питання цифрових технологій менеджменту персоналу 

було досліджено як вітчизняними, так і міжнародними науковцями. Так, масштабні 

зміни, які відбулися в категоріях HR-технологій, адаптацію нових моделей роботи та 

інтеграцію загальнопоширених систем продуктивності у HR сфері досить детально 

описав Дж.Берсін, який внаслідок аналізу системи керування штучним інтелектом та чат-

ботами висвітлив можливість оптимального пристосування HR-процесів до віддаленої 

роботи [3]. С. А. Вудс, С. Ахмед, І. Ніколау, А. К. Коста та Н. Р. Андерсон [24] виділили 

п’ять основних категорій методів цифрового добору персоналу, які мають практичне 

використання в міжнародних компаніях: он-лайн додатки, психометричне тестування в 

Інтернеті, цифрові інтерв’ю, ігрова оцінка та соціальні медіа.  

Потреба в постійних дослідженнях нових розробок саме в сфері цифровізації 

рекрутингу є досить значною. Даний факт був оприлюднений І. Ніколау у своїй науковій 

доробці, де він висвітлив новітні етапи пошуку та добору  працівників, які вміщували в 

собі доцільні цифрові технології: залучення (веб-сайти соціальних мереж), скринінг 

(системи кіберзадоволення), відбір (асинхронне інтерв’ю) та оцінку (гейміфікацію) [19].  
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Обґрунтуванню значного впливу цифрових технологій в загальному розумінні та 

добору персоналу присвячені роботи А. Триведі та Л. Пілай [26], С. Ахмед та П. 

Хамбатта [2] тощо.  

Перспективи використання цифрових технологій у майбутньому, внаслідок 

аналізу традиційних та цифрових технологій, де за результатами були виділені переваги 

у використанні останніх, досліджено у наукових доробках  Сотникова, Ю., Назарова, Г., 

Назарова, М. та Білоконенко, Х. [6]. Теоретичні та аналітичні аспекти технологічних змін 

у сфері HR-менеджменту також досліджував Бей Г.В. [28], який визначив переваги та 

недоліки впровадження передових HR-технологій у практику діяльності українських 

підприємств  внаслідок перегляду систем та способів автоматизації управління HR-

процесами. Дослідженню питань цифрової трансформації менеджменту персоналу в 

цілому, та рекрутингу присвячені роботи Вонберг Т.В., Головко А.А. [29; 30], Цимбалюк 

С.О. [36]. та авторів даної публікації [12; 32; 33]. Жуковська В. М. [33] розглянула не 

тільки сучасні тенденції у кадровому забезпеченні, але й дослідження HR-привабливості 

підприємства та доцільність застосовування цифрових технологій на різних HR-етапах.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття. Втім попри суттєвий рівень досліджень теоретико-методичних 

аспектів впровадження та використання цифрових технологій рекрутингу персоналу, 

варто зазначити, що очевидною є потреба у якісному аналізі, узагальненні та 

структуризації цифрових технологій та HRM-систем, які можуть бути використані у 

процесах рекрутингу персоналу на сучасному етапі. 

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

узагальненні та систематизації теоретико-прикладних аспектів цифрової трансформації 

рекрутингу персоналу для визначення оптимальних цифрових технологій рекрутингу на 

ринку України, яка б, з одного боку, оптимізувала в повній мірі процес рекрутингу 

персоналу та вміщувала в собі загальні тренди цифровізації та сучасні цифрові 

інструменти, та, з іншого - була адаптована під виклики сучасних реалій залучення 

персоналу в умовах глобальної пандемії COVID-19 та у постпандемічний період. 

Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів. Технологія автоматизації рекрутингу персоналу 

надає багато можливостей рекрутерам підвищити власну ефективність. Згідно 

досліджень Т. Науді, приріст продуктивності в основному можливий завдяки 

прискоренню цифрової трансформація бізнесу: впровадження інноваційних 

інструментів та шляхів роботи [18]. Тому більшість компаній, які працюють на високому 

рівні, стрімко інвестують бюджет у цифрові технології. Також до причин застосування 

цифровізації в компаніях варто, на нашу думку, віднести активізації добору, при якому 

варто зберегти досвід кандидатів та цінні пропозиції. В сучасних умовах, як зазначає 

компанія-розробник рекрутингового забезпечення JazzHR, компанії мають проявляти 

неабияку гнучкість, адже у період глобальної пандемії COVID-19 вони знаходитимуться 

в зовсім іншому середовищі рекрутингу, аніж до неї [11]. 

Сучасні тренди розвитку HR-сфери безпосередньо залежать від пандемії, яка 

призвела до масштабної цифрової та структурної трансформації. Таким чином, 

основними моментами в даній сфері вважають концентрацію на турботі про працівника, 

зосередження на важливості фахівця в компанії, автоматизація процесів рекрутингу, 

запуск технологій штучного інтелекту для пошуку нових працівників та управління 

талантами уже існуючих працівників [34]. Більшість сучасних трендів розвитку сфери 

менеджменту персоналу стосуються цифровізації, яку впроваджують сотні компаній по 

всьому світу. Зокрема, ODUM.digital представили цифрову екосистему кадрового 

забезпечення та добору персоналу, в якій враховані всі сучасні  можливості, що втілені 
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в трендах цифровізації рекрутингу персоналу та різноманітні цифрові технології на 

платформах, таких як Bullhorn, Recruitnow, Minggo, Jobdigger, WorkN, Harver, OnRecruit  

[20].  

Проаналізувавши основні платформи цифровізації рекрутингу, варто зазначити, 

що найбільш поширеними серед цифрових технологій, які використовуються в цій сфері, 

є штучний інтелект, чатботи, геймифікація, додана (AR) та віртуальна (VR) реальність, 

дистанційний (цифровий, віртуальний) добір та мобільні додатки.  

Штучний інтелект (ШІ), який застосовується в різних сферах та спеціалізаціях, 

нині в повній мірі використовується і рекрутерами, при зануренні у світ рішень з 

цифрового добору персоналу. Сфери ШІ та машинного навчання такі швидкоплинні у 

часі, що неможливо описати очікувані технологічні розробки. Однак можливо зазначити 

технології, які використовуються безпосередньо зараз та адаптовані під реалії 

дистанційної роботи, які все ж триватимуть найближчим часом. Так, як  основний 

функціонал рекрутерів полягає саме в пошуку та доборі кандидатів, то штучний інтелект 

при доцільному застосуванні значно спрощує даний процес. Існує широкий спектр 

інструментів ШІ, які автоматизують пошук джерел залучення кандидатів та утворюють 

при цьому  їх широку базу. За допомогою певних інструментів також існує можливість 

залучення потенційних кандидатів шляхом автоматизації та розсилки їм інформації 

продовж всього процесу відкритої вакансії. Вимушений перехід на дистанційну роботу 

має свої недоліки для роботи рекрутера, а саме це відчувається в процесі інтерв’ю, яке 

модернізується у відеоінтерв’ю, де аналіз поведінки кандидата – невід’ємна частина 

співбесіди. При цьому нові технології ШІ дозволяють сканувати вираз обличчя 

кандидата та надавати інформацію для оцінювання особистісних характеристик 

майбутнього працівника. 

Активізація використання чат-ботів відбулася через автоматизацію процесу 

рекрутингу саме у частині взаємодії та комунікації з кандидатами в напрямі текстового 

чату, який є цілодобовим. Зручність полягає у можливій інтеграції з більшістю сервісів 

та програмних продуктів, за допомогою якої чат-бот має змогу працювати в режимі 

багатозадачності та призначати співбесіди, висвітлювати певні події, аналізувати дані 

тощо. Згідно досліджень AIHR, чат-боти рекрутингу умовно можна поділити на дві 

групи : когнітивні та чат-боти на основі правил, де перші призначені для більш складних 

завдань та за допомогою ШІ мають можливості розуміння природного людського 

діалогу, а другі, більш простіші чат-боти, допомагають в автоматизації процесу добору 

персоналу та планування співбесід [14]. 

Застосування інноваційних та модернізованих методів у процесі рекрутингу 

персоналу забезпечує компанію не лише талановитими працівниками, але й формує 

конкурентоспроможність підприємства. Тому впровадження геймифікації в процеси 

рекрутингу персоналу стало скоріше необхідністю для заміни інноваційних способів та 

інструментів рекрутингу. Інтерактивність при геймифікації значно допомагає як на 

початкових етапах рекрутингу персоналу, так і при оцінюванні кандидатів на вакансію.  

В свою чергу, віртуальна та доповнена реальність, як вид інноваційних технологій 

популяризують імітацію середовища не тільки у процесі рекрутингу персоналу, але й для 

навчання та інших процесів менеджменту персоналу [22]. Віртуальна реальність  має 

можливість відтворити в реальному часі, наприклад, робоче місце працівника або ж 

створити практичну ситуацію чи квест, який показує весь спектр майбутньої 

спеціалізації без усіх можливих загроз. 

Таким чином, внаслідок використання даних технологій процес рекрутингу 

кандидатів значно спрощується, тривалість його скорочується а ефективність 

підвищується, що створює передумови для заощадження фінансових ресурсів компанії. 
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Попри ефективність більшості програмних рішень для автоматизації добору персоналу 

важливо розуміти особливості їх використання рекрутерами та можливості адаптації не 

тільки під ситуацію в компанії, але й під загальноекономічний стан країни. Зокрема, веб-

сайт Global Recruitment Insights and Data від Bullhorn оприлюднили дані, в яких 

вказується статистика трьох найбільших наслідків COVID-19 у процесу рекрутингу, а 

саме віддалений добір персоналу (33%), зменшення використання офісних приміщень 

(25%) та дистанційна адаптація (20%) [7]. Таким чином, пандемія мала прямий вплив на 

підхід  компаній до цифрової трансформації, адже респонденти зазначили, що 

застосовують процес цифрової трансформації значно частіше. В свою чергу, 

дослідження Mercer підтверджує, що пандемія продовжує тиснути на сферу рекрутингу 

[16]. За дослідженнями Deloite, цей вплив під час пандемії спостерігався на здоров'я, 

безпеку, посилення зв'язку з робочою силою та сприяння добробуту працівників шляхом 

дистанційності [5].  

Спалах коронавіруса COVID-19 збільшив вагомість використання технології 

віртуальної співбесіди. Toolbox зазначає, що оскільки за умов поширення роботи з дому 

сфера рекрутингу суттєво покладається на відеоінтерв’ю, що призведе до того, що 

рекрутери почнуть використовувати технології, які вони експлуатували у масштабі 

(Hangouts, Zoom, GoToMeeting), хоча дані інструменти розроблені лише для 

відеоконференцій. Але, на противагу цьому, існують платформи цифрового 

інтерв’ювання, такі як Harqen, які дозволяють компаніям не припиняти роботу з 

рекрутингу, при цьому маючи в собі функціонал щодо залучення та оцінювання 

кандидатів [13]. 

Зараз програмне забезпечення рекрутингу в дійсності підлаштовується під реалії. 

Наприклад, провайдер уніфікованих комунікацій 3CX оприлюднив інформацію про 

вихід безкоштовної стандартної версії його програмного забезпечення на 3-річний 

період [18]. Використання даного програмного забезпечення з успішністю можна 

проводити для ділових розмов, віртуальних зустрічей, чату та планування конференцій. 

В свою чергу, JazzHR запустив дистанційний інструмент для команд, які постраждали 

від спалаху коронавіруса, а саме провайдери медичних послуг можуть безкоштовно 

отримати доступ до програмного забезпечення для добору медичних працівників [11]. 

Компанії на сьогоднішній день мають досить велику кількість різноманітного 

рекрутингового програмного забезпечення. Проте не всі його застосовують, незважаючи 

на суттєві його переваги, такі як: впорядкованість процесу добору персоналу, скорочення 

часу роботи, покращення спілкування з кандидатами, підвищення якості заявок, 

централізоване зберігання інформації. Проаналізувавши популярні міжнародні 

аналітичні платформи G2 [4], Ideal [17] та GetApp [25], які оприлюднили найпопулярніші 

програмні продукти для рекрутингу в 2021 році, варто відмітити про велику 

різноманітність цього сегменту ПЗ для різних регіонів. Порівняння найпопулярніших 

програмних продуктів для рекрутингу в 2021 році за версією міжнародних аналітичних  

платформам G2, Ideal та GetApp наведені на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Порівняння найпопулярніших програмних продуктів для рекрутингу  

в 2021 році 

Джерело: авторська розробка на основі узагальнення та структуризації [4; 17; 25] 

 

Таким чином, серед зазначених найкращих програмних продуктів, за 3 джерелами 

лише одне програмне забезпечення, яке визнано найкращим, як G2, так і Ideal – ADP 

Workforce Now. ADP Workforce Now – це гнучкий, хмарний HR-пакет, який спрощує 

управління робочою силою. Дана універсальна платформа пропонує систематизацію 

пошуку та управління людськими ресурсами, оплату праці, управління талантами, 

управління часом та роботою та можливості аналітики. 

Аналіз платформ з трендовим програмним забезпеченням висвітлив уже вказану 

раніше проблему з вибором універсального програмного забезпечення саме для 

рекрутингу персоналу. Оскільки не всі HRM-системи спеціалізуються власне на доборі 

та рекрутингу персоналу для повної автоматизації даної сфери. При цьому також варто 

враховувати континентальну приналежність. 

Проаналізувавши український ринок, були відібрані найпопулярніші HRM-

системами, за допомогою яких, на нашу думку,  комплексно можна  автоматизувати 

процес рекрутингу персоналу: Oracle Human Capital Management (HCM), Hurma, 

BambooHR, Workable, Personio. Хмарне програмне забезпечення – для глобального 

управління персоналом, талантами та робочою силою, випущений корпорацією Oracle у 

2011 році, дає можливості знаходити, розвивати і утримувати кращих працівників, 

стимулювати спільну роботу і аналізувати всі дані про персонал, а також підвищити 

операційну ефективність [21]. Hurma System - HRM система, яка нещодавно ввійшла на 

ринок та є комбінованим рішенням не тільки для рекрутингу, але й для HR та OKR, 

вміщуючи в собі всі етапи воронки рекрутингу, перехід кандидата в працівники, 

онбординг та адаптацію, утримання і навіть моніторинг настрою [10]. BambooHR – 

спеціалізоване програмне забезпечення для менеджерів з персоналу в малому і 

середньому бізнесі, яке вміщує в собі значний набір функціоналу з рекрутингу та 

управління персоналом та доповнений інструментарієм з обліку заробітної плати [9]. 

Workable – рекрутингова платформа з потужним пошуковим функціоналом, 

призначеним для пошуку релевантних резюме в інтернеті, на джоб-сайтах тощо та 

можливістю відстеження кандидатів (Applicant Tracking System - ATS) [27]. Personio – це 

німецька HRM-система, яка охоплює всі процеси сучасного менеджера з персоналу від 

пошуку кандидата до розрахунку заробітної плати [23]. 

Після дослідження функціоналу обраного програмного забезпечення варто 

проаналізувати його більш детально в контексті можливостей автоматизації процедур та 
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операцій рекрутингу персоналу стосовно: функціональної повноти та функціональної 

достатності програмного забезпечення; доступності в освоєнні та надійності; можливості 

інтеграції з іншими програмними продуктами; вартості; переваг впровадження 

програмного забезпечення в компанії тощо. 

З точки зору функціональної повноти та достатності в автоматизації рекрутингу 

персоналу варто зазначити, що система Oracle Human Capital Management (далі – Oracle 

HCM) містить модуль добору персоналу. Функціональна забезпеченість інтегрується в 

таких рекрутингових процесах, як: залучення талантів, використання HR-маркетингу, 

використання рекомендацій працівників для пошуку талантів,  можливість комплексної 

автоматизації рекрутингу та раціоналізації прийому на роботу, можливість адаптації 

працівників, відстеження всіх дій, пов'язаних з рекрутингом в соціальних мережах, і 

використання цих даних в звітах, можливості використання багаторівневого оцінювання 

та скринінгу, забезпечення однакового, масштабованого і юридично бездоганного 

процесу скринінгу кандидатів, оформлення та адаптація нових працівників, створення 

персоналізованих порталів з інформацією і формами для заповнення новими 

працівниками, перевірка статусу оформлення та адаптації нових працівників з точністю 

до хвилини, надання новим працівникам доступу до всієї необхідної інформації і 

навчальних програмам. 

В свою чергу, функціонал HRM-системи Hurma, маючи розділ автоматизації 

рекрутингу, охоплює всі основні процедури та операції процесу добору персоналу, а 

саме: можливість поетапно організувати процес пошуку нових працівників; аналізувати 

статистику за ефективністю каналів рекрутингу, коефіцієнтом прийняття офферів, 

відкритими вакансіями та іншими параметрами; можливість правильно розподіляти 

бюджет на пошук та добір персоналу для отримання максимального результату; 

можливість автоматизації рутинної роботи рекрутера від парсинга резюме з файлів 

різних форматів до відповідей кандидатам прямо з системи; можливість створення 

вакансії, публікації її на одному з популярних job-порталів, що дозволяє зробити 

вакансію публічною; можливість сортувати і фільтрувати всі профілі кандидатів тощо. 

В програмному забезпеченні BambooHR міститься модуль добору, який має такі 

функціональні можливості, як: надає можливість підбору персоналу, зберігаючи 

інформацію про претендентів упорядкованою на кожному етапі рекрутингу задля 

зосередження на пошуку потрібних талантів для роботи та створенні чудового досвіду 

для кандидатів; полегшує процес прийому на роботу кандидатів та забезпечує своєчасне 

спілкування на кожному етапі його оцінювання; дозволяє легко збирати зворотний 

зв’язок зацікавлених сторін та членів групи на будь-якому етапі; налаштовані шаблони 

листів пропозицій автоматично заповнюють інформацію про кандидатів для всіх ваших 

різних посад, типів робіт та інших вимог; включає звіти та аналітику для вимірювання 

часу добору, виявлення вузьких місць та виявлення невідповідностей на шляху; дозволяє 

обмінюватися оголошеннями про вакансії на робочих дошках, таких як Indeed і 

Glassdoor, а також на сайтах соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter і LinkedIn. 

Функціональні можливості Workable містяться такі пункти, як: публікація 

вакансії одночасно на 200+ сайтів, створення шаблонів опису вакансії, можливість 

знайти потрібні навички, рекомендації  кандидатів за допомогою технології штучного 

інтелекту, активне залучення пасивних кандидатів, зручні форми для заявки; можливість 

синхронізації електронної пошти в реальному часі, можливість мобільного рекрутингу, 

можливість послідовних інтерв’ю та відгуків, можливість впевненого просування 

правильних кандидаті; автоматизація на більшому: планування, відстеження та  

керування добором і бюджетом, можливість зручного планування співбесід, можливості 
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відстеження ефективності та ділитися прогресом, управління та демонстрація 

відповідальності тощо. 

Функціонал Personio полягає в налаштуванні рекрутингових процесів,  таких як: 

публікація вакансій на job-сайтах, контроль кандидатів і відкритих вакансій, спільна 

робота над документами, централізована архівація, проведення синтаксичного аналізу, 

можливість використання шаблонів, відстеження заявників тощо. 

Доступність в освоєнні та надійність програмного забезпечення є одним з 

найважливіших факторів, на які звертають уваги компанії при придбанні HRM системи. 

Задля  ефективного аналізу варто систематизувати інформацію щодо даного фактора в 

розрізі досліджуваних програмних продуктів (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Аналіз рекрутингового програмного забезпечення з точки зору 

доступності в освоєнні та надійності 

 

Програмне 

забезпечення 

Доступність в освоєнні Надійність 

Oracle HCM Існує безкоштовний тріал період. 

Техпідтримка цілодобова. 

Можливість входу з мобільних 

пристроїв. Мова інтерфейсу: 

російська, англійська. Доступний  

в освоєнні, проте потрібне 

навчання для персоналу. 

Популярна система, яка має досвід у 

функціонуванні з 2011 року та має 

тисячі задоволених клієнтів. Існує 

служба підтримки. Наявний захист 

конфіденційних даних. Інші дані 

відсутні. Надійність на середньому 

рівні. 

Hurma Існує безкоштовний тріал період. 

Техпідтримка пн.-пт 9:00-18:00, 

відповідь на протязі 5-10 хв., 

можливість отримати відповідь в 

служби підтримки в позаробочий 

час. Можливість використання в 

мобільній версії, наявність 

Телеграм чат-боту. Мова: 

українська, російська, англійська. 

Доступний та легкий в освоєнні. 

Активне впровадження дадаткових 

підсистем, які забезпечують 

технологічність і безпеку користувачів. 

Підтримка різних фондів, зокрема 

венчурного фонду Pragmatech. Існує 

зовнішній та внутрішній захист 

(архітектура даних, хешування, Support, 

аптайм тощо). Систему розробили 

фахівці компанії IT Svit, яка вже 15 

років успішно працює на зарубіжному 

ринку. Hurma в повній мірі забезпечує 

безпеку та надійність для користувачів. 

BambooHR Існує безкоштовний тріал період. 

Техпідтримка 12/5, відповідь на 

протязі кількох днів. Існує 

мобільний додаток. Мова 

інтерфейсу: англійська. 

Доступний в освоєнні, потребує 

навчання та знання іноземної 

мови. 

Існує захист персональних даних. 

Система, яка тривалий період 

функціонує на ринку. Заходи, які 

вживаються для запобігання витоку 

даних та несанкціонованого доступу до 

даних:програма активних помилок, 

часте сканування вразливості, 

брандмауер веб-додатків, щорічний 

незалежний аудит безпеки SOC II, 

перевірка вхідних даних, щорічний тест 

на проникнення сторонніх виробників, 

постійне управління та моніторинг 

безпеки, найсильніше галузеве 

стандартне шифрування, власна 

багатофакторна автентифікація 

доступна всім клієнтам системи. 

Надійність на високому рівні 
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Продовження табл. 1 

Workable Існує безкоштовний тріал 

період. Техпідтримка 24/7, 

відповідь на протязі доби. Мова 

інтерфейсу: англійська. 

Доступний в освоєнні, проте 

потрібне знання англійської 

мови. 

Відбувається зібрання та обробка персональних 

даних із відповідним захистом. Проте на сайті 

вказано, що передача інформації відбувається 

через інтернет і є не повністю безпечною. Тому 

надійність знаходиться на не дуже високому 

рівні. 

Personio Існує безкоштовний тріал 

період. Техпідтримка 24/7, 

відповідь на протязі доби. Існує 

мобільна версія. Мова 

інтерфейса: англійська, 

німецька. Доступний, проте не 

легкий в освоєнні. 

Більше 3000 клієнтів, що працюють у понад 80 

країнах. Personio є найціннішою компанією з 

питань HR-персоналу в Європі. Захист даних та 

інформаційна безпека є ключовими елементами 

продуктів та послуг Personio. Відбувається 

впровадження та розробка технічних та 

організаційних заходи для забезпечення 

безпечної обробки інформації. Надійність на 

хорошому рівні. 

Джерело: розроблено авторами на основі [9; 10; 21; 23; 27] 

 

Програмне забезпечення для рекрутингу взаємопов’язане з іншими 

інструментами цифрових технологій, тому важливо врахувати цей момент та відстежити 

можливість інтеграції кожного досліджуваного програмного продукту з іншими. Аналіз 

популярних українських програмних продуктів щодо можливості інтеграції з іншими 

цифровими програмами наведений на рис. 2. 

 

 

 

Рисунок 2 – Аналіз рекрутингового програмного забезпечення щодо можливості 

інтеграції з іншими цифровими технологіями 

Джерело: авторська розробка на основі [9; 10; 21; 23; 27] 
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Для більшості фірм основним фактором впровадження HRM-систем служить їх 

вартість. Адже виділяючи бюджет на цифрові технології, варто розуміти його окупність 

та доцільність застосування. Аналіз вартості популярного в Україні програмного 

забезпечення представлений в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Аналіз  вартості рекрутингового  програмного забезпечення 

 

 

Ціна на 

місяць в  

компанії до 

100 осіб 

Oracle HCM Hurma BambooHR Workable Personio 

900$ (базовий 

рівень роботи) 

1600$ 

(професійний 

рівень), 3200$ 

(просунутий 

рівень) 

200$ 

(для нових 

клієнтів 

існують 

знижки -

30%) 

619-825$ (в 

залежності 

від обраного 

пакета) 

99$ за 

закриту 

вакансію або 

ж 8000$ за 

рік (базова 

версія) 

379€ (базова 

версія. При 

оплаті за рік 

– знижка5%) 

Джерело: розроблено авторами на основі [9; 10; 21; 23; 27] 

 

Виходячи з висвітлених факторів, варто зазначити переваги кожного з 

проаналізованих програмних продуктів: 

1) Oracle HCM містить сучасний персональний користувальницький інтерфейс та 

адаптовану і розширену архітектуру. У даному ПЗ використовується підхід, заснований 

на можливості інтелектуальної обробки даних і розширеного машинного навчання, щоб 

служба персоналу могла взаємодіяти з кандидатами і працівниками ефективніше на всіх 

етапах процесу рекрутингу: від підбору персоналу до адаптації і залучення. Замовники 

Oracle можуть легко перейти на простий і ефективний хмарний додаток Oracle HCM, щоб 

підвищити цінність бізнесу завдяки впровадженню оптимізованих процесів, залучення 

користувачів, збільшення продуктивності і зниження вартості володіння. З перенесенням 

HRMS в Oracle HCM Cloud компанії отримують можливість використовувати 

багаторівневі засоби безпеки, шифрування даних за замовчуванням і високотехнологічні 

центри обробки даних.  

2) Перевагою Hurma є можливість реалізації всіх базових функцій процесу роботи 

служби персоналу з працівниками, з моменту відкриття вакансії до їх звільнення з 

компанії. Всі наявні модулі системи підключені відразу і працюють без додаткових 

фінансових витрат. Hurma дозволяє один раз налаштувати роботу системи згідно з 

правилами і особливостям вашої компанії, і в подальшому продуктивніше 

використовувати свій робочий час. Швидка автоматизація рекрутингу включає дошку 

для рекрутерів, інтеграцію з сайтами пошуку роботи, розширення для браузера, 

автоматичне розміщення вакансії на вашому корпоративному сайті, якісну аналітику і 

багато іншого, що робить процес рекрутингу ефективнішим. Система завжди доступна 

онлайн з будь-якого пристрою. Наявність AI Partner – чат-боту, що дозволяє 

використовувати весь інтерфейс системи в зручному для месенджера, теж виступає 

значною перевагою даного ПЗ. Використання штучного інтелекту (ШІ) в системі 

дозволяє оптимізувати рутинні завдання фахівців, сфокусувавши працівників на 

головному. Повна аналітика по компанії за рахунок єдиної системи великих даних всіх 

модулів завжди актуальна і економить витрати часу на складання звітів. Повністю 

електронний документообіг , структуроване і безпечне зберігання даних в хмарі захищає 

бізнес і працівників. 

3) Перевагами BambooHR служить: зручна база даних для зберігання інформації 

про працівників; автоматизація аналітики і статистики; зручне управління відсутністю 
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для працівника і менеджера; синхронізація з Slack, завдяки чому інформація з системи 

відразу ж потрапляє в месенджер. 

4)  Workable, як програмне забезпечення, містить такі переваги, як: дуже швидкий 

парсинг резюме; можливість використання рекрутерами шаблонів листів, mass-mailing, 

базу email-адрес здобувачів; змогу імпортувати наявну базу даних; службу підтримки по 

телефону і email, персональний менеджер; можливість швидкого пошуку кандидатів; 

публікація на сайти роботи в один клік; брендинг інтерфейсу під стиль компанії; пошук 

кандидатів через соцмережі; конструктор анкет і вакансій; коллаборації при створенні 

резюме. 

5) Перевагами Personio виступає централізована архівація документів по кожному 

працівникові, який власноруч може завантажувати додаткові документи про себе. 

Рекрутери для зручності роботи можуть використовувати шаблони документів, при 

цьому вакансії утворюються за пару кліків і публікуються на сайтах про пошук роботи. 

Існує функція контролю кандидатів, відкритих вакансій та відгуків колег, що є великою 

перевагою, оскільки відбувається скорочення часу добору. Також варто звернути увагу 

на можливість відстеження робочого часу та проводити стандартизоване оцінювання, як 

кандидатів, так і працівників. 

Аналіз характеристик фірм розробників програмного забезпечення для 

автоматизації рекрутингу персоналу дає більш точне поняття про програмне 

забезпечення в цілому, при цьому варто звернути увагу на стаж роботи на ринку, 

відкритість цінової політики, рекламну активність та участь у профільних виставках, 

наявність та розгалуженість системи навчальних центрів (табл. 3). 

 

Таблиця 3 – Аналіз характеристик фірм розробників рекрутингового програмного 

забезпечення 

 

Напрями 

характери

стик 

Oracle (HCM) Hurma BambooHR Workable Personio 

Стаж 

роботи на 

ринку 

10 років 4 роки 13 років 9 років 6 років 

Відкри 

тість 

цінової 

політики 

Відкрита не всім Достатньо 

відкрита 

Недостатньо 

відкрита 

Повністю 

відкрита 

система 

ціноутворен

ня 

Достатньо 

відкрита 

Рекламна 

активність 

та участь у 

профіль 

них 

виставках 

Рекламна 

активність на 

середньому рівні. 

Приймають участь 

в профільних 

виставках 

Дане 

програмне 

забезпечена 

активно 

рекламує 

трек та 

приймає 

участь в 

багатьох 

профільних 

виставках 

Реклама 

налаштована 

на 

середньому 

рівні. 

Інформація 

про 

профільні 

виставки 

відсутня 

Рекламна 

активність – 

низька, як і 

участь у 

профільних 

виставках 

Реклама 

активізує 

такт в 

останній 

час. 

Інформація 

про 

профільні 

виставки 

відсутня 
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Продовження табл. 3 
Наявність 

та 

розгалуже

ність 

системи 

навчаль 

них 

центрів 

Система 

навчальних 

центрів наявна та 

досить 

розгалужена, 

також є інтеграції 

з іншими 

системами 

(Навчальний 

центр Oracle Cloud 

Center of 

Excellence) 

Існують 

курси та 

навчання 

Інформація 

відсутня 

Наявна 

система 

навчальних 

центрів, а 

саме: 

Інтернет-

центр знань. 

Проте дана 

система не 

розгалужена 

Система 

навчальних 

центрів 

відсутня 

Джерело: авторська систематизація на основі [9; 10; 21; 23; 27] 

 

Вагомий вплив на вибір доцільного програмного забезпечення має сучасний стан 

на ринку. Тому для оптимальності та вагомості дослідження було проведено опитування 

серед 53 рекрутерів українських компаній. 

Завдяки проведеному дослідженню, перш за все, було встановлено значну 

поширеність використання в українських компаніях цифрових технологій для реалізації 

процесів менеджменту персоналу в цілому, та процесу рекрутингу зокрема (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Стан використання цифрових технологій рекрутингу персоналу в 

українських компаніях у 2021 році 

Джерело: розроблено автором на основі проведеного дослідження 

 

Як ми бачимо  73,6% респондентів зазначили, що часто використовують цифрові 

технології рекрутингу персоналу, при цьому 20,8% теж мають досвід з використання, 

проте не частий. Також 5,7% опитаних в своїй практиці добору персоналу не 

застосовують цифрові технології рекрутингу. 

Внаслідок проведеного опитування також були встановлені цифрові технології 

рекрутингу персоналу, які використовуються в  сучасній практиці (рис. 4). 

 

73%

21%

6%

Так, часто

Так, рідко

Не використовую
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Рисунок 4 – Використання цифрових технологій рекрутингу персоналу 

українськими компаніями 

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного експертного опитування 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що  в Україні зараз спостерігається значне 

домінування таких цифрових інструментів, як: соціальні мережі (94,3%), job-сайти 

(77,4%), відео-інтерв’ю (58,5%), чат боти (18,9%). Менше респондентів також зазначили, 

що використовують ATS, спільноти в месенджерах та CRM-системи. Щодо штучного 

інтелекту та віртуальної й доповненої реальності саме в рекрутингу персоналу 

спостерігається незначне, проте поступове поширення використання даних технологій. 

Адже використання ШІ зазначило тільки 7,5% респондентів, а VR та AR – лише 5,7%.  

Це відбувається здебільшого саме через недостатню обізнаність більшості підприємств 

щодо цих цифрових технологій та їх переваг впровадження. 

Проведений аналіз опитування показав, що попередньо проаналізоване програмне 

забезпечення є дійсно найпопулярніше серед рекрутерів в Україні. Проте все ж варто 

відзначити, що деякі фахівці з пошуку та підбору персоналу користуються й іншими 

програмними продуктами, такими як: Clever Staff, PeopleForce, SAP HCM, Hirio, E-Staff, 

Expeirium, Persia, Workday, Jira. Незначна частина респондентів не автоматизувала 

процеси рекрутингу, а деякі користуються Excel, внутрішнім корпоративним 

забезпеченням або ж загальним глобальним програмним забезпеченням. 

Серед раніше проаналізованих програмних продуктів найпопулярнішими серед 

рекрутерів українських рекрутерів стали Hurma та Oracle HCM, які за результатами 

опитування вважають ефективними у використання більшість респондентів. Щодо 

інших HRM-систем, то 15% респондентів віддало перевагу Workable, 6% - BambooHR, і 

лише 2% - Personio. Найефективніше програмне забезпечення рекрутингу персоналу в 

згідно проведеного експертного опитування відображене на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Найефективніше програмне забезпечення рекрутингу персоналу в Україні 

Джерело: розроблено авторами на основі проведеного опитування 

 

Очевидно, що не всі світові тенденції у використанні рекрутингового 

програмного забезпечення демонструються в HR-сфері в Україні. 

Перед тим, як обрати найкращу із запропонованих систем, варто виділити 

критерії, які визначають оптимальну для автоматизації процесу рекрутингу HRM-

систему. Проаналізувавши загальні тренди добору та рекрутингу та тренди цифровізації 

на 2021 рік варто зазначити, що основними критеріями можна вважати: можливість 

автоматизації всіх процесів рекрутингу, функціональну повноту та функціональну 

достатність, доступність в освоєнні, безпеку, можливість інтеграції з іншими 

програмними продуктами, зручний інтерфейс (бажано з російською, українською 

мовою) та відповідність вартості. 

 Систематизувавши проаналізований матеріал серед програмного забезпечення 

рекрутингу за визначеними критеріями та результати проведеного опитування, можна 

зазначити, що найефективнішим програмним забезпеченням для рекрутингу персоналу 

в Україні в нових нормальних умовах пандемічної та постпандемічної реальності 

служитиме Hurma. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним 

напрямом. Підсумки проведеного дослідження щодо трендів цифровізації рекрутингу 

персоналу, розвитку та використання цифрових технологій рекрутингу персоналу, 

тенденцій використання програмного забезпечення підприємств у сфері рекрутингу у 

2021 році в Україні та світі підтверджує необхідність дослідження цифрових технологій, 

з урахуванням всіх сучасним аспектів та факторів впливу. Зараз на підприємствах 

спостерігається збільшення використання цифрових методів рекрутингу персоналу. 

Бізнес-процеси рекрутингу в основному реалізовуються за допомогою цифрових 

технологій. Використання інноваційних цифрових технологій, таких як штучний 

інтелект (АІ), чатботи, геймифікація, додана (AR) та віртуальна (VR) реальність, 

дистанційний (цифровий, віртуальний) добір, підвищує ефективність процесу 

рекрутингу персоналу, особливо в умовах пандемії. Адже за допомогою даних 

технологій організації спроможні значно скоротити тривалість самого процесу 

рекрутингу персоналу за допомогою цілком автоматизованого опрацювання резюме та 
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процесу скринінгу. Аналітичні модулі модернізують процес рекрутингу персоналу, 

визначаючи при цьому найкращих талантів та їх майбутній потенціал. Адаптація та 

процес підвищення кваліфікації працівників за допомогою AR та VR технології набуває 

буденного характеру. Окремим напрямом цифровізації рекрутингу є впровадження 

HRM-системи. Організаціям, які досі не застосовують цифрові технології та HRM-

системи, доречно розглянути можливість переосмислення цифрової стратегії рекрутингу 

персоналу, оскільки в сучасних умовах контроль всіх процесів рекрутингу в одній 

системі – не трендово, а життєво необхідно. Отримані результати опитування засвідчили, 

що найефективнішим програмним забезпеченням, яке використовують рекрутери в 

українських компаніях у 2021 році, є Hurma, яка завдяки вигідності, функціоналу, 

доступності, безпеці та відповідності вартості може бути з впевненістю застосована для 
автоматизації процесу рекрутингу персоналу. У зв’язку з результатами проведеного дослідження 

та аналізу міжнародного досвіду цифровізації та використання програмного забезпечення в сфері 

рекрутингу персоналу, можна зробити висновки, що Україна потребує більш стрімкої 

цифровізації для покращення процесів пошуку та добору персоналу, внаслідок якої покращиться 

стан бізнесу, а в глобальних масштабах і загальної економіки країни. Тому напрямами 

подальших досліджень мають стати методичні основи цифровізації процесу рекрутингу, 

зокрема, технологія та способи використання реінжинірингу цього бізнес-процесу перед 

прийняттям рішення про його автоматизацію. Це позитивно вплине на ефективність цифровізації 

і створить сприятливі умови для оперативного впровадження нового або модернізації існуючого 

рекрутингового програмного забезпечення. 
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Recruitment digital technologies. 

The aim of the article. The aim of the article is to generalize and systematize theoretical and 

applied aspects for digital transformation of personnel recruitment process to determine the optimal 

digital recruitment technologies for the Ukrainian market. Which would enable, on the one hand, fully 

optimize the recruitment process and include general trends in digitalization and modern digital tools, 

and, on the other hand, would be adapted to the challenges of modern realities of staff involvement in 

the global pandemic COVID-19 and in the post-pandemic period. 

Analyses results. The implementation of recruitment processes during the global COVID-19 

pandemic is increasingly moving to a remote format that require utilization of more and more digital 

technologies. Digitization and virtualization of recruitment processes is changing the current 

requirements for the software used. Synthesis of latest researches and global trends in the software 

market has allowed structuring current digital technologies and developing proposals for their 

implementation in Ukrainian HR practice. The analysis of the Ukrainian market and existing analytical 

platforms has allowed identifying the most popular HRM-systems, which are able to automate the 

process of staff recruiting. On this basis, the most effective software for recruiting personnel in Ukraine 

under pandemic conditions and post-pandemic reality is summarized, the need for digital technology is 

justified, taking into account all modern aspects and factors, promising ways to use software for 

improving the quality of staff recruiting.  

Conclusions and directions for further research. The results of the study on trends in 

digitalization of recruitment, development and usage of digital technologies for recruitment, trends in 

the usage of software for recruitment process in 2021 in Ukraine and in the world confirms the need for 

digital technologies research, taking into account all current aspects and impacting factors. Currently, 

there is an increase in the usage of digital methods for staff recruitment. Recruitment business processes 

are mainly implemented by using digital technologies. The usage of innovative digital technologies such 

as artificial intelligence (AI), chatbots, gamification, added (AR) and virtual (VR) reality, remote 

(digital, virtual) selection, increases the efficiency of the recruitment process, especially during the 

pandemic. After all, with the help of these technologies, organizations are able to reduce duration for 

staff recruiting process through fully automated resumes processing and screening process. Analytical 

modules modernize the recruitment process, identifying the best talents and their potential. Adaptation 

and training of employees with the help of AR and VR technologies is becoming commonplace. 

Introducing of HRM-system is a separate area for digital recruitment. Organizations that do not yet use 

digital technologies and HRM systems should consider rethinking the digital recruitment strategy, 

because in modern-day environment control for all recruitment processes by means of one system is not 

trendy, but vital. The results of the survey have showed that the most effective software used by recruiters 

in Ukrainian companies in 2021 is Hurma, which due to profitability, functionality, affordability, 

security and cost-effectiveness can be confidently used to automate the recruitment process. With regard 

to the results of the research and analysis of international experience in digitization and usage of 

software in recruitment processes, it can be concluded that Ukraine needs faster digitization to improve 

recruitment and selection processes. 

Keywords: digital HR-technologies, digital recruiting, digital transformation, digital selection, 

recruitment process software. 
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