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ВІД РЕДАКЦІЇ
НОВІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 075 «МАРКЕТИНГ» ДЛЯ
ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології» в особі головного редактора
приймає участь в розробці нових стандартів вищої освіти, які є наступним поколінням
стандартів і замінюють Галузеві стандарти вищої освіти (ГСВО), які розроблялись у
2002–2014 роках. Стандарти базуються на компетентісному підході міжнародного
Проекту Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning
Educational Structures in Europe, TUNING). Робота над стандартами розпочалася у квітні
2016 року:
– 5 грудня 2018 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 1343 було
затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти (Маркетинг і цифрові технології. 2018. Т. 2, № 4);
– 10 липня 2019 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 960 було
затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для другого
(магістерського) рівня вищої освіти (Маркетинг і цифрові технології. 2019. Т. 3, № 4);
І, накінець, 7 квітня 2022 року Наказом Міністерства освіти і науки України № 313
було затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
Перелік компетентностей та нормативний зміст підготовки доктора філософії
наведено в табл. 1, табл. 2.
Таблиця 1 – Перелік компетентностей випускника
Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні
Інтегральна
проблеми професійної та/або дослідницько-інноваційної
компетентність
діяльності у сфері маркетингу, застосовувати методологію
наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власні
наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну,
теоретичне та практичне значення.
ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Загальні
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з
компетентності
різних джерел.
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері
маркетингу на основі системного наукового світогляду та
загального культурного кругозору із дотриманням принципів
професійної етики та академічної доброчесності.
СК01. Здатність планувати і виконувати оригінальні
Спеціальні
дослідження, досягати наукових результатів, які створюють
(фахові)
нові знання у теорії, методології і практиці сучасного
компетентності
маркетингу та дотичних до нього міждисциплінарних напрямах.
СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати
результати наукових досліджень та інноваційних розробок
українською та іноземною мовами, глибоке розуміння
іншомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
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СК03. Здатність застосовувати сучасні методи та інструменти
маркетингу,
цифрові технології, ресурси та економікоматематичні методи і моделі у науковій та педагогічної
діяльності.
СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у
вищій освіті.
СК05. Здатність до провадження науково-організаційної
діяльності та управління науково-дослідницькими проектами.
СК06. Здатність до критичного переосмислення і розвитку
сучасної теорії, методології та практики маркетингу в ході
проведення власних оригінальних наукових досліджень.
СК07. Здатність до виявлення і формалізації закономірностей
розвитку
суб’єктів
ринкових
відносин
на
основі
фундаментальних та прикладних досліджень, розроблення
рекомендацій щодо підвищення ефективності маркетингових
систем.
СК08. Здатність виявляти, ставити і вирішувати проблеми
дослідницького характеру в сфері маркетингу, оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних досліджень та публікацію їх
результатів у профільних фахових вітчизняних і зарубіжних
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз
даних.
Таблиця 2 – Нормативний зміст підготовки доктора філософії, сформульований у
термінах результатів навчання
РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з маркетингу і дотичних
предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових
і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму,
отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
РН02. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну
практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми маркетингу з
урахуванням соціальних, економічних та правових аспектів.
РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування
висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу,
експериментальних досліджень і математичного та/або комп’ютерного моделювання,
наявні літературні дані.
РН04. Глибоко розуміти та імплементувати загальні принципи та методи
маркетингової науки, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у
власних дослідженнях та у викладацькій діяльності.
РН05. Представляти та оприлюднювати результати самостійних оригінальних
наукових досліджень, які мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення з
дотриманням належної академічної доброчесності, а також демонструвати володіння
методологією
викладання
професійно-орієнтованих
дисциплін
і
нести
відповідальність за навчання інших.
РН06. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження з маркетингу
та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів та
дотриманням норм професійної і академічної етики, критично аналізувати результати
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власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу
сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
РН07. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати
досліджень, наукові та прикладні проблеми маркетингу державною та іноземною
мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних
міжнародних наукових виданнях.
РН08. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу
інформації, зокрема методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури,
спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
РН09. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері маркетингу, його наукове,
навчально-методичне та нормативне забезпечення.
Для здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії можуть вступати
особи, що здобули освітній ступінь магістра (ОКР спеціаліста).
Програма фахових вступних випробувань для осіб, що здобули попередній рівень
вищої освіти за іншими спеціальностями повинна передбачати перевірку набуття особою
компетентностей та результатів навчання, що визначені стандартом вищої освіти зі
спеціальності 075 Маркетинг для другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Освітньо-наукова програма складається з освітньої та наукової складових.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.
Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі
публічного захисту дисертації.
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим
дослідженням, яке пропонує розв’язання конкретної наукової задачі в сфері сучасного
маркетингу або на межі з іншими спеціальностями, результати якого мають наукову
новизну, теоретичне та практичне значення, становлять оригінальний внесок у розвиток
відповідної спеціальності та оприлюднені у наукових публікаціях в рецензованих
наукових виданнях.
Дисертація має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти (наукової установи).
З повною версією стндарту можна осзнайомитись на сайті Наказом Міністерства
освіти і науки України за посиланням: URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/vishaosvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standartivishoyi-osviti.

Михайло Окландер
Головний редактор журналу «Маркетинг і цифрові технології
Заступник голови підкомісії 075 Маркетинг Науково-методичної комісії 5 з
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТАРГЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВИХ
КОМУНІКАЦІЙ
Розглянуто сутність таргетованої реклами як інструменту маркетингових комунікацій
Описано процес визначення цільової аудиторії для здійснення таргетованих маркетингових
комунікацій. Наведено основні види таргетованої реклами та їхні особливості. Проаналізовано
переваги та недоліки таргетованої реклами. Здійснено аналіз показників діяльності корпорації
Facebook (з недавнього часу – Meta Platforms) та її інструментарію для здійснення
маркетингових комунікацій таргетованою рекламою, що пояснює популярність даної
корпорації та її рекламних платформ. Графічно побудовано та описано структуру
таргетованої рекламної кампанії на платформі Facebook Ads Manager. Проаналізовано
категорії цілей таргетованої реклами в Facebook Ads Manager та наведено види, які у них
входять. Описано типи закупівель реклами в Facebook Ads Manager. Окреслено можливості
здійснення комплексного ситуаційного аналізу для підвищення ефективності таргетованої
рекламної комунікації. Наведено рекомендації для складових налаштування рекламної
структури Facebook Ads Manager.
Ключові слова: маркетингові комунікації, таргетована реклама, види таргетованої
реклами, ситуаційний аналіз, Facebook Ads Manager.

DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.1
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. У ринкових умовах підприємству для
забезпечення стабільного економічного розвитку та ефективного функціонування
діяльності необхідно формувати механізм управління з використанням маркетингових
комунікацій. Найпоширенішим і найрозвинутішим інструментом маркетингових
комунікацій є реклама. При цьому слід зазначити, що саме таргетована реклама дає
можливість мінімізувати такі недоліки реклами, як труднощі у визначенні ефективності
та запізніла зворотна реакція отримувача рекламного повідомлення. Таргетована
реклама націлена на комунікацію з аудиторією, яка наділена певними ознаками,
необхідними для задоволення потреб товаром чи послугою підприємства. Це дозволяє
підвищити ефективність реклами, а інтернет-платформи дозволяють знайти цільові
аудиторії, відстежити показники ефективності такої комунікації.
Актуальність дослідження полягає у дослідженні впливу комплексу
маркетингових комунікацій на формування комерційного успіху підприємства,
забезпечення його інвестиційної привабливості та динаміку розвитку.
© 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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Особливого значення при цьому набуває таргетинг як рекламний інструмент
маркетингових комунікацій, який дозволяє чітко відстежувати рентабельність інвестицій
в маркетинг, за умови кваліфікованого використання, яке не можливе без знання
особливостей та алгоритмів роботи спеціалізованих інтернет-платформ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Дослідження таргетованої
реклами потрібно почати з огляду сутності маркетингових комунікацій, оскільки
таргетована реклама входить у комплекс інструментів маркетингових.
Серед українських вчених дослідженням маркетингової комунікаційної політики
займаються: Л.В. Балабанова, І.В. Бойчук, В.В. Божкова, О.С. Братко, І.В. Король, О.Ф.
Оснач, В.П. Пилипчук, Т.О. Примак та інші.
І.О. Башинська зазначає, що під маркетинговими комунікаціями слід розуміти
«систематичне комбіноване використання сукупності комунікативного ресурсу для
управління процесом просування товару на всіх етапах – перед продажем, у момент
продажу, під час споживання, після споживання» [1, с. 9].
На думку Король І.В., маркетингові комунікації слід розглядати як сукупність
сигналів, що виходять від підприємства на адресу різноманітних аудиторій:
посередників, конкурентів, споживачів, постачальників, акціонерів, органів державного
управління, власного персоналу з метою інформування, переконання, нагадування
споживачам та ринку в цілому про свої товари і свою діяльність [5, с. 7].
Майовець Є.Й. та Кузик О.В. визначають маркетингові комунікації, як процес
передачі інформації про товар чи послугу цільовій аудиторії з наданням уявлення про
загальну стратегію фірми шляхом надсилання повідомлень з інформацією про благо,
його ціну і особливості продажу. Такий процес допомагає створювати у покупців
позитивне уявлення, що підвищує задоволення купленим товаром чи послугою та надає
продукції підприємства додаткову цінність в очах споживачів [7, с. 5].
Щодо аналізу таргетованої реклами, то слід зазначити, що вона є досить мало
досліджена в науковій літературі, оскільки здебільшого акцентують увагу на її
практичному застосуванні на спеціалізованих інтернет-платформах. При цьому основні
постулати таргетованої реклами описані науковцями в працях про націлювання.
Автори підручника «Інтернет в маркетингу» І.В. Бойчук та О.М. Музика подають
таке тлумачення поняття «таргетинг» – механізм, що дозволяє виділити і охопити
рекламною кампанією цільову аудиторію з певної тематики [2, с. 446].
У статті «Основні види інтернет-реклами» головний редактор інтернет журналу
«CIKAVOSTI» А. Шевченко визначає таргетовану рекламу як оголошення, яке
показується за заданими параметрами. При цьому зазначає, що таргетинг включає безліч
налаштувань, за допомогою яких можна точно задавати цільову аудиторію» [11]. Даний
опис використали у своїх підручниках, навчальних матеріалах та наукових статтях
багато українських вчених.
Таргетинг – це рекламний інструмент, який дозволяє виділяти ту частину цільової
аудиторії, яка підходить підприємству під потрібні йому критерії. Таке визначення
використовує Владислав Лиманюк, засновник української освітньої компанії «0-100» та
автор відомого навчального онлайн-курсу «Facebook 0-100».
Українська цифрова email-маркетингова платформа SendPulse визначає
таргетовану рекламу, як вид Інтернет-реклами, який доставляє рекламні повідомлення
клієнту відповідно до його специфічних рис, інтересів та вподобань [21].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Дослідження спрямоване на формування наукового та
практичного використання таргетованої реклами як повноцінного та самостійного
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інструменту маркетингових комунікацій. Це неможливо здійснити без повноцінного та
доволі детального аналізу усіх теоретико-методологічних складових даного виду
реклами, зокрема його наукового вивчення та трактування. У науковій літературі
недостатньо висвітлено те, що націлювання яке є основою таргетованої реклами
неможливе без здійснення першочергового комплексного ситуаційного аналізу на якому
саме і розкривається суть цільової аудиторії. Відсутній аргументований аналіз
використання саме інструментів корпорації Meta та її рекламних особливостей для
здійснення якісних таргетованих маркетингових комунікацій. Саме ці аспекти вивчення
та дослідження таргетованої реклами розкриті у даній роботі.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз
основних теоретико-методологічних та практичних засад таргетованої реклами як
інструменту маркетингових комунікацій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Інтернет є одним з основних та найпрогресивніших
каналів цифрової реклами в сучасному світі. Інтернет дає можливість використовувати
не лише найрізноманітніші інструменти маркетингових комунікацій, але й здійснювати
їх з будь-якої точки світу, змінювати їх без перешкод, контролюючи бюджет та цільову
аудиторію. Найкращим інструментом маркетингових комунікацій, який дозволяє
повністю контролювати цільову аудиторію реклами, є таргетована реклама.
Аналізуючи наведені вище визначення поняття «таргетована реклама» можемо
зазначити, що таргетована реклама неможлива без правильного визначення цільової
аудиторії реклами.
Процес визначення цільової аудиторії для таргетованої реклами називається
націлюванням або таргетуванням. Але перед націлюванням передує етап сегментування.
Сегментування є методом знаходження і дослідження частин ринку, споживачів на
ньому, а також процес управління для правильного поєднання комплексу маркетингу та
забезпечення його ефективності [6, с. 126].
Етап націлювання можна розпочинати, коли аудиторія поділена на сегменти –
людей, потреби та інтереси яких є схожі. Даний етап передбачає детальний аналіз
кожного сегмента і розроблення стратегії та тактики, які допоможуть підприємству
знайти цільову аудиторію та найефективніше здійснювати маркетингову комунікацію з
нею.
Здійснення маркетингових комунікацій таргетованою рекламою потребує
створення воронки, враховуючи дані націлювання. Під воронкою розуміємо, що
підприємство враховує різні етапи, які споживач проходить на шляху до створення з
підприємством тісних і довгострокових відносин. Воронка дозволить використати
правильну рекламну стратегію для потрібних споживачів у потрібний час.
Види таргетованої реклами безпосередньо випливають з параметрів цільової
аудиторії, які визначає націлювання. Серед них можна виділити наступні:
– географічний – розповсюдження на споживачів, які постійно проживають в
конкретній місцевості або знаходяться в ній тривалий час;
– демографічний – це орієнтування на стать, вік, сімейний стан, освіту,
професійну діяльність, рівень доходу;
– психографічний або за інтересами – врахування характеристик особистості та
установок, які впливають на спосіб життя людини та купівельну поведінку, а саме думки,
ставлення та переконання щодо різних аспектів, що стосуються способу життя та
купівельної поведінки [19, с. 256]. Заснований на передумові, що вибір, який люди
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роблять під час купівлі товарів і послуг, відображає їхні життєві переваги або соціальноекономічний клас [20];
– часовий або тимчасовий – це рекламування в певний проміжок часу. Наприклад,
виключно зранку з 8:00 до 10:00 год, або лише в певні дні тижня;
– поведінковий – є найбільш складним з точки зору упорядкування і виявлення
аудиторії, оскільки існує великий ризик помилитися. Однак цей засіб є одним з найбільш
ефективних, оскільки аналізує шляхи руху сайтом відвідувачами і виявляє
закономірності, після чого проводиться запуск реклами, щоб зачепити більшу кількість
цільової аудиторії [4, с. 111];
– за пристроєм – врахування інформації про версії операційних систем, браузери
та моделі пристроїв споживачів;
– геоповедінковий або локальний – цей вид враховує основні переміщення
споживачів, використовуючи дані про їхнє місцеперебування і адреси, де споживачі
бувають найчастіше;
– контекстний – повідомлення демонструється відповідно до інтересів
відвідувачів рекламного майданчика [4, с. 111];
– ретаргетинг – рекламний механізм, за допомогою якого онлайн-реклама
направляється тим користувачам, які вже взаємодіяли з сайтом, мобільним додатком або
сторінкою рекламодавця в соціальних мережах. З погляду інтернет-користувачів,
ретаргетинг – це показ інтернет-реклами продукту або послуги, до якої вони раніше
виявляли інтерес [8];
– орієнтування за «схожими» користувачами або look-a-like – даний вид
таргетованої реклами працює завдяки алгоритмам машинного навчання: система збирає
і аналізує дані про дії покупців, після чого шукає людей зі схожими моделями поведінки
[3].
Особливістю таргетованої реклами є можливість поєднувати кілька її видів для
збору цільової аудиторії з метою здійснення маркетингових комунікацій. Кожен вид
таргетованої реклами – це процес, який розвивається і постійно допрацьовується, він
заснований на пошуку аудиторії за заданими критеріями, параметрами та демонстрації
їй рекламного оголошення [10].
У табл. 1 подано основні переваги та недоліки використання таргетованої реклами
для здійснення маркетингових комунікацій.
Таблиця 1 – Переваги та недоліки таргетованої реклами
Переваги
- широке коло охоплення аудиторії;
- маркетингова комунікація з конкретною
цільовою аудиторією;
- реклама відповідає інтересам споживачів;
- персоналізація оголошень за допомогою
певного набору видів таргетованої реклами;
- ефект нав'язливості менший через
персоналізацію маркетингових комунікацій;
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Недоліки
- помилка у визначені цільової аудиторії;
- недостатньо проаналізовано ринок;
- довготривалий процес з аналізу ринку,
сегментування, націлювання та створення
рекламних матеріалів;
- некоректне налаштування й управління
рекламною кампанією може спричинити
зайві фінансові витрати;
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Продовження табл. 1
- швидкий приплив трафіку;
- не обов’язково мати сайт;
- повний контроль над бюджетом і ціною;
- вартість більш доступна у порівняні з іншими
видами реклами;
- поглиблена
аналітика
та
контроль
ефективності, оптимізації та масштабування;
- широкий
функціонал
спеціалізованих
платформ в яких вже є зібрані аудиторії й зручні
алгоритми
для
ведення
маркетингових
комунікацій;
- швидкий запуску, якщо є вся необхідні
інформація та матеріали;
- висока рентабельність інвестицій в маркетинг;
- дозволяє
підвищити
впізнаваність
та
сприйняття товару і підприємства;
- немає постійної необхідності оновлювати
налаштування, можна тільки коригувати;
- можливість масштабування реклами;
- можливість використовувати статичні та
аудіовізуальні
формати
маркетингових
комунікацій.

- незнання алгоритмів роботи платформ;
- будь-яка помилка може спричинити до
надмірних витрат бюджету та відсутності
результативності;
- мотивація
споживачів
здійснити
конверсії є нижчою, ніж у пошукових
мережах;
- потрібно частіше змінювати рекламне
повідомлення через зменшення інтересу до
них;
- спеціалізовані платформи ставлять
жорсткі
вимоги
до
рекламних
повідомлень;
- більшість підприємств В2В сфери
важко знайти свою цільову аудиторію,
більша спеціалізація для В2С;
- якщо діяльність підприємства дуже
територіально обмежена, то вибірка
невелика і відповідно вартість більша;
- дані
користувача
можуть
бути
невірогідними.

Джерело: побудована авторами
Здійснення маркетингових комунікацій за допомогою інструменту таргетованої
реклами неможливе без спеціалізованих платформ. Алгоритми платформ здійснюють
пошук цільової аудиторії, з якою будуть здійснені маркетингові комунікації. Це як
велика база клієнтів, і щоб знайти в ній своїх потенційних споживачів, необхідний
спеціалізований машинний пошук.
На даний час є дуже велика кількість різних платформ для здійснення
таргетованої реклами. Але найпопулярнішою і за якісними показниками найкращою
платформою для таргетованої реклами є Facebook Ads Manager, який є частиною
корпорації Facebook, яка з недавнього часу перейменована на Meta Platforms.
Провідним світовим статистичним інтернет-порталом Statista опубліковано
рейтинг найпопулярніших соціальних мереж у світі станом на 2022 р., дані ранжовані за
кількістю активних користувачів. За аналізованими даними, соціальна мережа Facebook
є найпопулярнішою соціальною мережею у світі станом на січень 2022 р. з кількістю
2,910 млрд активних користувачів. Інші соціальні мережі Meta: 3-тє місце займає
WhatsApp з 2 млрд користувачів та 4-те Instagram – 1,478 млрд, які поступаються лише
відеохостингу YouTube який знаходиться на 2-му місці в рейтингу з 2,562 млрд активних
користувачів [16].
Дані рейтингу вказують на те, що найкращою і найпопулярнішою платформою
для таргетованої реклами є саме Facebook Ads Manager. Дана платформа має найбільшу
базу споживачів, в якій легше знайти цільову аудиторію підприємствам, здійснюючи
маркетингові комунікації таргетованою рекламою в трьох соціальних мережах:
Facebook, Instagram, Facebook Messenger. Популярність та ефективність роботи Facebook
підтверджують і дані з табл. 2.
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Таблиця 2 – Діяльність Facebook в цифрах

2.
3.
4.
5.

2,910 млрд користувачів – найпопулярніша соціальна мережа у світі станом на жовтень
2021 р.
1,929 млрд людей використовують Facebook щодня
2,9 млрд людей використовують Facebook щомісяця
Понад 9 млн рекламодавців користуються сервісами Facebook
1,6 млрд людей підписано хоча б на одну компанію малого бізнесу на Facebook

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Понад 100 млрд повідомлень надсилаються щодня
Понад 1 млрд історій публікується щодня
117,929 млрд $ – дохід в 2021 р.
39,370 млрд $ – чистий прибуток в 2021 р.
94,69 млрд $ – прогнозований дохід у 2021 р.
40,96 $ - середній дохід на одного користувача у 2021 р.

1.

Джерела: побудовано авторами на основі [16], [15], [17], [18], [9], [14], [13].
Facebook Ads Manager є не єдиним інструментом Facebook для здійснення
маркетингових комунікацій таргетованою рекламою. Для розуміння особливостей
роботи платформи для таргетованої реклами потрібно проаналізувати інструментарії
Facebook:
1. Сторінка Facebook (Facebook Page) – це перший з інструментів, без якого
неможливо здійснити таргетовану рекламу; загальнодоступні сторінки підприємств,
брендів та організацій для розміщення інформації, обміну повідомленнями, організації
заходів, пошуку кваліфікованих працівників та отримання статистики;
2. Facebook Business Suite – за допомогою якого можна в одному місці керувати
усіма прив’язаними до Сторінки обліковими записами, які можна створити у Facebook;
3. Facebook Business Manager – один з найфункціональніших інструментів
Facebook, своєрідний хаб безплатних рекламних інструментів. Це 5 категорій та 25
інструментів, які надають великі можливості здійснення таргетованої реклами на даній
платформі;
4. Facebook Ads Manager – інструмент, без якого створення структурованої
таргетованої рекламної кампанії у Facebook, Instagram, Messenger або Audience Network
неможливе.
У Facebook Ads Manager структура таргетованої рекламної кампанії складається з
трьох рівнів: рівень кампанії, групи оголошень та оголошення. Графічний показ
структури таргетованої рекламної кампанії та можливостей на кожному з її рівнів подано
на рис. 1.
Як бачимо, в одній рекламній кампанії може бути необмежена кількість груп
оголошень, в якій вибираються види таргетованої реклами, плейсменти та бюджет. А в
одній групі оголошень також можлива необмежена кількість оголошень, в яких вже
розміщують рекламні матеріали.
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Рисунок 1 – Структура рекламної кампанії Facebook Ads Manager
Джерело: побудовано авторами на основі [1].
Основним елементом таргетованої рекламної кампанії є постановка цілей, які
впливають на спосіб взаємодії потенційних споживачів з рекламою і також впливає на
оптимізацію під потрібну цільову аудиторію, оскільки для кожної цілі оптимізація є
різною.
Ціль в таргетованій рекламні – це те, що повинна зробити цільова аудиторія даної
реклами, коли її побачить. При цьому ціль таргетованої рекламної кампанії вибирається
на рівні кампанії в Facebook Ads Manager. Залежно від вибраної цілі Facebook
автоматично оптимізує рекламну кампанію, щоб вона охопила лише тих споживачів, які
зроблять потрібну цільову дію. Вибрана ціль таргетованої реклами визначає методи,
дописи та формати оголошень, які буде використано для її досягнення. Слід зазначити,
що швидкість залучення аудиторії визначається вибраною ціллю. У Facebook Ads
Manager є 11 видів цілей таргетованої реклами, які згруповані в три узагальнені категорії
(табл. 3).
Таблиця 3 – Цілі таргетованої реклами в Facebook Ads Manager
Категорії
Впізнаваність

Цілі
Впізнаваність
бренду
Охоплення
Трафік
Залучення

Огляд

Встановлення
програми
Перегляд відео
Генерація лідів
Повідомлення

Комунікаційні цілі
Підвищення впізнаваності компанії, бренду чи послуг.
Показ реклами якнайбільшій кількості людей у цільовій
аудиторії.
Залучення користувачів Facebook у будь-яке місце
призначення на вибір.
Охоплення людей, які з більшою ймовірністю
взаємодіятимуть з публікацією.
Залучення людей у магазин, де вони можуть завантажити
вашу програму.
Показ відео людям, які з більшою ймовірністю захочуть
його подивитися.
Створення оголошень, які збирають інформацію
зацікавлених у товарі людей.
Спілкування з потенційними або існуючими клієнтами у
Messenger, Instagram Direct та WhatsApp для пробудження
інтересу до підприємства.

І.В. Городняк, Л.І. Хоміць. Дослідження таргету як інструменту маркетингових
комунікацій

13

Marketing and Digital Technologies

Volume 6, No 2, 2022

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

Продовження табл. 3
Конверсії

Конверсії
Продаж
за
каталогом
Відвідуваність
точок

Заохочування людей зробити певну дію на сайті компанії.
Демонстрація товарів із каталогу для електронної
комерції з метою збільшення продажів.
Просування фізичних точок серед людей поблизу.

Джерело: побудовано авторами на основі [12]
Перша категорія цілей – «Впізнаваність». Цілі цієї категорії спрямовані на
збільшення кількості показів і створення іміджу підприємства. Можна використовувати
цілі даної категорії для залучення аудиторії, яка вже знайома з підприємством і для
залучення потенційних клієнтів. Для того, щоб підвищити впізнаваність підприємства,
потрібно показати споживачам переваги підприємства. За цими цілями таргетована
реклама спрямована на поінформованість та охоплення якомога більшої кількості людей,
тобто спрямованості на продаж немає.
Друга категорія цілей – «Огляд». Цілі цієї категорії слід вибирати, коли
підприємству потрібно, щоб споживачі зацікавилися його підприємством, почали
шукати інформацію про нього та розглянули можливість купівлі його товарів та послуг.
І остання третя категорія цілей – «Конверсії». Рекламні оголошення за цією ціллю
будуть спрямовані на цільову аудиторію, яка зацікавлена купити чи використовувати
товари або послуги підприємства.
Facebook надає не лише базу даних потенційних клієнтів та інструментарій для
їхнього пошуку, але і рекламний простір для того, щоб підприємства могли здійснювати
маркетингові комунікації за допомогою таргетованої реклами. Від вибраного типу
закупівлі реклами залежить пошук цільової аудиторії та способи оплати, а це динамічні
чи фіксовані ставки й купівля частоти та охоплення. Відповідно потрібно чітко знати
принципи роботи та особливості кожного типу.
Закупівля реклами в Facebook Ads Manager є трьох типів:
1. Охоплення і частота – вид закупівлі реклами, в якому завчасно купується
кількість охоплень;
2. Аукціон – найпопулярніший тип закупівлі, в якому всі рекламодавці в режимі
реального часу конкурують між собою;
3. TRP – покупка телевізійними рекламодавцями відеореклами в Facebook.
Доступними для всіх підприємств є лише тип «Аукціон», який є
найпопулярнішим та водночас достатньо складним. На відміну від «Охоплення і
частота» та «TRP», які не доступні усім, тип «Аукціон» має і більше можливостей з
пошуку цільової аудиторії та не обмежений географічно та мінімальною кількістю
цільової аудиторії. Тому підприємствам потрібно чітко знати особливості роботи
кожного типу закупівлі, щоб визначити, що для здійснення їхніх ефективних
маркетингових комунікацій буде найкращим.
У здійсненні таргетованої реклами одним з найважливіших показників її
ефективності є визначення цільової аудиторії. При цьому слід здійснювати комплексний
ситуаційний аналіз, який є багатостороннім та багатоаспектним визначником стану
підприємства в поточних ринкових умовах. Помилкою є зводити ситуативний аналіз
лише до SWOT-аналізу, який безперечно є необхідним та з якого доцільно розпочинати
дослідження. Для таргетованої рекламної кампанії SWOT-аналіз дає можливість
зрозуміти, як правильно використовувати сильні сторони підприємства для
позиціонування та окреслити можливості для націлювання.
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Окрім SWOT-аналізу, в ситуаційному аналізі для здійснення таргетованої
рекламної комунікації потрібно проаналізувати стратегічні позиції підприємства. Саме
вони дозволяють при формуванні таргетованих рекламних комунікацій визначити,
якими саме стратегічними зонами господарювання володіє підприємство, оцінити їх та
вибрати потрібну стратегію ставок на рекламному аукціоні в Facebook Ads Manager.
Наступним в ситуаційному аналізі є аналіз сегментів ринку. Для проведення
таргетованої реклами потрібно проаналізувати, на які сегменти споживачів були націлені
попередні маркетингові комунікації. За необхідності здійснити нову сегментацію, або
актуалізувати наявну. Після сегментації йде процес націлювання, це обов’язкова дія у
формуванні таргетованої рекламної маркетингової комунікації, яка дозволяє глибше
дослідити визначені сегменти цільової аудиторії. У таргетованій рекламі діє принцип,
що краще і чіткіше розуміння своєї цільової аудиторії зазвичай зумовлює легше та
дешевше отримання нових споживачів.
Для націлювання доцільно використовувати не лише основні критерії, такі як
стать, вік, освіта, рівень доходу, сімейний стан, географія проживання споживача.
Доцільно також брати до уваги вид діяльності, головні болі та проблеми, ступінь
важливості проблеми та ціль покупки споживача. Такий комплексний аналіз дає
можливість зрозуміти, які тригери доцільно використовувати при формуванні
таргетованих рекламних оголошень та які психологічні посили можуть сприяти
здійсненню покупки споживачем.
Ситуаційний аналіз є неможливий без аналізу конкурентів підприємства, але для
формування таргетованої реклами даний аналіз набуває трохи ширшого значення.
Головними показниками для аналізу є посадкові сторінки конкурентів, на які
спрямовується трафік. Тут потрібно проаналізувати не лише сторінки в соціальних
мережах, але і лендінгові сторінки та багатосторінкові сайти.
Одним з елементів ситуаційного аналізу є позиційний аналіз, який визначає місце
певного підприємства та його товару в свідомості споживачів. Отримані дані з
позиційного аналізу та результати націлювання використовуються в таргетованій
рекламній кампанії для створення рекламних оголошень, а саме офферу, основного
тексту, кнопки CTA, креативів (статичних чи динамічних) та плейсментів.
Отже, здійснення ситуаційного аналізу повинно бути першочерговим етапом
таргетованої рекламної кампанії в маркетингових комунікаціях, оскільки він містить
найважливіші елементи впливу на ефективність даної комунікації. Жодні маркетингові
комунікації неможливі без маркетингових досліджень, а ситуаційний аналіз найкраще
підходить для таргетованої реклами, тому його використання є необхідним.
Ефективність таргетованої реклами в маркетингових комунікаціях безпосередньо
залежить від правильного технічного налаштування на платформі Facebook Ads Manager.
В залежності від особливостей діяльності підприємства, яке здійснює маркетингові
комунікації таргетованою рекламою, можна навести рекомендації для складових
налаштування рекламної структури в Facebook Ads Manager (табл. 4).
Таблиця 4 – Рекомендації для складових налаштування рекламної структури Facebook
Ads Manager
Складові
Вибір
плейсментів

Рекомендації
1. Якщо немає обов’язкових вимог та обмежень, то використовувати від
3-х плейсментів;
2. Кастомізувати вид креативів в плейсменті на рівні оголошення;
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Продовження табл.4
Вибір стратегії 1. Якщо це тестова рекламна кампанія, то лише стандартна стратегія
ставок
ставко «Мінімальна ціна»;
2. Якщо отримані результати в КРІ, то стратегію ставок «Гранична ціна»,
бо за нею не буде результатів більших за встановлене значення;
Розділення
платформи

на 1. Обов’язок розділяти при цілі «Встановлення програми»
2. При звуженні аудиторії за платоспроможністю є неактуальним;

Розділення
СРМ

по 1. Якщо потрібно розділити по різних країнах;
2. Якщо потрібно розділити по дорогих країнах;

Розділення
різні товари

на 1. Якщо товари різні, то різні групи оголошень на кожний;
2. Якщо товар з мінімальними відмінностями і не має окремо цілі на
якийсь, то все в одну групу оголошень;

Робота
локальних
ринках

на 1. Якщо один регіон, то є сенс тестувати широкі аудиторії або великий
набір інтересів;
2. Якщо ціль охопити лише декілька міст і потрібно отримати трафік з
кожного, то розділити на різні групи оголошень з однаковим
націлюванням, і що дуже важливо використовувати стандарту
оптимізацію бюджету, а не СВО;
3. Якщо ціль отримати результати з усіх регіонів за найнижчими цінами,
то не розділяти георозташування на різні групи оголошень.

Джерело: побудована авторами
Використання даних рекомендацій для проведення маркетингових комунікацій
дозволить підвищити ефективність використання таргетованої реклами на підприємстві.
Оскільки усі продукти Facebook, а в особливості весь інструментарій для таргетованої
реклами в Facebook, розробляється та використовується, перш за все, на американському
ринку, англійська мова є головною і працює найкраще. Це потрібно враховувати при
налаштуванні націлювання в Facebook Ads Manager. Саме використання націлювання
англійською мовою дозволяє знайти більшу кількість потрібних для ефективної
таргетованої реклами характеристик цільової аудиторії, які ще не є перекладені
українською мовою.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Маркетингові комунікації
безпосередньо впливають на ефективність діяльності підприємства. Але не всі
інструменти маркетингових комунікацій дозволяють відстежити ефективність
використання,. Зокрема це стосується і оцінки ефективності використання реклами.
Розвиток Інтернет-технологій дає можливість вирішити дану проблему шляхом
використання такого інструменту, як таргетована реклама. Саме таргетована реклама
завдяки
базуванню
на
націлюванні
та
використанні
спеціалізованих,
високофункціональних платформ, мінімізує неефективне використання інвестицій в
рекламні маркетингові комунікації через можливість здійснення масових комунікацій з
цільовою аудиторією. На сучасному етапі розвитку суспільства та підприємництва
відмовлятися від здійснення маркетингових комунікації, які максимально ефективно
використовують інвестиції в рекламні маркетингові комунікації, є недоцільно. Оскільки
це безпосередньо впливає на економічне зростання та зміцнення конкурентних позицій
підприємства на ринку.
Подальші дослідження такого інструменту маркетингових комунікацій, як
таргетована реклама полягають у глибинному аналізі усіх її видів, деталізованому
дослідженні спеціалізованої онлайн-платформи для таргетованої реклами Facebook Ads
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Manager та моніторингу змін, здійсненні аналізу кожної з цілей таргетованої реклами в
Facebook Ads Manager, аналізі формули ранжирування оголошень в типі закупівлі
«Аукціон» в Facebook Ads Manager, описі оптимізаційного механізму таргетованої
рекламної кампанії та її масштабування в Facebook Ads Manager, аналізі особливостей
використання таргетованих маркетингових комунікацій на В2В на В2С ринках та
наданні рекомендацій для підвищення ефективності використання таргетованої реклами
на них.
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Research target as a tool of marketing communications.
The aim of the article. The aim of the article is to analyze the basic theoretical and
methodological principles and practical principles of targeted advertising as a tool of marketing
communications.
Analyses results. In order to ensure stable economic development and efficient functioning of
your activity in the modern market conditions of enterprises, it is necessary to form a mechanism of
enterprise management with the use of marketing. The most common and most developed tool of
marketing communications is advertising. But the shortcomings of advertising, such as difficulties in
determining the effectiveness and delayed feedback from the recipient of the advertising message is
solved by targeted advertising. The main difference between targeted advertising and other types of
advertising is the use of targeting to find the desired target audience, which allows you to effectively use
the budget and track the effectiveness of the investment in advertising. The article presents targeted
advertising and the main advantages and disadvantages of targeted advertising in general.
The implementation of marketing communications using the tool of targeted advertising is
impossible without specialized platforms. Platform algorithms search for the target audience with which
marketing communications will be made. It is like a large customer base, and you need a specialized
machine search to find its potential customers. The analysis of Facebook's performance indicators
(Meta Platforms) and its tools for marketing communications targeted advertising explains the
popularity of the corporation's taxes and its advertising platforms. This is due to not only the large user
base and the ability to carry out targeted advertising on not only social networks, but also many
functional tools for working on targeted advertising and their convenient functionality. To find the right
target audience with Facebook Ads Manager, you need to choose the target of your targeted advertising
campaign, which is optimized for the right marketing communications. The platform presents three
categories of goals, depending on the direction of advertising: image, review or sales.
The scientific novelty of the study is the systematization of all types of targeted advertising,
analysis of the Facebook Ads Manager platform for targeted advertising. The proper use of a set of
tools for situational analysis and recommendations for improving the effectiveness of targeted
advertising in marketing communications, taking into account the advertising structure of a specialized
platform Facebook Ads Manager, are proposed.
Conclusions and directions for further research. Marketing communications have a direct
impact on the efficiency of the enterprise. Targeted advertising, based on the targeting and the use of
specialized, high-performance platforms, minimizes the inefficient use of investment in advertising and
marketing communications due to the possibility of mass communication with the target audience.
Further research into targeted advertising as a marketing communications tool consists of in-depth
analysis of all types of targeted advertising, detailed research of a specialized online platform for
targeted advertising Facebook Ads Manager and monitoring of change. The analysis of each of the
goals of targeted advertising and the formula for ranking ads in the type of purchase «Auction» on the
platform Facebook Ads Manager. The optimization mechanism of a targeted advertising campaign and
its scaling on the Facebook Ads Manager platform are described. The peculiarities of the use of targeted
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marketing communications on B2B in B2C markets are analyzed and recommendations for improving
the effectiveness of targeted advertising in them are provided.
Key words: marketing communications, targeted advertising, types of targeted advertising,
situation analysis, Facebook Ads Manager.
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ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОГО ЕТИКЕТУ В МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЯХ
У контексті маркетингових комунікацій визначено, що поняття «цифровий етикет» як
низка правил і норм ввічливої та доречної поведінки в цифровому середовищі поширюється на
онлайн- і офлайн-взаємодії відносно того, як поняття «нетикет» поширюється тільки на
комунікації в мережі. Проаналізовано особливості еволюції цифрового етикету через огляд
спеціальних правил та настанов етичної поведінки, створених у 1980-90-х роках і призначених
для роботи в мережі. З метою підтримання етичної поведінки під час маркетингових
комунікацій у цифровому середовищі запропоновано використовувати такі принципи цифрового
етикету: принципи як взаємоповаги та ввічливості, лаконічності, своєчасності, «інформаційної
гігієни», відповідальності за дії, врахування людського фактора, стриманості та коректності,
безпеки та конфіденційності.
Ключові слова: нетикет, цифровий етикет, маркетингова комунікація, онлайн-взаємодія,
офлайн-взаємодія
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Процеси всеосяжної діджиталізації
торкнулися всіх сфер людської діяльності: від окремого індивіда до суспільства загалом,
від приватного підприємця до великих корпорацій, від соціально-забезпечувальних сфер
життєдіяльності (освіта, медицина, природоохоронна діяльність) до військової оборони
країни. Маркетинг як невіддільна ланка в організації успішного бізнесу також
трансформується під вимоги цифрової реальності. Маркетингові комунікації, які
виникають під час онлайн- та офлайн-взаємодій, зумовлюють запит на чіткий механізм
дотримання етичних правил і норм прийнятної, ввічливої поведінки учасниками такого
спілкування.
Актуальність проблематики дотримання цифрового етикету в маркетингових
комунікаціях підтверджується й загальними проблемами з етики, що виникають у
сучасних компаній. Так, результати опитування компанії «Deloitte», проведеного в
серпні 2021 року, продемонстрували, що 82 % технологічних компаній визнають себе
етичними компаніями, хоча тільки 24 % повністю погодилися з тим, що вони
використовують етичний підхід до продуктів і послуг, які вони створюють [1].
© 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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Тому увага дослідження сконцентрована на конкретизації основних принципів
цифрового етикету в маркетингових комунікаціях як орієнтирів для поведінки, яка б
визнавалася комунікантами доречною, ввічливою та загалом етичною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Бурхливий розвиток діджиталтехнологій і відповідне перенесення комунікаційних процесів у цифрові простори
зумовлюють запит на супровід онлайн- та офлайн-взаємодій через дотримання етичних
і моральних правил. Необхідність цілісного бачення подібних правил та норм поведінки
уособлюється через дослідження таких понять, як цифровий етикет чи нетикет.
Здебільшого інформація щодо таких правил наводиться як перерахування відповідних
рекомендацій, порад чи заборон для відповідних комунікацій, що виникають у
цифровому просторі: «10 заповідей комп’ютерної етики» [2], «Нетикет: чого не можна
робити в онлайні» [3], «25 правил нетикету в соціальних мережах» [4], «Топ-9 правил
нетикету для брендів» [5], «Нетикет – що можна й чого не можна робити» [6], «11
золотих правил нетикету» [7], «Етикет в інтернеті: 14 правил нетикету, які мають знати
онлайн-студенти» [8], «10 основних правил нетикету» [9]. Специфічність подібних
правил зумовлюється особливостями цифрового майданчика спілкування, спільноти
користувачів, політики позиціювання бізнесу чи його бренду.
Актуальність проблематики цифрового етикету завдячує не тільки всеосяжній
діджиталізації суспільства та бізнесу, але й достатньому рівню уваги з боку дослідників.
На думку К. Мангканга, Н. Кевпан’ї, рисами типового активного діджиталгромадянина мають стати цифрова грамотність, цифровий етикет і цифрові навички.
Цифровий етикет є важливою соціальною нормою, з якою необхідно ознайомлювати
громадян нового нормального суспільства [10].
Не обачною є плутанина таких понять, як стратегія та нетикет. Стратегія полягає
в досягненні комунікаційної, ділової чи організаційної мети (наприклад, щоби люди
говорили про бренд). Нетикет – це тактовне ставлення до інших людей у такий спосіб,
щоби підтримувати здорову екосистему спілкування. Коли стратегія ототожнюється з
нетикетом, втрачається фокус уваги з постулату бути поважними до людей на перевагу
будь-яким іншим комерційним чи операційним цілям [4].
Дослідники зазначають про необхідність розуміння та дотримання правил
цифрового етикету в тому числі й маркетологами.
У контексті дослідження інтернет-культури для маркетингу С. Нікович,
Т.Б. Корнуелл зазначають, що питання про те, яка поведінка в інтернеті буде визнаватися
прийнятною, буде вирішуватися в судах конкретної країни світу, а маркетологи можуть
почекати й побачити, якими будуть ці правила, або можуть зайняти активну позицію і
спробувати допомогти сформувати та оформити ці правила [11, с. 31].
За словами Дж.Д. Мури, присутність в Інтернеті – це розумне включення в
сучасний маркетинговий арсенал. «Вічнозелені» правила маркетингу, які визначають
плановий підхід, усе ще застосовані: мати стратегію, розуміти свої цілі, постійно
відстежувати прогрес і залишатися законними. Автор наголошує на тому, що такі
інструменти та майданчики, як електронна пошта, онлайн-брошури, соціальні медіа,
блоги і вікі, подкасти та потокове відео стануть у пригоді маркетологу, але до них треба
підходити з дотриманням нетикету [12, с. 107].
Компанії мають знати про Інтернет-культуру під час використання Інтернету для
маркетингу, дотримання нетикету в email-маркетингу, а також під час використання груп
новин і чату [13, с. 262].
Про важливість обізнаності щодо нетикету спеціалістів із продажу та маркетингу
зазначають Дж. Бота, К. Ботма, П. Гелденхейс: особливо важливо дотримуватися
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нетикету, якщо для повідомлення використовується велика аудиторія, наприклад, зі
списками електронної пошти [14, с. 188-189]. Неписані правила нетикету припускають,
що маркетологи мають запитувати в клієнтів дозвіл надсилати рекламні повідомлення
електронною поштою. Вони також мають розповідати одержувачам, як у будь-який час
«підключитися» або «відмовитися» від рекламних акцій електронною поштою. Цей
підхід, відомий як маркетинг на основі дозволів, став стандартною моделлю emailмаркетингу [15, с. 154].
П. Ханафізаде, М. Бехбуді, досліджуючи питання як онлайн-реклама впливає на
поведінку покупців, виокремлюють рекламу без врахування нетикету (non-netiquette
advertising), яка є, безумовно, доступнішою для рекламодавців, та з врахуванням
нетикету (netiquette advertising), розвиток якої, на думку авторів, спрацює краще, щоби
переконати споживачів стежити за рекламою або зробити покупку [16, с. 128].
Дослідники порушують питання цифрового етикету в маркетингових
комунікаціях, але спостерігається необхідність у структурованішому, повнішому та
аргументованішому висвітленні особливостей цієї сфери. Брак цілісного бачення
цифрового етикету як системи, яка базується на чітких принципах та орієнтує діяльність
маркетолога в напряму досягнення маркетингових цілей, зумовив запит на подібні
дослідження.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Проблематика цифрового етикету в цифровому просторі
набуває вагомого значення для налагодження та підтримання високоякісних та
ефективних маркетингових комунікацій. Тому запит на структуризацію правил
цифрового етикету, що регламентує поведінку під час маркетингових комунікацій,
зумовлений потребою якісного, висококваліфікованого, погодженого зі стратегією
супроводу з боку маркетологів. На думку авторів, першочерговою необхідністю є
проведення дослідження щодо виявлення та систематизації принципів цифрового
етикету в маркетингових комунікаціях, що виникають під час онлайн- та офлайн
взаємодій.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є виявлення
основних принципів цифрового етикету в маркетингових комунікаціях.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Віртуальна спільнота не має географічних
обмежень, на кшталт кордонів між країнами чи відстаней між континентами. Сучасні
реалії онлайн-торгівлі нікого вже не дивують: покупець замовляє з дому товар та
отримує його впродовж декількох тижнів з іншого континенту, що ще 20 років тому
визнавалося б дуже складною для реалізації витівкою, а 30 років тому прирівнювалося
до безперспективного починання.
У той час як простір інформаційно-комунікаційних технологій зростає, з’явився
новий світ для комунікації та інформації, який зумовив виникнення запиту на
встановлення правил поведінки для полегшення та оптимізації використання нових
технологій і мереж у всіх їхніх формах існування [17]. Інтернет – найбільша комп’ютерна
мережа у світі; це також віртуальна спільнота, більша, ніж багато національних держав,
зі своїми власними правилами поведінки або «нетикетом» [18].
Дотримання моральних та етичних норм поведінки в будь-якому середовищі – це
запорука високоякісної налагодженості комунікацій і один з основних принципів
процесу формування спільнот на основі певних інтересів і особливостей життя
індивідуумів. Сукупність таких правил утворює загальне поняття – етикет, як низки
вказівок або рекомендацій, як керівництва поведінки для такого рівня спілкування, яке б
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визнавалося ввічливим та шанобливим для конкретної спільноти. Подекуди гарними
манерами відповідно до етикету різних спільнот може визнаватися полярна поведінка.
Наприклад, у контексті етикету дарування подарунків, то для американців гарним
етикетом визнається негайне відкриття подарунка відразу після його отримання та
голосна подяка дарувателю, натомість за аналогічної ситуації в Японії необхідно
обережно відкласти подарунок убік, щоб тільки потім згодом його відкрити [19].
Нетикет, мережевий етикет або інтернет-етикет як низка певних правил чи норм
ввічливої та прийнятної поведінки виникає під час комунікацій та є орієнтиром для
вибудови відносин між учасниками віртуального спілкування на принципах привітності,
взаємоввічливості, взаємоповаги та толерантності. Його розглядають і як низку вказівок
для підтримання прийнятної поведінки користувачами інтернету, і як інструмент
налагодження ефективних комунікацій.
За твердженням Дж.Л. Берроу, А.Р. Фаулер, нетикет – це неформальний кодекс
прийнятної поведінки в Інтернеті [20, с. 698]. Простими словами нетикет – це етикет у
мережі.
У рамках дослідження термін «нетикет» використовується як етикет в онлайнпросторі, а термін «цифровий етикет» як ширше поняття, що охоплює сфери нетикету та
етикету в офлайн-форматних взаємодіях з аудиторією. Тобто, цифрове середовище
зумовлює запит на формування такого етикету, який виникає під час будь-яких цифрових
комунікацій, навіть без доступу до мережі.
Правила щодо поведінки в онлайн- та офлайн-взаємодіях із відповідною
культурою віртуального спілкування почали формуватися з першими налагодженими
взаємодіями в мережі. Витокам первісного цифрового етикету передували процеси
виникнення мереж, наповнення їх користувачами, становлення віртуальних спільнот і
розвитку віртуальних комунікацій. Все це зумовлює необхідність відстеження еволюції
поглядів на подібні правила поведінки.
В 1985 році була опублікована праця Н. Шапіро та Р. Андерсена «Прямуючи до
етики та етикету електронної пошти», яка була присвячена питанням ефективного
використання такого виду комунікацій, як електронна пошта. Автори на основі власних
спостережень щодо неналежного чи контрпродуктивного використання електронної
пошти запропонували відповідні правила (табл. 1).
Таблиця 1 – Правила ефективного використання електронної пошти
відповідно до підходу Н. Шапіро та Р. Андерсона, 1985 рік [21]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правило
За можливості створюйте повідомлення на одну тему
Удавайте, що будь-яке повідомлення, яке Ви надсилаєте, є безповоротним
Концентруйтеся на моделі Вашої цільової аудиторії
Зведіть список одержувачів до мінімуму
Відокремлюйте думки з відповідними позначками від зайвого
За необхідності висловити емоції в повідомленні чітко позначайте це
Ідентифікуйте себе та свою приналежність
Будьте вибіркові в поширенні інформації
Не ображайте та не критикуйте третіх осіб, не давши їм можливості відповісти

Запропоновані правила поведінки під час створення, надсилання та отримання
листів електронною поштою безперечно стали еволюційним підґрунтям сучасного
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цифрового етикету, що застосовується в email практиці, адже вони не втратили свою
актуальність навіть через 35 років по тому.
Наочно зародження початків нетикету можна спостерігати на прикладі мережі
Usenet, яка була створена в 1979 році, та яка визнається попередницею сучасних
інтернет-форумів. У процесі налагодження комунікацій, що виникали під час публікації
постів користувачів мережі, виникали і формувалися відповідні правила. Наприклад,
Ч. Роспач у «Посібнику про те, як працювати зі спільнотою Usenet» перелічує такі
правила (табл. 2).
Таблиця 2 – Правила поведінки для спільноти Usenet
відповідно до підходу Ч. Роспача, 1986 рік [22, с. 6]
№
з/п

Правило

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ніколи не забувайте, що по той бік екрана теж людина
Не звинувачуйте системних адміністраторів у поведінці користувачів
Не абсолютизуйте, що людина говорить від імені своєї організації
Будьте обережні, що Ви говорите про інших
Будьте лаконічними
Ваші пости є відображенням Вас
Використовуйте описові заголовки
Думайте про свою аудиторію
Будьте обережні з гумором і сарказмами
Постіть повідомлення лише один раз
Відстежуйте матеріал із сумнівним контентом
Підсумовуйте те, за чим Ви стежите
Узагальнюйте під час підбивання підсумків
Використовуйте email, не дублюйте ідентичні відповіді
Читайте всі відповіді та уникайте повторів
Слідкуйте за правильністю власної електронної пошти та відстежуйте кореспонденцію
Перевіряйте заголовки під час подальшої роботи
Зважайте на авторські права та ліцензії
Наведіть відповідні посилання
Позначайте, чи повертайте відповіді та спойлери
Флейм визнається зневажливим
Підписуйтеся коротко
Оптимізуйте довжину рядка та уникайте контрольних символів
Не використовуйте Usenet як ресурс для виконання домашніх завдань
Не використовуйте Usenet як засіб реклами

26

Уникайте спаму

Ці правила не були призначені для того, щоби навчити новачків користуватися
мережею, а були зорієнтовані на підтримання такого способу взаємодії, який би був
прийнятним та продуктивним для кожного учасника такого спілкування. З огляду на
примітивні технічні можливості Usenet, деякі з її правил є не зовсім зрозумілими для
сучасного користувача інтернету. Але здебільшого ці правила залишаються актуальними
і для сьогодення з поправкою на більш сучасний рівень діджиталізації. Наприклад,
правило щодо відстеження правильності власної електронної пошти та відстеження
кореспонденції наразі теж актуально, але безперечно зазнала змін. Системи сповіщення
Т.О. Завалій, О.П. Пащенко, В.Г. Виговський. Принципи цифрового етикету в
маркетингових комунікаціях
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про нові листи, перевірки правильності написання електронної пошти чи підтвердження
особистості через вхідну кореспонденцію – лише деякі приклади поточного рівня
розвитку «розумної» електронної пошти.
В 1992 році Інститутом комп’ютерної етики у Вашингтоні були сформовані
правила комп’ютерної етики, представлені в статті Р. Баркіна «У пошуках «Десяти
заповідей» щодо комп’ютерної етики». Ці правила, як набір стандартів, мали
скеровувати та навчити користувачів етичного використання комп’ютерів (табл. 3).
Таблиця 3 – Правила комп’ютерної етики
відповідно до підходу Інституту комп’ютерної етики, 1992 рік [2]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правило
Не використовувати комп’ютер, щоби зашкодити іншим людям
Не втручатися в роботу за комп’ютером інших людей
Не треба «копатися» в комп’ютерних файлах інших людей
Не використовувати комп’ютер для крадіжки
Не використовувати комп’ютер для брехливого свідчення
Не копіювати або використовувати програмне забезпечення, за яке Ви не заплатили (без
дозволу)
Не використовувати чужі комп’ютерні ресурси без дозволу або належної компенсації
Не привласнювати чужі інтелектуальні результати
Усвідомлюйте соціальні наслідки програми, яку Ви пишете, або системи, яку Ви
проєктуєте
Використовувати комп’ютер у такий спосіб, що забезпечить поважне ставлення до інших
людей

Запропоновані правила сформовані через заборони виконання певних дій. Їхня
актуальність наразі є безперечною, навіть не зважаючи на той факт, що у свій час вони
були призначені для вузькоспеціалізованих фахівців, дотичних до сфери IT.
Середина 1990-х років відзначилася збільшенням уваги до такого явища, як
нетикет, що візуально чітко простежується через динаміку частоти використання
терміну «netiquette» в оцифрованих джерелах за допомогою використання онлайнсервісу «Google Books Ngram Viewer» (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динаміка частоти використання терміну «netiquette» в англомовних
джерелах (сформовано із використанням [23])
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Піком частоти згадки терміну «netiquette» в оцифрованих працях є 1996 рік, після
якого до 2019 року включно прослідковується тенденція до зменшення уваги.
Максимальне значення згадки досліджуваного терміну можна пов’язати із піком
популярності широко цитованих правил нетикету В. Ші. В 1994 році була опублікована
її книга «Netiquette», де були систематизовані правила, яких необхідно дотримуватися
під час спілкування в мережі Інтернет (табл. 4).
Таблиця 4 – Правила нетикету відповідно до підходу В. Ші, 1994 рік [24, с. 35-45]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Правило
Пам’ятайте, що Ви спілкуєтесь із людиною, а не з комп’ютером, і можете її образити
Дотримуйтесь тих самих правил і стандартів поведінки, яких Ви дотримуєтеся в
реальному житті
Враховуйте, що Ви перебуваєте в кіберпросторі
Поважайте час інших людей і можливості пропускної здатності
Подбайте про те, як Ви «виглядаєте»: пишіть грамотно про те, у чому розбираєтеся, і
будьте ввічливими
Діліться Вашим досвідом та знаннями
Тримайте під контролем емоції, не провокуйте конфліктних ситуацій
Поважайте стороннє приватне життя та не читайте чуже листування
Не зловживайте Вашою владою
Будьте терпимими до помилок інших: колись Ви теж були новачком

Ця праця безперечно стала першим «підручником» з етикету в мережі, що
підтверджується тим, що інтернет-ресурси в контексті дотримання етичних норм
поведінки досить часто посилаються саме на правила В. Ші.
В 1995 році були опубліковані «Настанови нетикету» (Netiquette Guidelines) [25],
авторство яких належить представниці компанії «Intel» С. Хембридж. Ці вказівки містять
мінімальний набір рекомендацій щодо нетикету, які організації мали змогу приймати та
адаптувати для власного використання. Причому ці рекомендації враховували інструкції
як для окремих осіб, користувачів, так і для адміністраторів. Це керівництво складалося
з трьох секцій: 1) комунікації типу «один на один», що охоплювало листування та
розмови; 2) спілкування типу «один багатьом», що включало розсилки та NetNews;
3) інформаційні послуги. Не всі рекомендації, запропоновані в Настановах, є
релевантними для сьогодення, але в еволюційному аспекті таке розроблення треба
розглядати як повноцінну спробу документального супроводу запровадження нетикету
на рівні компаній.
Вищенаведені приклади «перших» правил цифрового етикету сформували
фундамент для подальшого розвитку правил прийнятної поведінки під час спілкування
в цифровому середовищі. Деякі з цих правил залишилися незмінними, деякі – зникли
через втрату актуальності вимогам цифрового сьогодення, а деякі – адаптувалися,
здебільшого через появу нових та подальший розвиток наявних цифрових способів
зв’язку. Звісно, що з новим витком розвитку цифрових технологій і імплементацією в
широкий вжиток нових діджитал-способів налагодження комунікацій виникають і нові
правила цифрового етикету. Причому подібні норми розповсюджуються не тільки для
особистісних контактів, але й на всі види професійної діяльності людей (освіта,
медицина, державні органи, ЗМІ, підприємництво, торгівля тощо). Також
Т.О. Завалій, О.П. Пащенко, В.Г. Виговський. Принципи цифрового етикету в
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спостерігаються тенденції перенесення нетикету з рівня «для всіх» на рівень більш
конкретної групи (користувачі соціальної мережі, віртуальна спільнота навчального
закладу, клієнти бренду, юзери гаджетів, цільова аудиторія продукту, фахівці з певної
галузі).
Прикладом правил етичної поведінки в мережі є нетикет на рівні брендів. Так, на
думку Т. Літлтон, ті, хто публікує повідомлення в соціальних мережах від імені брендів,
має дотримуватися чітких правил нетикету (табл. 5).
Таблиця 5 – Правила нетикету для брендів відповідно до підходу Т. Літлтон [5]
№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Правило
Бренди мають формувати чіткі правила поведінки в соціальних мережах
Швидка реакція
Використовуйте мнемоніку THINK
T (true) – чи це правда?
H (helpful) – чи це корисно?
I (inspiring) – чи це надихає?
N (necessary) – чи це потрібно?
K (kind) – чи це люб’язно?
Нехай люди будуть людьми
Слухайте
Не вступайте в суперечки та не «підливай масла у вогонь»
Не перевантажуйте стрічки людей публікаціями
Не просто використовуйте соціальні мережі як інструмент продажу – використовуйте їх
як соціальний інструмент – для зв’язку
Поважайте спільноту

Чітко сформульовані правила цифрового етикету для бренду мають служити
інструкціями для спеціалістів, які створюють контент і рекламу, комунікують із
клієнтами на різних онлайн-майданчиках, відповідають на відгуки чи представляють
бренд у рамках проведення тематичних заходів (конференції, виставки) та інших формах
(форматах) взаємодій.
Ще один варіант переліку правил нетикету для спеціалістів, які виступають від
імені бренду, пропонує Е. Сілва (табл. 6).
Таблиця 6 – Правила нетикету для брендів відповідно до підходу Е. Сілви [26]
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Правило
Дотримуйтеся обраного тону голосу для бренду
Відповідайте оперативно
Перевіряйте факти
Зберігайте прозорість
Будьте ввічливими
Остерігайтеся тролів
Слухайте уважно

Вищенаведені правила мають використовуватися для збереження репутації та
довіри до бренду, для підвищення лояльності клієнтів і підтримання якісного зворотного
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зв’язку. Деякі правила Е. Сілви потребують більш детального пояснення. Так, правило
«дотримуватися обраного тону голосу для бренду» передбачає вибір та дотримання
конкретного типу мовлення, що використовується в спілкуванні з аудиторією. Так,
А. Дворнечук, експерт із брендингу, зазначає, що те, як бренд виглядає, настільки ж
важливо, як і те, як він звучить, тому тон голосу бренду – це послідовний спосіб донести
повідомлення вашого бренду до аудиторії [27]. Тому наявність чітких рекомендацій або
інструкцій, які окреслюють тон голосу бренду, допоможе кожному члену бізнесу
послідовно спілкуватися в цифровому середовищі. Зі свого боку, правило «остерігатися
тролів» передбачає необхідність вчасного виявлення та контролювання спілкування з так
званими «інтернет-тролями». Таких користувачів пов’язують із провокаціями
конфліктних ситуацій, спричиненими різними причинами, – від простої необхідності
привернути увагу до себе до злочинів кібербулінгу чи кіберпереслідування. Тому у
випадку виявлення такого конфліктного осередку необхідно дотримуватися певних
правил. Наприклад, не вплутуватися в безперспективні дискусії, залишатися в межах
своїх компетенцій з огляду на цінності бренду, прагнути бути максимально
врівноваженим, робити перерву за браком емоційної стабільності, а загалом старатися
позбавляти тролів уваги, до якої вони і прагнуть.
Консультант із маркетингу К. Гарднер, працюючи на теренах найбільшої
соціальної мережі для пошуку та встановлення ділових контактів LinkedIn, у контексті
нетикету ділових зв’язків в інтернеті узагальнила власні спостереження в такі поради
[28]:
– «будьте в темі», що означає необхідність певного рівня інформаційної
підготовленості як до спілкування з іншими користувачами, так і для розуміння об’єкта
обговорення;
– уникайте надсилати повідомлення в пізній час, що передбачає негласну
заборону турбувати адресата в неробочий час;
– пояснюйте, хто Ви, адже надання інформації про Вас та про те, чим Ви
займаєтесь, що займе декілька хвилин, позбавить непорозумінь під час подальшого
спілкування;
– спробуйте перевести розмову в офлайн-режим, адже налагодження комунікацій
в онлайн-просторі не означають, що Вам довіряють, тому необхідно переводити подібне
спілкування в режим телефонних дзвінків чи зустрічей в офлайн.
Зі свого боку, Дж. Хаміл зазначає, що в аспекті підготовки маркетологів нового
покоління на всіх етапах важливо дотримуватися загальноприйнятих «кращих практик»
та «нетикету», зокрема [29, с. 436]: завжди намагатися додати вартість; не «кричати»;
розмовляти з кимось, а не просто говорити; спочатку слухати; не хизуватися; не
гніватися та не реагувати агресивно; берегти власний «цифровий слід»; не розсилати
спам і не постити надмірно; не недооцінювати можливості мережі; спілкуватися в
потрібних місцях із потрібними людьми. Правило «не кричати» звертає увагу на
небажане оформлення всього тексту символами верхнього регістру, що сприймається
співрозмовником як «крик». Звісно, що для позначення акценту за текстом деякі слова
чи словосполучення можна оформлювати великими літерами, але автор має пам’ятати
про доречність таких наголошень у конкретних випадках взаємодії. Також необхідним є
розуміння «цифрового сліду» (з англ. digital footprint), під яким розуміють сукупність
зведеної інформації про відвідини та внесок користувача під час перебування в мережі.
Користувачі можуть управляти власною інтернет-присутністю, тим самим забезпечуючи
себе вищим рівнем приватності власних пересувань у мережі, але треба зважати на той
Т.О. Завалій, О.П. Пащенко, В.Г. Виговський. Принципи цифрового етикету в
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факт, що у цифровому середовищі все одно формується репутаційне «досьє» на кожного
відвідувача.
Налагодження маркетингових комунікацій у цифровому середовищі спричиняє
необхідність актуалізації питань розроблення та застосування правил поведінки під час
подібних передач повідомлень від продавця безпосередньо його покупцям. З метою
підтримання етичної поведінки під час маркетингових комунікацій у цифровому
середовищі запропоновано використовувати відповідні принципи цифрового етикету
(рис. 2), що були визначені на основі аналізу еволюції подібних правил та розумінні
маркетингових пріоритетів.
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Рисунок 2 – Принципи цифрового етикету в маркетингових комунікаціях
1. Принцип взаємоповаги та взаємоввічливості є базовим для всіх рівнів і
форматів спілкування в цивілізованому суспільстві. У цифровому середовищі його роль
є надважливою, бо без поважного ставлення до свого співрозмовника, навіть якщо Ви не
бачите його та не розумієте, хто це, однаково формується цифровий слід Вашої
поведінки, який достатньо важко приховати в кіберпросторі. Еволюційно принцип був
присутнім у всіх низках правил прийнятної поведінки як у мережі, так і поза нею. До
правил цифрового етикету в контексті дотримання принципу взаємоповаги та
взаємоввічливості відносимо такі пропозиції дослідників:
– ніколи не забувайте, що по той бік екрана теж людина [22];
– використовуйте комп’ютер у такий спосіб, що забезпечить чуйність та повагу
до інших людей [2];
– пам’ятайте, що Ви спілкуєтесь із людиною, а не з комп’ютером, і можете її
образити [24];
– не поводьтеся грубо чи образливо [4];
– поважайте онлайн-спільноту [5];
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– будьте шанобливими [6, 26];
– будьте ввічливими та витримуйте межі пристойності. Не пишіть такі слова, які
б Ви не наважилися сказати людині в очі [7];
– будьте такими ж ввічливими, як і в реальному житті [8];
– поважайте думку інших [8];
– використовуйте поважну мову [9].
Можливості анонімності та відчуття дистанції можуть викривляти враження
користувачів про те, що неприйнятні відступи від узвичаєної в реальному житті
шанобливої та ввічливої поведінки не будуть помічені чи ідентифіковані іншими
учасниками комунікацій. Але те, що може бути «нормою» для звичайних користувачів
цифрового простору, може бути неприпустимим для фахівців, які працюють від імені
бренду. Тому запит на дотримання принципу взаємоповаги та взаємоввічливості в
контексті цифрового етикету залишається непохитним та екстраполюється на всі
онлайн- та офлайн-майданчики маркетингових комунікацій.
2. Принцип лаконічності. Реалією сьогодення є усвідомлене споживання ресурсів,
поміж яких у цифровому нематеріальному просторі мегаважливими є час та можливості
користувачів оброблювати та засвоювати інформацію. Тому такі лаконічні рішення як
стислість, чіткість, інформативність повідомлень не тільки економлять «місце» та час
автора, але й підвищують ймовірність того, що адресат дійсно познайомиться з текстом
повідомлення.
3. Принцип своєчасності, дотримання якого є необхідним у контексті економії
такого ресурсу як час для цифрового етикету в роботі маркетологів. Передусім, це
пов’язано з такими правилами, як домовлятися заздалегідь, оперативно зв’язуватися чи
відповідати на запитання, максимально швидко розв’язувати питання клієнтів чи
завчасно попереджати про необхідні для цього часові періоди. Для досягнення
маркетингових цілей своєчасність реакцій відіграє вирішальну роль у налагодженні
нових зв’язків, підтриманні вже наявних контактів і реалізації потенційних
можливостей, тому організація роботи маркетолога має бути відповідно забезпечена
системами нагадувань і сповіщень.
4. Принцип «інформаційної гігієни» охоплює питання необхідності усвідомленого
та відповідального розміщення якісного контенту на будь-яких цифрових майданчиках
із дотриманням технічних вимог до його написання (грамотність, орфографія, доречність
використання спеціальних символів тощо). Для забезпечення високого рівня технічної
сторони написання текстів треба використовувати системи перевірок та дотримуватися
деяких спеціальних правил на практиці. Наприклад, актуальним є правило подумати
двічі, перш ніж натиснути «Надіслати» [3], що є формою самоконтролю, під час якої
можна помітити помилки в тексті та незрозумілості формування думок. Як зазначає
Дж. Джуманто, ми завжди можемо видалити те, що розмістимо на стіні, але ми не
можемо повернути враження, яке воно створювало, коли воно було видимим [30, с. 161].
Бажано звертатися до кваліфікованих фахівців із написання текстів (копірайтер,
сторітелер, редактор тощо), але подекуди маркетологи все одно будуть брати на себе
повноваження писати листи, постити, переписуватися в месенджерах чи додавати
коментарі. Також вони мають знати специфічні терміни цифрового простору (наприклад,
апґрейд, кібербулінг, офтопік, тролінг, фабінг, фішинг, флейм, флуд, хотлінк тощо).
Здебільшого ці слова визнаються жаргонними, тому використовувати їх треба з
обережністю і з урахуванням особливостей цільової аудиторії. Висока якість контенту та
правдивість інформації, що викладається та оприлюднюється, – це запорука довірчих
відносин між компанією та її клієнтом.
Т.О. Завалій, О.П. Пащенко, В.Г. Виговський. Принципи цифрового етикету в
маркетингових комунікаціях
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5. Принцип відповідальності за дії. Репутаційно компанія несе всі ризики,
пов’язані з інформацією, викладеною в цифровому просторі від її імені, уповноваженими
нею представниками. Це поширюється й на маркетологів, які несуть відповідальність за
те інформативне наповнення, що залежить саме від них, та за інформаційний супровід
налагодження маркетингових комунікацій, що виникають у цифровому середовищі. Усі
дії маркетолога мають бути узгоджені з чинним нормативним полем та іншими
«негласними» правилами цифрового простору. Наприклад, випадки розсилок спаму чи
використання флейму в обговореннях офіційно не визнаються порушеннями чинного
законодавства, але якщо маркетологи будуть вдаватися до таких дій, це однозначно буде
розцінюватися як порушення цифрового етикету. Такі дослідники, як М.А. Стоун і
Дж. Десмонд, зазначають, що спам, який передбачає масову передачу небажаних
повідомлень, зазвичай пов’язану з комерційною діяльністю, вважається одним із
найгірших порушень нетикету. Автори наводять приклад із власного досвіду: 1998 року
був отриманий лист із темою «Інвестиційні можливості», розісланий на 1300 пошт, та
настільки великий за обсягом, що виявився причиною збою роботи локального
поштового сервера [31, с. 388]. Тому перед публікацією інформації маркетолог має бути
впевнений не тільки у відсутності помилок та доречності написаного, але й у легальності
контенту. У цьому випадку під легальністю розуміємо дотримання низки відповідних
вимог (відсутність плагіату, наявність необхідних посилань, відсутність застарілої
(неактуальної) чи фейкової інформації тощо). Загалом відповідно принципу
відповідальності за дії маркетологи несуть відповідальність не тільки перед цільовою
аудиторією, але й перед замовником послуг.
6. Принцип врахування людського фактора передбачає, що під час налагодження
та підтримання маркетингових комунікацій необхідним є усвідомлення того, що
спілкування відбувається з людиною, а не роботом (ботом). Дотичними до цього
принципу є правила Ч. Роспача «Ніколи не забувайте, що по той бік екрана теж людина»
[22] та В. Ші «Пам’ятайте, що Ви спілкуєтесь із людиною, а не з комп’ютером, і можете
її образити» [24]. Також треба усвідомлювати, що поміж конкретної цільової аудиторії
можуть зустрічатися представники різних культурних, релігійних, соціальних спільнот,
що має враховуватися під час взаємодії.
7. Принцип стриманості та коректності охоплює питання, пов’язані з відчуттям
толерантності, такту та міри, доречністю гамування власних бажань під час
маркетингових комунікацій, розумінням публічності трансльованої від компанії
інформації, коректним ставленням до читачів тощо. Прикладом правила, що пов’язане з
відчуттям міри, є необхідність уникнення надмірного поширення щоденних подій на
сторінці в соціальних мережах. Баланс між інтересом та роздратуванням користувача до
Вашого продукту через підписки на сторінки в соціальних мережах утримати досить
важко, але це точно не досягається через високу активність у викладенні постів, що
також визнається й недотриманням цифрового етикету. Як представнику компанії
маркетологу необхідно максимально нівелювати емоційну складову під час відповідних
комунікацій, для уникнення можливостей перенесення особистого фактора в робоче
спілкування. Необхідно також пам’ятати, що навіть якщо маркетолог пише особисте
повідомлення, ця інформація може бути оприлюднена користувачем на будь-якому
цифровому майданчику, навіть без врахування контексту розмови. Тому дотримання
принципу стриманості та коректності буде не тільки проявом гарного цифрового
етикету, але й позбавить маркетологів у майбутньому певних непорозумінь із
користувачами різних цифрових майданчиків і буде сприяти розвитку налагодження
ефективних комунікацій.
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8. Принцип безпеки та конфіденційності сфокусований на створенні такого
середовища для спілкування, яке б визнавалося безпечним (перевірені канали зв’язку,
витримані особисті кордони, забезпечений зворотний зв’язок, відповідальне
використання приватної інформації тощо). Наприклад, користувач почувається
впевненішим, коли знає, що може безпроблемно відповісти, написати чи ще якось
зв’язатися з автором повідомлення, тобто забезпечується зворотний зв’язок, що
підвищує рівень безпечного середовища. Також безпечнішим буде визнаватися
середовище, у якому дотримуються особисті кордони як базова потреба будь-якої
людини. Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо, А.А. Кириленко зазначають, що сьогодні Україна
входить до списку країн з низьким рівнем захисту персональних даних, що здебільшого
зумовлене витоками персональних даних через людський фактор (навмисними або
ненавмисними діями працівників підприємств та недостатня увага до цього питання на
рівні підприємства) [32]. Це зумовлює відповідний ступінь недовіри з боку нетизян
особливо до рекламних повідомлень та підвищеної ризикованості комунікувати з
неперевіреними контактами.
Загалом вищеперераховані принципи цифрового етикету, на базі яких можна
створювати власні низки правил етичної поведінки в цифровому просторі, є
фундаментом для створення етичного середовища для потреб маркетингових
комунікацій. Спроби створення універсального списку правил цифрового етикету, на
думку авторів, є недовгостроковим рішенням з огляду на динамізм цифрового
середовища та несинхронність цифрових трансформацій на різних майданчиках
взаємодій. Тому саме принципи як орієнтири мають відігравати вирішальну роль у
формуванні політики етичної поведінки компаній у цифровому середовищі, у тому числі
й через налагодження та підтримання маркетингових комунікацій.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за цим
напрямом. Цифровий етикет як низка правил і норм ввічливої та доречної поведінки в
цифровому середовищі поширюється на відповідні взаємодії. Поняття «цифровий
етикет» є ширшим за «нетикет» саме через охоплення всіх цифрових каналів зв’язку – як
онлайн-, так і офлайн-майданчиків. Еволюція формування цифрового етикету чітко
прослідковується за появою та використанням спеціальних правил та настанов,
призначених для роботи в мережі. Ці правила сформували фундамент для подальшого
розвитку правил прийнятної поведінки під час спілкування в цифровому середовищі.
Останні десятиріччя ознаменувалися тенденціями перенесення нетикету з рівня «для
всіх» на рівень чітко визначеної групи. Налагодження маркетингових комунікацій у
цифровому середовищі спричиняє необхідність актуалізації питань розроблення та
застосування правил поведінки під час подібних передач повідомлень від продавця
безпосередньо його покупцям. У результаті дослідження визначено принципи
цифрового етикету в маркетингових комунікаціях: 1) взаємоповаги та взаємоввічливості;
2) лаконічності; 3) своєчасності; 4) «інформаційної гігієни»; 5) відповідальності за дії;
6) врахування людського фактора; 7) стриманості та коректності; 8) безпеки та
конфіденційності. Ці принципи мають відігравати роль орієнтирів для погодження
поведінкової моделі відповідно до визначеної маркетингової стратегії.
Перспективними для подальших досліджень у межах вищезазначеної
проблематики вважаємо такі напрями як: 1) розробка та запровадження загального
маркетингового кодексу етичної поведінки для підприємств України, який би охоплював
питання цифрового етикету в маркетингових комунікаціях. На зразок Маркетингового
кодексу Міжнародної торгівельної палати (International Chamber of Commerce, ICC), який
використовується в 42 країнах світу, та має на меті захистити споживачів, чітко
Т.О. Завалій, О.П. Пащенко, В.Г. Виговський. Принципи цифрового етикету в
маркетингових комунікаціях
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окреслюючи «що можна й що не можна робити» в рамках відповідального маркетингу,
щоби забезпечити легальну, чесну, гідну та правдиву комунікацію та практику [33];
2) розробка та впровадження кодексу етичної поведінки на рівні окремого підприємства,
який би охоплював регулювання поведінки представників підприємства в цифровому
просторі через використання принципів цифрового етикету в маркетингових
комунікаціях.
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Principles of digital etiquette in marketing communications.
The aim of the article is to identify the basic principles of digital etiquette in marketing
communications.
Analyses results. The concept of «digital etiquette» has been defined as a set of rules and norms
of polite and appropriate behavior in the digital environment that applies to online and offline
interactions, in contrast to the concept of «netiquette», which covers only online communication. The
peculiarities of the evolution of digital etiquette have been analyzed through a review of special rules
and guidelines of ethical behavior, created in the 1980-1990s and designed to work in the network. In
particular, such works as «Towards an ethics and etiquette for electronic mail» (1985) by N.Z. Shapiro,
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R.H. Anderson, «A primer on how to work with the USENET community» (1986) by C.V. Rospach, «The
ten commandments of computer ethics» (1992) by R. Barquin, «Netiquette» (1994) by V. Shea,
«Netiquette Guidelines» (1995) by S. Hanbridge, have been recognized as fundamental in the formation
of digital etiquette. The last decades have been marked by trends in the transfer of netiquette from the
level of «for all» to the level of a clearly defined group (users of the social network, the virtual
community of the educational institution, customers of the brand, users of gadgets, the target audience
of the product, specialists in a particular field, etc.). The principles of digital etiquette in marketing
communications have been identified (1) mutual respect and politeness; 2) conciseness; 3) timeliness;
4) «information hygiene»; 5) responsibility for actions; 6) taking into account the human factor;
7) restraint and correctness; 8) security and confidentiality). It is argued that these principles should
be guidelines for approving the behavioral model in accordance with the defined marketing strategy.
Conclusions and directions for further research. The development and implementation of a
marketing code of ethical behavior both at the level of an individual enterprise and at the level of
Ukraine, which would regulate the issue of digital etiquette in marketing communications, have been
considered promising for further research within the above issues.
Keywords: netiquette, digital etiquette, marketing communication, online interaction, offline
interaction
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Розглянуто теоретико-методологічні питання маркетингового забезпечення
інтелектуальних технологій. Проведено дослідження сутності терміну «інтелектуальна
власність» та на основі узагальнення існуючих пропозицій різних дослідників надано авторське
визначення цієї дефініції. Категорію «інтелектуальна власність» запропоновано розуміти як
систему відносин, що виникають у процесі створення та використання інтелектуального
продукту, а також розподілу результатів цього використання. У цьому визначенні поєднані
ключові складові системи відносин власності: права володіння, користування та розпорядження
об'єктами власності, а також головна характеристика об'єктів – їхня приналежність до
інтелектуального
продукту.
Основною
складовою
маркетингового
забезпечення
інтелектуально-інноваційних технологій визначено ступінь та ефективність їх комерціалізації.
Ключові слова: інтелектуальна власність, комерціалізація, маркетинг, інноваційні
технології, ризик, промислові підприємства

DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.3
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Прискорений розвиток країни великою
мірою залежить від рівня розвитку науки та техніки. Науково-технічний прогрес та
інноваційний розвиток продуктивних сил неможливий без новаторства та
винахідництва.
В даний час прогресивно зростає рівень інформатизації економіки та суспільства
в цілому, відповідно, зростає важливість та значущість ролі інтелектуальної власності.
Водночас, український ринок об'єктів інтелектуальної власності та інтелектуальноінноваційних технологій перебуває ще на стадії становлення та розвитку. Має місце
недостатньо ефективний розподіл та використання нематеріальних ресурсів
інструментами та механізмами ринку об'єктів інтелектуальної власності.
© 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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На наш погляд, таке положення пояснюється недостатньою теоретикометодологічною розробленістю маркетингових проблем та завдань, пов'язаних з
реалізацією інтелектуальної власності та інтелектуально-інноваційних технологій на
ринку, формуванням науково-обґрунтованої ціни на них і ефективної системи
управління ними. Для вирішення зазначених проблем конче необхідно уточнити поняття
та методологічний зміст інтелектуальної власності як економіко-правової категорії, суть
економічних, управлінських та маркетингових відносин інтелектуальної власності та їх
специфіки на цільових ринках.
Висока конкуренція між вітчизняними та зарубіжними виробниками на тлі
прискорення науково-технічного прогресу стимулює промислові підприємства до
розробки та комерціалізації інноваційних технологій, пошуку конкурентних переваг за
рахунок збільшення частки нематеріальних активів та підвищення ролі інноваційної
складової у процесі виробництва продукції. Важливою умовою створення та успішної
виробничо-комерційної діяльності інноваційно-активних підприємств є наявність у
їхньому розпорядженні результатів інноваційно-інтелектуальної діяльності.
Проведені дослідження свідчать про те, що для потреб комерціалізації результатів
інноваційної діяльності машинобудівних підприємств надзвичайно важливу роль мають
об’єкти інтелектуальної власності. Якраз їх наявність в складі інноваційної продукції та
прогресивних технологічних процесів і забезпечують їм інноваційність, новизну та
забезпечують комерційні результати виробничої діяльності. Виходячи з цих положень,
вважаємо важливим та актуальним розгляд теоретико-методологічної сутності
інтелектуальної власності як економічної категорії, яка забезпечує успішність і
ефективність процесів ринкової комерціалізації результатів інноваційної діяльності на
машинобудівних підприємствах.
Необхідно зауважити, що найчастіше питання теорії та методології
інтелектуальної власності розглядаються з юридичної точки зору. У зв'язку з цим, для
маркетингу саме поняття «інтелектуальна власність» є певною мірою новим, його
економічна природа поки що не отримала адекватного теоретичного обґрунтування.
Будь-які правові конструкції щодо економічних явищ, у тому числі і інтелектуальної
власності як специфічного економічного ресурсу, повинні будуватися на науковому
фундаменті економічного обґрунтування теоретико-методологічної сутності цих явищ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Дослідженням проблем
методології
маркетингового
забезпечення
інтелектуальних
технологій
та
інтелектуальної власності, яка використана при їх створенні, в умовах сьогодення
присвятили свої дослідження відомі вчені В.В. Дубодел, Я.О. Лебедева, Д. Коціскі, А.
Полторак, И.В. Понкін, В. Сенюта, Т.О. Кобєлєва, П. Жебровский та ін.
Разом з тим, сучасний стан проведених наукових досліджень, а також стан
відповідного теоретико-методологічного інструментарію, який використовується для
потреб пізнання тенденцій зміни та розвитку сутності поняття «інтелектуальна
власність» як економічної категорії та процесів її комерціалізації на цільових ринках, ще
не в повній мірі відповідають наявним потребам промислових підприємств і нагально
потребують подальших досліджень та наукових пошуків.
Зокрема, незважаючи на посилення уваги до проблем комерціалізації інновацій у
різних галузях промисловості серед вчених немає ще єдності поглядів на визначення їх
змісту, місця та ролі у сфері наукомісткого виробництва, слабо досліджено проблеми
програмно-цільового управління та розробки стратегії комерціалізації інновацій на
підприємствах машинобудівної галузі. При цьому потенціал наукомісткого виробництва
П.Г. Перерва, М.В. Маслак, А.В. Кобєлєва. Методологічні засади маркетингового
забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності
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машинобудівної галузі в сучасній економічній літературі недостатньо вивчений, тому
дослідження стратегії комерціалізації інновацій у даній галузі має необхідну
актуальність і наукову новизну. Подальше дослідження та розвиток зазначених
напрямків дозволить ефективно виводити інноваційні технології та продукти ринку
завдяки тому, що буде оптимізовано інноваційний процес. Формування та впровадження
інноваційних бізнес-моделей комерціалізації інтелектуальної власності (продуктів та
технологій) у сучасних умовах дозволить суттєво підвищити економічну стійкість та
ефективність інноваційних підприємств, значно скоротити кількість «невдалих»
проектів та знизити обсяг «збиткових» інвестицій. Це створить умови для покращення
інноваційного клімату та підвищення інноваційної активності підприємств, регіонів,
територій та країни загалом.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Існуючі методи та моделі комерціалізації інтелектуальної
власності можливо ефективно використовуватися тільки при відповідному
законодавчому забезпеченні, ще передбачає внесення певних змін в існуючі правові
положення. Все це потребує належного наукового обґрунтування та практичної
апробації в ринкових умовах. Однією із пропонованих змін в даному дослідженні є
забезпечення більш широких прав і можливостей вчених (дослідників), яке полягатиме
в тому, що вчені, а не університет, формально будуть власниками технологій, які вони
винайшли. У разі комерціалізації вони будуть зобов’язані віддавати університету,
наприклад, 25 або 30% доходів від комерціалізації (залежно від того, підтримував їх
університет у процесі комерціалізації чи самоусунувся від цього процесу). Однак ці
зміни не дають відповіді на кілька основних питань, наприклад, хто буде відповідати
фінансово, університет чи науковець за правовий захист винаходу, проведення оцінки,
можливу відповідальність за невдалі переговори тощо. Такого роду пропозиції нагально
потребують відповідного науково-методологічного обґрунтування та впровадження.
Комерціалізація прав власності є складною темою, і для її правильного втілення
необхідны багато узгоджених факторів – успішні переговори, відповідна юридична
підтримка чи ефективний апарат управління університетом. Однак цей складний процес
може окупитися всім сторонам у фінансовому плані за відносно короткий час –
технологічні інвестиції з високим ступенем ризику в разі успіху пропонують дуже
високу норму прибутку. Дослідження зазначених напрямків дозволить створити
науково-методичну базу для визначення рівня комерційного потенціалу інтелектуальноінноваційних технологій та посилити методологічне обґрунтування самого терміну
«інтелектуальна власність».
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою дослідження є
формування науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо
визначення методологічних та організаційно-економічних домінант, які стають однією
із головних рушійних сил по забезпеченню ефективного процесу комерціалізації
інтелектуально-інноваційних технологій. Основним результатом проведеного
дослідження може бути висновок, що планування та управління інноваційною
діяльністю – це мета застосування інноваційних моделей або моделей комерціалізації.
Зазначимо, що кожна з існуючих та пропонованих авторами моделей
комерціалізації інноваційних технологій має свої певні переваги і недоліки, що,
здебільшого, проявляється у розмірі комерційного результату (прибутку), витрат на
процес комерціалізації та в пунктах відповідальності за ведення інноваційного процесу.
В подальшому необхідно порівнювати моделі комерціалізації інноваційних технологій з
можливостями виробничо-комерційної промислових підприємств та оцінити
потенційний потенціал їх практичного використання. Це надає реальну можливість
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застосовувати отримані результати на практиці, здійснювати регулювання та управління
процесами комерціалізації технологій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Перші згадки про інтелектуальну власність
відносяться ще до періоду Античності. Наприклад, у Стародавній Греції існували
патенти – певні привілеї, які могли бути надані за винахід речі [3, 5]. У Стародавньому
Римі перші згадки про інтелектуальну власність датуються V ст. до н.е., у документі
йшлося про її крадіжку під час літературного конкурсу в Олександрії [4]. Причиною
появи сучасного авторського права став друкарський верстат, винайдений у середині XV
ст. Йоганном Гуттенбергом. Тоді ж з'явилися й спеціальні грамоти, які юридично
закріплювали монопольне право друку тієї чи іншої книги з метою уникнення піратства
[4]. У XVII ст. в Англії стали видаватися перші закони, що регулюють авторське право,
проте найчастіше вживався термін «літературне право». Першим законодавчим актом
про авторське право прийнято вважати англійський Статут Ганни (1709), який був
негативно сприйнятий суспільством, оскільки позбавляв авторів більшості прав,
отриманих ними згідно з Актом про ліцензування преси 1662 р. Незважаючи на масові
невдоволення, закон скасований не був. Статут Анни встановлював термін дії
авторського права протягом 14 років із можливістю продовження на ще один такий
термін за життя автора, далі всі матеріали ставали громадським надбанням. Статут
вважається «переломним моментом в історії англо-американського авторського права, ...
перетворюючи те, що було авторським правом приватного з видавництва, на грант
громадського права» [9, c. 916]. Це правило було скасовано лише в 1842 р. Актом про
авторське право, який встановив права протягом усього життя автора і сім років після
його смерті. Право промислової власності також розвивалося інакше. Його поява
пов'язана з існуванням майстерень та ремісників. Виготовленням певних виробів у
майстернях займався, як правило, сімейний рід, далі якого секрет виготовлення не
поширювався. Проте держава була зацікавлена у налагодженні промислового масового
виробництва. Саме тому, щоб майстерні не зазнавали збитків і не стикалися з
конкуренцією, ремісники отримували від держави монопольне право провадження
протягом певного часу в обмін на розкриття секрету технології [4].
Вперше термін «інтелектуальна власність» було використано 1769 р. у виданні
The Monthly Review [8]. Безпосередньо термін «інтелектуальна власність» (ІВ) почав
використовуватися різними теоретиками, переважно юристами і економістами ще XVIII
столітті, але у широкому вживанні почав використовуватися лише у другій половині XX
століття, у зв'язку з твердженням 1967 року у столиці Швеції Стокгольмі спеціальної
Конвенції, яка започаткувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ).
Незважаючи на порівняно недавнє оформлення поняття «інтелектуальна власність»,
передумови для її появи були сформовані задовго до цього, причому вони диктувалися
самим ходом еволюції людства.
Об'єктивна потреба у створенні дієвого механізму захисту прав творців на
результати інтелектуальної праці існувала протягом тривалого періоду часу: з моменту
появи перших інтелектуальних продуктів і подальшого широкомасштабного розвитку
науково технічного прогресу аж до її офіційного оформлення.
Інтелектуальна власність як економіко-правова категорія вже давно стала
об'єктом дискусій. У чому полягає економічний зміст цього поняття, чи можна довести
товарну природу об'єктів інтелектуальної власності, що є виразом вартості об'єктів
інтелектуальної власності, як трансформується поняття «ціни» у відношенні до об'єктів
П.Г. Перерва, М.В. Маслак, А.В. Кобєлєва. Методологічні засади маркетингового
забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності
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інтелектуальної власності – на ці питання немає в достатній мірі обґрунтованих
відповідей.
Проблеми інтелектуальної власності досі негласно були дуже тісно пов’язані в
основному з правовою проблематикою. Сучасна законодавча база переважно
регламентує охорону авторських прав. Проте спектр економічних проблем, пов'язаних із
обігом об'єктів інтелектуальної власності як самостійного ресурсу суспільного
виробництва, законодавчо не забезпечено. Причина багато в чому полягає у не
розробленості теоретичних основ виникнення, формування, дистрибуції та обігу
інтелектуальної власності як економічної категорії та у відсутності їх наукового
обґрунтування.
Слід наголосити на необхідності поділу понять «інтелектуальна власність»,
«інтелектуальний капітал», «інтелектуальний продукт» та «нематеріальні активи»
промислового підприємства, які часто використовуються в одному контексті, однак
мають суттєві смислові відмінності. Наприклад, суміжним для категорії «інтелектуальна
власність» є поняття «результати інтелектуальної діяльності», які в підсумку формують
категорію «інтелектуальний продукт». У понятті інтелектуального продукту
підкреслюється завершеність результатів інтелектуальної діяльності, оформлених як
технічні чи конструкторські рішення, технічної документації, методик, звітів про
результати наукових досліджень, творів мистецтва, літератури тощо. Однак не завжди
результати інтелектуальної праці набувають завершеної форми, що дозволяє судити про
зміст як цілісний предмет вивчення. Очевидно, що тільки ті результати, які представлені
у вигляді, доступному вивченню, можуть лягти в основу права власності, тобто бути
привласненими.
Поняття «інтелектуальна власність» використовується авторами у разі наявності
виняткових прав на результати інноваційно-інтелектуальної діяльності, у той час як
поняття «нематеріальні активи» використовується в системі бухгалтерського та
фінансового обліку та застосовується до об'єктів інтелектуальної власності та ділової
репутації з обов'язковим урахуванням умов, які встановлюються на законодавчому
(правовому) рівні [10]. При цьому поняття «Інтелектуальний капітал» є більш широким
поняттям, яке відображає не тільки об'єкти інтелектуальної власності (промислові
зразки, винаходи, корисні моделі тощо) та ділову репутацію підприємства (тобто його
нематеріальні активи), а й інтелектуальні можливості працівників підприємства
(людський капітал), активи ринку (канали дистрибуції товарів, портфель замовлень,
угоди, контракти) та інфраструктури (методи управління персоналом, система
управління, фінансовий механізм). Інтелектуальний капітал включає у собі елементи,
крім об'єктів інтелектуальної власності, які як самостійні складові неможливо знайти
використані практично, тобто. вони не мають своєї вартості і тому не можуть зазнають
вартісної оцінки. Однак, при продажі всіх активів підприємства ці складові можуть бути
оцінені як ділова репутація підприємства. Необхідно звернути увагу на те, що
визначення термінів, що аналізуються, у доповіді (правовими та економічними
інститутами, цивільним та податковим законодавством), не вносять певної ясності у
визначення дефініції «інтелектуальна власність». Причиною тут, на наш погляд, є
використання ними різної системи визначень: інтелектуальна власність, виключні права,
нематеріальні активи, результати інтелектуальної діяльності, майнові права.
Для уточнення економічної сутності терміну «інтелектуальна власність», на нашу
думку, слід проаналізувати наявні підходи до визначення цього поняття. Вперше
дефініція «інтелектуальна власність» була вжита у Конвенції про створення Всесвітньої
організації ІВ (ВОІВ), яку було прийнято у Стокгольмі 14 липня 1967 р. З тих пір термін,
визначений ВОІВ, використовується в різного роду міжнародних документах та в
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законодавчих актах багатьох країн. Згідно трактуванню ВОІВ, «інтелектуальна власність
– це закріплені законом права, які є результатом інтелектуальної діяльності в
промисловій, науковій, літературній та художніх галузях».
Ряд дослідників розглядають інтелектуальної власності як результат реалізації
ідей, інноваційних задумів, винаходів, технологічних проектів та їх практичне
застосування у виробничо-комерційній діяльності [2, 10, 11]. Інші вчені тлумачать
термін «інтелектуальна власність» як складову економіко-соціальної категорії
«власність». Вони вважають, що якраз власність є основною ознакою категорії
інтелектуальної власності. Зауважимо, що правовий зміст категорії «власність» слід
зводити тільки до самого права власності, оскыльки економічний зміст власності слід
регулювати з використанням природного права згідно з існуючим законодавством [10].
Має місце ще така думка науковців, що комерціалізація результатів інтелектуальної
діяльності дає підстави розглядати інтелектуальну власність також і як продукт продажу
- товар (нематеріальний актив), і як капітал (витрати на отримання освіти та
використання її при створенні нематеріальних активів) [11]. Згідно з Цивільним
кодексом України (ст. 418) право інтелектуальної власності трактується як «право особи
на результат інтелектуальної, творчої діяльності або інший об'єкт права інтелектуальної
власності, визначений цим Кодексом та іншим законом» [6].
Переважним у проаналізованих визначеннях терміну «інтелектуальна власність»
є думка про неможливість розуміння цієї дефініції як різновиду власності, незважаючи
на наявність у ньому ключового слова власність та майновий характер виключних прав
на результати інтелектуальної діяльності, що легально визнано, і прирівняні до них
засоби індивідуалізації (ст. 209 Цивільного кодексу України [6]). Наведена ситуація
видаэться далеко неоднозначною, яка є незрозумілою навіть для більшості фахівців у цій
галузі цивільних правовідносин. У зв'язку з цим, актуальним є завдання можливостей
розвитку українського законодавства у цій галузі громадянського права з урахуванням
визначеного законом верховенства норм міжнародного права та міжнародних угод і
значущості розвитку господарського обороту об'єктів прав інтелектуальної власності
задля збереження суверенітету та успішного інноваційного розвитку економіки України.
Велика кількість трактувань та визначень терміну «інтелектуальна власність», а
також різних видів їх джерел визначає необхідність розгляду терміну «інтелектуальна
власність» з різних точок зору: нормативно-правової, економічної та управлінської для
вдосконалення теоретико-методологічного змісту поняття «система управління
інтелектуальною власністю» (рис. 1).

Рисунок 1 – Класифікація основних напрямів щодо терміну «інтелектуальна власність»
Джерело: побудовано авторами
П.Г. Перерва, М.В. Маслак, А.В. Кобєлєва. Методологічні засади маркетингового
забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності
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Юридичний напрямок характеризує термін «інтелектуальна власність» з погляду
українського законодавства та представлений Цивільним кодексом України. Зазначимо,
що згідно з нормами Цивільного кодексу до інтелектуальної власності не слід відносити
витрати, пов'язані з освітньою діяльністю або які вкладаються в людський потенціал
(капітал) підприємства. Юридичний напрямок найважливішими визначає завдання
правової охорони та захисту інтелектуальної власності, які закріплені в українському
законодавстві. Зауважимо, що на етапах створення об'єктів інтелектуальної власності
юридичне забезпечення прав її автора є надзвичайно важливим та актуальним.
Після створення та юридичного оформлення прав на об'єкт інтелектуальної
власності (патент, авторське свідоцтво, режим комерційної таємниці) неминуче виникає
завдання введення даного об'єкта у цивільно-правовий та господарський оборот. У цей
час неможливо уникнути економічної характеристики сутності інтелектуальної
власності, що ми і пропонуємо в нашому визначенні.
Інтелектуальна власність – це комплекс організаційно-економічних, правових та
управлінських інструментів, методів та механізмів, що використовуються для створення,
розподілу та обміну результатів інноваційної діяльності, які перебувають під правовою
охороною та демонструють наявність можливості приносити прибуток за їх
використанням у виробничій, комерційній чи управлінській діяльності підприємства або
за участю у господарсько-правовому та ринковому обороті.
Рекомендоване до вжитку авторське визначення інтелектуальної власності
органічно поєднує в собі і правову, і економічну, і організаційно-управлінську складові
цього терміну. Такий підхід, на нашу думку, більш точно і більш професійно буде
відтворювати процеси створення, дистрибуції та використання інтелектуальної
власності та ринкових продуктів, створених з її використанням.
Розробка ефективних механізмів залучення результатів науково-технічної
діяльності промислових підприємств та університетів до господарського обороту є
найважливішим завданням інноваційної політики нашої країни. Подолання існуючих
бар'єрів на шляху інноваційного розвитку економіки країни можливе за допомогою
використання нових форм та моделей комерціалізації, фінансування та стимулювання
наукових розробок, інноваційних технологій. Організація процесу комерціалізації
технологій, на наш погляд, повинна здійснюватися з комплексних позицій, які
включають в себе організаційно-інформаційні, маркетингові та фінансово-економічні
аспекти. Ринкове та виробниче освоєння інноваційних технологій є ризикованим
процесом, оскільки об'єктом нововведень виступає інтелектуальний продукт, що, своєю
чергою, викликає і складності економічної та фінансової оцінки; та проблеми ефективної
взаємодії учасників; і вимагає ретельно опрацьованого та безперервно актуалізованого
нормативного забезпечення.
Термін «комерціалізація знань» не має юридичного визначення, але в наявній
літературі має місце визначення цього поняття. Узагальнення наявних публікацій
дозволяє стверджувати, що комерціалізація знань – це примушування того, що щось, що
має потенційну цінність і прибутковість, буде продано, виготовлено, доступне або
використане з метою отримання прибутку або створення капіталу. Загальноприйняте
розуміння цього слова стосується процесу надання іншим суб’єктам, переважно
підприємцям, нового продукту, методу чи рішення з метою отримання фінансової вигоди
на ринкових умовах. Багато в чому права інтелектуальної власності подібні до
матеріальних благ і, так само, як їх можна продати, подарувати, обміняти та вчиняти інші
юридичні дії. Пропонуємо огляд здійснення процесів комерціалізації знань та
технологій, коли стороною, що пропонує цей продукт, є наукова або дослідницька
установа (університет, науковий підрозділ підприємства, науково-дослідний інститут).
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Проведене дослідження найбільш вживаних моделей комерціалізації технологій
дозволяє виділити з них наступні:
a) використання у власному виробництві;
b) продаж прав власності;
c) ліцензування;
d) стратегічний альянс;
e) спільне підприємство;
f) створення виділеного підприємства.
Всі розглянуті нами вище моделі комерціалізації інтелектуально-інноваційних
технологій є в певній мірі ризикованими. Їх рівень комерційного ризику за довільною
шкалою від «1» (найменший рівень ризику) до «5» (найбільший рівень ризику) можна
представити таким чином, як це показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Рівень комерційного ризику різних моделей комерціалізації інноваційних
технологій
Джерело: побудовано авторами з використанням [11]
Продаж майнових прав є найменш ризикованим, оскільки в більшості випадків це
одноразовий обмін грошей на технологію. Ліцензування є більш високим рівнем,
оскільки плата за ліцензію може не нараховуватись. Альянс має більший ступінь
невизначеності, оскільки в ньому беруть участь більше двох партнерів. У моделі
спільного підприємства створюється новий суб’єкт, який необхідно додатково
стабілізувати з точки зору маркетингу на ринку. Виділені підприємства у формі spin-off
або spin-out характеризується найвищим ризиком, в основному через податкові питання
та відповідальність за долю нового підприємства, а також через наявність проблем в
забезпеченні інвестиційної діяльності в розвиток виділеного підприємства.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Проведене дослідження маркетингового забезпечення інтелектуальноінноваційних технологій дозволяє оцінювати методологічну та науково-теоретичну
сутність інтелектуальної власності з нових позицій. Переважне ототожнювання цієї
категорії тільки з правовими механізмами не дозволяє в повному обсязі здійснювати
введенні в господарський обіг як безпосередньо об’єктів інтелектуальної власності, так і
інноваційних технологій створених з її використанням. З’являється реальна можливість
зовсім в іншому напрямку здійснювати ринкову комерціалізацію з використанням
різноманітних моделей комерціалізації.
П.Г. Перерва, М.В. Маслак, А.В. Кобєлєва. Методологічні засади маркетингового
забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності
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Використання пропонованих методичних рекомендацій в практиці виробничокомерційної діяльності промислових підприємств дозволяє забезпечити важливий
зв'язок між процесами розробки, дистрибуції та використання інтелектуальноінноваційних технологій та необхідною їх якістю. Проведені дослідження на
підприємствах Харківського промислового регіону показали, що практичне
використання розглянутих моделей комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в
складі прогресивних технологічних виробів надає реальний економічний ефект та є
стимулом для проведення подальших досліджень та інноваційних розробок.
Перспективи подальших досліджень автори пов’язують з розробкою механізму
ефективного управління інтелектуальною власність на промисловому підприємстві та
створенням методичних основ оцінювання комерційного потенціалу інтелектуальноінноваційних технологій на всіх етапах їх життєвого циклу.
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Methodological principles of marketing support of intellectual property commercialization.
The aim of the article. The purpose of this study is to form scientific and methodological
provisions and practical recommendations for determining methodological and organizational and
economic dominants, which become one of the main driving forces to ensure an effective process of
commercialization of intellectual and innovative technologies.
Analyses results. Theoretical and methodological issues of marketing support of intellectual
technologies are considered. A study of the essence of the term "intellectual property" and based on the
generalization of existing proposals of various researchers provided an author's definition of this
definition. The category of "intellectual property" is proposed to be understood as a system of
relationships that arise in the process of creating and using an intellectual product, as well as the
distribution of the results of this use. This definition combines the key components of the system of
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property relations: the right of ownership, use and disposal of property, as well as the main
characteristic of objects - their belonging to an intellectual product. The degree and efficiency of their
commercialization is determined as the main component of marketing support of intellectual and
innovative technologies. The main prerequisites for the emergence of the term "intellectual property",
which include historical, technological, economic, legal and psychological. The need to separate the
need to separate the concepts of "intellectual property", "intellectual capital", "intellectual product"
and "intangible assets", which are often used in the same context, but have significant semantic
differences. The study of the most commonly used models of commercialization of technologies allows
us to identify the following: use in their own production; sale of property rights; licensing; strategic
alliance; joint venture; creation of a dedicated enterprise. The level of commercial risk when using
different models of technology commercialization is determined. It has been proven that the sale of
property rights is the least risky, because in most cases it is a one-time exchange of money for
technology.
Conclusions and directions for further research. The study of marketing support of intellectual
and innovative technologies allows to assess the methodological and scientific-theoretical essence of
intellectual property from new perspectives. The predominant identification of this category only with
legal mechanisms does not allow the full introduction into commercial circulation of both directly
intellectual property and innovative technologies created with its use. There is a real opportunity in a
completely different direction to carry out market commercialization using different models of
commercialization. The authors connect the prospects of further research with the development of a
mechanism for effective management of intellectual property in an industrial enterprise and the creation
of methodological bases for assessing the commercial potential of intellectual and innovative
technologies at all stages of their life cycle.
Keywords: intellectual property, commercialization, marketing, innovative technologies, risk,
industrial enterprises.
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ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ В СИСТЕМІ ІНТЕГРОВАНИХ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
У статті досліджено сучасні ринкові тенденції форм комунікації із цільовими групами
споживачів, а також тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) у
розрізі нової комерційної реальності. З’ясовано, що пропорції використання засобів комунікації
змінюються на користь digital-технологій. Встановлено, що для досягнення найбільшого
комунікаційного ефекту необхідною є синергія онлайн та офлайн інструментів ІМК. Наведено
розподіл інструментів ІМК для реального та віртуального економічного середовища та каналів
комунікації для кожного з них. Проаналізовано існуючі методи формування системи ІМК,
виявлено причини, з яких вони не здатні у повній мірі задовольнити потреби підприємства щодо
використання найбільш ефективних комунікаційних інструментів. Запропоновано етапи
процесу побудови комплексу ІМК, який відповідає сучасному етапу розвитку бізнес-процесів.
Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, віртуальне економічне
середовище, комунікаційні інструменти, канали комунікації, комплекс інтегрованих
маркетингових комунікацій.

DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.4
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. Останні економічні та суспільні тренди
націлені на перехід від традиційних методів комерційної діяльності до цифровізації
бізнес-процесів. Глобальна пандемія COVID-19 стала каталізатором переходу в ecommerce як В2С, так і В2В сектора. Світовий обсяг продажів В2В досяг 1,1 трлн. дол. у
2021 році [3], за прогнозами Forrester даний показник збільшиться до 1,8 трлн. дол. до
2023 року[3]. За даними Oberlo, оборот онлайн-продажів у світі в 2021 році склав 4,9
трлн. дол., а до 2024 року він зросте до 6,4 трлн. дол. [1]. Такі показники є характерними
для ситуації, яка склалася із 2020 року. Для адаптації в новій онлайн реальності
підприємства сконцентрували фінансові та маркетингові можливості на створення
стійких конкурентних переваг в мережі Інтернет, що сприяло розвитку оміканальної
торгівлі, інструментів маркетингу, розширенню шляхів комунікації.
© 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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Поведінка споживачів також змінилася під тиском обставин, що склалися.
Розвиток мобільної комерції, можливість комунікації через соціальні мережі та
підвищення рівня довіри до електронної комерції суттєво змінили парадигму глобальної
економіки. Сьогодні одним із головних факторів ринкового успіху підприємства є
активна комунікація із споживачами. Адже якщо компанія зникає з «поля зору»
споживачів, то її місце займає конкурент. Комунікацію необхідно здійснювати з
використанням сучасних інструментів, які підвищують результативність маркетингової
діяльності, відповідають сучасним тенденціям та є актуальними для цільових
споживачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спираються автори. Загальними питаннями теорії
та практики формування та використання інтегрованих маркетингових комунікацій
займалися такі зарубіжні та вітчизняні вчені: П. Сміт, К. Беррі, А. Пулфорд [4], Жалдак
Г. П. [11], Семененко К. Ю. [16], Даулінг Г. [2], Дейтон Дж. [10] та інші. Зокрема, наукові
роботи Білик В. В. [6], Шкурупської І. О., Литовченко І. Л. [17] присвячуються вивченню
інструментів цифрового маркетингу та актуальності впровадження інтегрованих
маркетингових комунікацій (ІМК).
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Швидкий розвиток електронної комерції зменшує життєвий
цикл комунікаційних інструментів, які в свою чергу трансформуються та
модернізуються у нові, більш ефективні, елементи маркетингових комунікацій. Таким
чином, компаніям необхідно систематично проводити аналіз існуючого комплексу ІМК
для того, аби забезпечити використання найбільш ефективних онлайн та офлайн
інструментів. Але при цьому існуючі алгоритми виробу оптимального комплексу ІМК
не відповідають в повній мірі сучасним тенденціям та не здатні забезпечити повний
аналіз окремих комунікаційних інструментів та їх синергічного ефекту.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз
тенденцій розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій та удосконалення процесу
формування оптимального комплексу ІМК з урахуванням сучасних ринкових реалій.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Розвиток технологічних можливостей та тенденції
щодо персоналізації споживчого попиту сформували нові маркетингові підходи у розрізі
комунікацій із цільовими аудиторіями, які базуються на синхронізації інтернетмаркетингу та офлайн-просування.
Основою сучасних комунікаційних стратегій підприємств є використання
інтегрованих маркетингових комунікацій, які складаються із горизонтального,
вертикального, зовнішнього та внутрішнього рівнів. Інтегровані маркетингові
комунікації (ІМК) – взаємодія інструментів комплексу комунікацій, при якому кожен з
них повинен бути інтегрованим з іншими інструментами маркетингу та підкріплений
ними для досягнення максимальної ефективності [7, с. 9]. Нерідко ІМК називають TTLкомунікаціями. Вони поєднують в собі ATL-рекламу, яка забезпечує привернення уваги
аудиторії та BTL-інструменти, що стимулюють підвищення лояльності споживачів до
товарів та збільшують можливість додаткових продажів.
Розглянемо можливі рівні інтеграції, синергія яких підвищує результативність
роботи компанії та забезпечує чіткий, послідовний та максимально можливий
комунікаційний вплив на споживачів. Необхідною умовою для досягнення
горизонтальної інтеграції є створення єдиної маркетингової інформаційної системи для
збору та перерозподілу необхідних даних різних відділів компанії, що позитивно
впливатиме на доцільність прийняття операційних та стратегічних рішень. Об’єднаність
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маркетингових та комунікаційних цілей задля досягнення загальної мети та
поінформованість співробітників усіх ланок про поточні пріоритети, завдання,
процедури підприємства є основою вертикальної інтеграції. Внутрішня інтеграція
направлена на комунікацію всередині компанії, важливим елементом якої є зворотній
зв'язок із співробітниками. Кожен із них повинен розуміти стратегічні цілі компанії,
місію та принципи роботи, характер комунікаційної та маркетингової діяльності тощо.
Стосовно зовнішньої інтеграції, то вона направлена на залучення зовнішніх
партнерів, рекламних агентств та інших компаній, співпраця з якими необхідна для того,
щоб донести до цільових споживачів єдине інтегроване рішення [14].
Думки переважної більшості вітчизняних та закордонних вчених щодо
визначення комплексу комунікаційних інструментів є досить уніфікованими.
Наприклад, Голубкова Є. Н., Бортнік С. М.[8] сукупністю інтегрованих маркетингових
комунікації називають такі засоби: стимулювання продажів, прямі продажі, особисті
продажі, реклама та PR. Аналогічні інструменти ІМК, які не розвинені іншими
елементами комунікаційної системи, в тому числі з точки зору сфер їх застосування,
зустрічаються в роботах Г. Даулінга [2, с. 170–172], Окландера М. А. [15, с. 19–21],
Жалдак Г. П. [11] та інших. Вважаємо, що використання даних інструментів є
необхідним для побудови ефективної комунікації із споживачами, але в умовах
сьогодення даний комплекс ІМК є недостатнім та нехтує важливою часткою
комунікаційних елементів.
Найбільш вагомий вклад в розробку парадигми інтегрованих маркетингових
комунікацій внесли такі вчені, як: П. Сміт, К. Беррі та А. Пулфорд [4, с. 64–73]. На основі
аналізу робіт різних вчених відносно класифікації інтегрованих маркетингових
комунікацій зроблено висновок, що найбільш повною та адаптованою до сучасних умов
є класифікація П. Сміта та інших наведених вчених. Незважаючи на те, що робота була
опублікована в 1993 році, висвітлені в ній тенденції здатні успішно адаптуватися до
мінливих умов сучасності. Запропонована ними класифікація ІМК включає особисті
продажі, стимулювання продажів, рекламу, прямий маркетинг, спонсорство, виставки та
ярмарки, фірмовий стиль, упаковку, рекламу на місцях продажу, особисте спілкування
та мережу Інтернет і нові засоби масової інформації.
Комунікація підприємств із цільовими споживачами через різноманітні інтернетплатформи є невід’ємною умовою для здійснення ефективної конкурентної діяльності та
досягнення бажаної позиції на ринку. Темпи росту онлайн інструментів є значно вищими
порівняно з традиційними та володіють певними перевагами (табл. 1), а маркетингова
діяльність переходить у діджитал простір. Тому пропорції використання засобів
комунікації змінюються на користь digital-технологій. Такі тенденції обумовлені
зростанням частки споживчого попиту в онлайні. Інтернет дає змогу зробити
комунікаційний процес більш інтерактивним, забезпечує швидкий зворотній зв'язок та
надає великий об’єм інформації, який є структурованим та зрозумілим для покупців.
Особливістю інтегрованих маркетингових комунікацій є об’єднання каналів та
засобів просування, які існують як реально, так і у віртуальній економіці. Таким чином,
підприємство має змогу реалізовувати маркетингові комунікаційні стратегії в реальному
житті та віртуальному просторі окремо один від одного, паралельно та інтегровано в
обох сферах, так звана «зона перетину». Що більше перетинаються інтегровані
маркетингові комунікації у реальному та віртуальному просторі, то вищим є синергічний
ефект.
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Таблиця 1 – Переваги інтернет-комунікацій в системі інтегрованих
маркетингових комунікацій та їх характеристика
Переваги інтернет-комунікацій в
системі інтегрованих
маркетингових комунікацій
Дослідження
та
аналіз
маркетингових
комунікацій
конкурентів є значно простішими та
швидшими
порівняно
з
традиційними
Можливість
встановлення
зворотного зв’язку із необхідними
групами споживачів

Характеристика
Інформація є електронною, що значно спрощує її збір
та систематизацію. Наявність консолідованих даних,
які можна придбати у спеціалізованих агентств
оптимізує роботу маркетингового відділу та дозволяє
розробити більш ефективну комунікаційну систему на
основі отриманих даних
Здійснення комунікації може відбуватися через
офіційний сайт підприємства, соціальні мережі
компанії, розсилки на електронну пошту та будь-які
інші існуючі точки дотику із споживачами онлайн
Донесення необхідної інформації цільовим групам
споживачів з використанням фото, відео та текстового
контенту, а також використання даних форматів у
комбінації один з одним

Можливість
демонстрації
рекламних
матеріалів
у
різноманітних
форматах,
які
адаптовані під платформу, на якій
розміщується інформація
Можливість
встановлення За рахунок аналізу цін конкурентів в мережі Інтернет
динамічного ціноутворення
на аналогічні товари в певний період може
встановлюватися знижка, яка відповідає існуючому
рівню цін. Також встановлюються знижки на купівлю
додаткових одиниць товарів тощо
Публікація рекламних матеріалів на Залучення аудиторії на офіційні сторінки підприємства
сайтах,
які
є
цікавими
та через додаткові, не пов’язані із компанією, платформи.
популярними
серед
цільових Така діяльність збільшує поінформованість населення
споживачів
про товари компанії
Можливість
персоналізації Аналізуючи пошукові запити споживачів, сайти, які
маркетингових комунікацій
вони відвідували, відео, які дивилися, лайки в
соціальних мережах, коментарі, репости, перегляди
груп тощо, потрапляє до бази даних для налаштування
реклами. Використання цієї інформації дає змогу
показати потрібну рекламу «потрібному» споживачу
через оптимальний канал комунікації

Джерело: узагальнено авторами на основі [12]
Ф. Котлер вважає, що синергічний ефект – це ефект взаємодії інтегрованих
маркетингових та рекламних дій різного типу, які об'єднані єдиною метою, завдяки чому
загальний ефект взаємодії може перевищувати суму впливу кожного з них окремо [14, с.
83–88].
Головною метою ІМК є формування узгодженості комунікаційних інструментів у
комплексі та із каналами комунікації, а також їх ефективне функціонування та
максимізація результативності [7, с. 146].
Оптимальними
системами
комунікації
вважаємо
мультиканальний
(багатоканальний) та омніканальний підходи. Дані моделі дають змогу підприємству
підтримувати постійний зв'язок із споживачами через оптимальні для них платформи.
При цьому омніканальність зберігає єдиний стиль «діалогу» у всіх каналах зв’язку,
забезпечуючи споживачеві «безшовний» перехід від одного каналу до іншого.
52

Маркетинг і цифрові технології

Том 6, № 2, 2022

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

Омніканальна система комунікації інтегрує фізичні та віртуальні інструменти, що
створює потужних комунікаційний вплив. Також зазначимо, що інформація про
покупців зберігається та доповнюється на кожному етапі роботи з ним. Мультиканальна
система не може забезпечити повну інтеграцію комунікаційних каналів один з одним та
може містити незначні відмінності у деяких з них. Багатоканальність дає споживачеві
широкий вибір стосовно того, як саме він може взаємодіяти із компанією.
Омніканальність є значно дорожчою та складною системою, що є перешкодою для її
впровадження для малого та середнього бізнесу. Тому використання багатоканальності
вважається більш оптимальним. Зауважимо, що така система служить підґрунтям для
впровадження більш ефективної комунікаційної моделі.
Тенденції розвитку ринку та підвищення рівня конкуренції свідчать про
необхідність модернізації існуючих моделей здійснення бізнес-процесів. Саме тому
впровадження омніканальної системи комунікацій є важливим етапом на шляху до
посилення ринкових позицій та підвищення лояльності споживачів. За її допомогою
можливо більш ефективно використовувати ІМК та швидко пристосовувати до мінливих
споживчих потреб.
Основними принципами інтегрованих маркетингових комунікацій є:
– синергія – взаємодоповнення всіх елементів ІМК, які використовуються
підприємством. Через вибір одного інструменту інтегрованих маркетингових
комунікацій формується весь комплект комунікацій, який необхідний для втілення
маркетингових стратегій;
– гнучкість – можливість заміни одного елемента іншим, у випадку, коли окремий
інструмент втратив свою ефективність протягом часу, у результаті зміни споживчої
поведінки чи появи нових, більш ефективних елементів тощо без втрати загального
комунікаційного ефекту;
– відкритість – орієнтація на розвиток партнерських відносин, що робить бренд
більш впізнаваним. Реалізація власних товарів через іншу мережу, наприклад, «CocaCola» в «McDonald’s», не лише робить бізнес більш стійким, а й слугує ще одним
способом нагадати про себе;
– персоналізація – побудова індивідуальних, унікальних взаємовідносин із
кожним окремим споживачем. Така діяльність потребує розробки спеціальних
інструментів та певних професійних навичок, тому втілення даного принципу потребує
значних фінансових вкладень та часу;
– оперативність – здатність використовувати будь-які інформаційні приводи для
здійснення позитивного комунікаційного ефекту на споживачів [5, с. 112].
Система ІМК має значну кількість бар’єрів на шляху створення та використання
концепції. ІМК ставлять перед собою задачу досягнення сильнішого впливу на
аудиторію, ніж звичайні маркетингові кампанії, за рахунок усунення протиріч між
окремими видами звернень. Таким чином, споживачі краще запам’ятовують та оцінюють
інформацію, яку отримують. Також управління всіма зверненнями від учасників
маркетингового процесу вимагає координації дій усіх підрозділів компанії та освоєння
ними ІМК. Згуртованість організації та координованість дій у реалізації обраної системи
є необхідною умовою досягнення поставлених цілей та доцільного використання
інструментів комунікації.
Основою оптимальної роботи інтегрованих маркетингових комунікацій є
комплекс інструментів, який формується відповідно до цілей та можливостей
конкретного підприємства. Їх можна поділити на ті, що застосовуються для комунікації
із споживачами та іншими контактними групами у реальному просторі, та ті, які
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застосовуються у віртуальному просторі (рис. 1). Немає необхідності у використанні всіх
можливих елементів комунікації. Такі дії вважаються неефективними та не дають змогу
підприємству оптимально перерозподілити бюджет на комплексні заходи і засоби.
Конкретні цілі, які ставить перед собою організація, визначають, у яких комбінаціях та
якою мірою будуть використовуватися інструменти інтегрованих маркетингових
комунікацій. Оперативні та стратегічні цілі випливають безпосередньо із результатів
проведеного аналізу можливих проблем та сприятливих можливостей, який зазвичай
проводиться методом SWOT-аналізу та іншими методами, які є необхідними для
досягнення поставлених підприємством цілей.
Перед формуванням ІМК необхідно дослідити інтереси цільових аудиторій, адже
саме з ними проводитиметься комунікація. Важливим етапом є визначення тих каналів
комунікації, які є найприйнятнішими для споживачів. Для кожного каналу варто
використовувати ті інструменти, які є ефективними саме для нього. При цьому їхня
результативність при аналогічному використанні на інших комунікаційних каналах
може бути значно меншою, саме тому важливо адаптувати елементи ІМК під унікальні
вимоги кожного каналу. Ефективність комплексу інструментів СМК має піддаватись
систематичній оцінці та аналізу з боку підприємства. Таким чином, компанія може
визначити існуючі слабкі місця та своєчасно ліквідувати їх. До того ж, отримані
результати від проведеної комунікаційної діяльності за певний проміжок часу
допоможуть фірмі більш ефективно коригувати комунікаційну діяльність та досягати
поставлених маркетингових цілей з меншими витратами. Зауважимо, що оцінювання
ефективності використання окремих інструментів традиційних засобів комунікації
(зовнішня реклама) у більшості випадків не є можливим через відсутність достовірних
та повних даних щодо того, яким саме чином вплинули такі звернення на споживачів.

Рисунок 1 – Інструменти ІМК онлайн та офлайн простору
Джерело: узагальнено авторами на основі [8; 13; 12]
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Актуальність впровадження комплексу ІМК обумовлена рядом факторів [17]:
– ефективність використання окремих елементів маркетингової комунікаційної
політики знижується. Причиною може бути збільшення вартості використання окремих
інструментів. Комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій дозволяє об’єднувати
бюджети, досягаючи при цьому більшої результативності. Також комплексні задачі, які
об’єднані в один блок, дозволяють зменшити кількість партнерів по аутсорсингу;
– розвиток інформаційних технологій та маркетингових комунікації під впливом
розвитку мережі Інтернет. Поява нових інтерактивних каналів поширення інформації,
розвиток нових медіа, втрата актуальності традиційних ЗМІ вимагають зміни акцентів у
комунікаційних стратегіях підприємств;
– перехід до індивідуалізації споживання, який передбачає взаємну комунікацію
між виробником та споживачем. Також більшу роль почала відігравати комунікація із
експертами, товаришами, колегами, рідними, незалежними ЗМІ та решта
малоконтрольованими джерелами впливу та поширення інформації;
– перенасиченість ринку підприємствами, які пропонують подібні товари з
аналогічними технологіями. Така ситуація стимулює спеціалістів з маркетингу
знаходити нові, цікаві та ефективні методи комунікації, для того, щоб диференціюватися
від конкурентів у свідомості споживачів.
Процес формування та впровадження інтегрованих маркетингових комунікацій у
діяльність підприємства на кожному підприємстві може відрізнятися. Ефективне
управління компанією полягає в оптимальній інтеграції ІМК в загальну програму
маркетингу. Але при цьому формування комплексу інструментів ІМК повинно
відбуватися за окремим алгоритмом. І вже після цього його можна відносити до загальної
маркетингової стратегії. Загальний підхід до формування етапів впровадження ІМК у
діяльність організаціях запропонувала Карташова Л.В. (рис. 2).

Рисунок 2 – Етапи впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій,
запропоновані Карташовою Л.В. [15; 11]
Н.П. Скригун, С.Б. Розумей, Н.О. Молін. Онлайн та офлайн інструменти в системі
інтегрованих маркетингових комунікацій
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Недоліком даного алгоритму є те, що виключення одного з етапів із загальної
системи побудови ІМК негативно відобразиться на ефективності комунікаційної
діяльності. Така методика впровадження була досить популярною на вітчизняному
ринку, але вона не включає значу кількість важливих етапів, наприклад, оцінювання
конкурентів, аналіз ринкового середовища, визначення цілей, які мають досягатися
конкретним комплексом та інші. А також не розглядає можливості впровадження digitalінструментів, що негативно впливатиме на загальне становище підприємства на ринку.
Зарубіжні підприємства частіше використовують підхід до формування
інтегрованих маркетингових комунікацій, запропонований Зунде В.В. (рис. 3).

Рисунок 3 – Етапи впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій,
запропоновані Зуанде В.В. [11; 9]
Наведений алгоритм має декілька схожих етапів із схемою, яку запропонувала
Карташова Л. В. (рис. 2): визначення цільової аудиторії, визначення бюджету та вибір
інструментів комунікації. Але при цьому присутні інші етапи формування ІМК, які варто
розглянути детальніше.
В представленому алгоритмі до визначення цільових груп додалось також
дослідження ринку та конкурентів, що дає змогу обрати комунікаційні інструменти, які
краще задовольнятимуть досягнення поставлених компанією цілей. Дослідження
доцільно проводити за допомогою аналізу існуючих проблем та сприятливих
можливостей. Аналіз має включати вивчення потенційних ринків, цільових груп,
наявних ресурсів підприємства тощо.
Другий етап передбачає визначення чітких цілей та єдиної стратегії просування.
Необхідною умовою, якої варто притримуватись, є повна взаємодія визначених цілей із
основними завданнями маркетингу. Стратегія просування має формувати у споживачів
інтерес, лояльність, бажання придбати товар та бажання повернутися до даного
виробника згодом.
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На етапі вибору інструментів комунікації визначається, які саме елементи варто
впроваджувати у діяльність підприємства та як саме вони будуть працювати у комплексі
та які перспективи їх розвитку. При виборі стратегії маркетингових комунікацій
визначається єдиний посил, який буде направлений на цільові аудиторії, з урахуванням
цього, створюються повідомлення, які адаптовані під окремі канали комунікації.
Останнім етапом є оцінювання ефективності ІМК. Для початку варто визначити,
які саме параметри будуть аналізуватися, а потім контролювати їх відповідність бажаним
показникам. Використання даного алгоритму дозволяє отримати обґрунтовані дані для
формування оптимального комплексу ІМК. Але його здатність адаптуватися до
сучаснихринкових тенденцій невелика. Така ситуація є досить незадовільною для
компаній, які прагнуть домогтися синергії між реальною та віртуальною сферою
діяльності. Тому авторами запропоновано етапи формування оптимального комплексу
інтегрованих маркетингових комунікацій (рис. 4), що більше відповідає сучасним
ринковим вимогам та можливий для подальшої адаптації до майбутніх процесів та
маркетингових комунікаційних тенденцій.

Рисунок 4 – Етапи формування комплексу ІМК
Джерело: розроблено авторами
До етапів, які є необхідними та базовими для формування оптимального
комплексу ІМК та зустрічаються в етапах побудови системи ІМК інших авторів, додано
важливі фази, які не було враховано в інших алгоритмах, але при цьому є важливим у
розрізі сучасної економіки. Серед них:
– аналіз споживчої поведінки обраних цільових груп – проводиться після того, як
підприємство визначить цільові споживчі аудиторії, на які буде направлена діяльність.
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Важливість даного етапу обумовлюється тим, що один і той же споживач може мати різні
стратегії поведінки здійснюючи вибір товарів у онлайн-магазині та у фізичній точці
продажу. Важливо дослідити, які саме фактори впливають на цільові групи у реальному
та віртуальному просторі;
– вибір каналів комунікації – після того, як компанія дослідила споживчу
поведінку цільових груп споживачів та визначила цілі і стратегії просування, необхідно
обрати оптимальні канали комунікації. Вони, в свою чергу, мають відповідати
вподобанням цільових споживачів, адже якщо інформація надходитиме через канали, які
не є популярними серед покупців, то комунікація не принесе бажаного результату, а
компанія понесе значні фінансові збитки. Також варто проаналізувати, за допомогою
яких каналів поширення інформації вдасться досягти поставлених цілей якнайшвидше.
На відміну від існуючих підходів до формування комплексу ІМК запропонований
авторами процес включає в себе етап попереднього аналізу існуючих інструментів
комунікації, який передує остаточному формуванню комплексу інструментів ІМК. Адже
формування комплексу ІМК не буде ефективним, якщо спеціалісти компанії не
розуміють, які саме переваги та можливості має кожен окремий інструмент, а також
якого результату можна досягти при їх синергічному використанні. Інструменти
віртуального простору постійно розвиваються, створюються нові та удосконалюються
існуючі методи комунікації. На зміну традиційним комунікаційним інструментам також
приходять нові, більш адаптовані до потреб споживачів способи комунікації. Тому
важливим питанням є використання сучасних методів, адже вони є способом досягнення
бажаних ринкових позицій та цілей. Також при аналізі необхідно звернути увагу на
сумісність деяких інструментів із обраними каналами комунікації, а також на
ефективність взаємозв’язку окремих традиційних методів із digital-технологіями.
Функції решти етапів залишилися незмінними та повністю забезпечують підприємства
необхідною інформацією. Сформований у такий спосіб комплекс ІМК найкращим чином
задовольняє бажання фірми та відповідає головній меті інтегрованих маркетингових
комунікацій – узгодженість комунікаційних інструментів між собою та із каналами
комунікації та досягнення максимальної ефективності.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за даним
напрямом. Частка маркетингових комунікаційних інструментів, які націлені на
завоювання уваги споживачів на території онлайн простору, зросла та постійно
пришвидшує свої темпи росту. Тому підприємства надають перевагу просуванню саме в
мережі Інтернет, адже це гарантує більшу результативність діяльності. Але при цьому
максимального комунікаційного ефекту можна досягти в синергії із офлайн
інструментами, які хоч і дещо знизили свою ефективність, але все ще добре виконують
свою комунікаційну функцію. На даному етапі розвитку суспільства зовнішня
комунікація зі споживачами продовжує бути важливою, але трансформується у
сучасніші та інтерактивні способи взаємозв’язку.
Рівень довіри населення до онлайн покупок також зріс, але це питання все ще
залишаться недостатньо вивченим для підприємств. Підвищення рівня захищеності
покупок в Інтернет, підвищення лояльності до бренду та формування стійкого
позитивного образу у різних верств населення є актуальними векторами діяльності
компаній, які можуть досягатися в тому числі і за рахунок комплексу ІМК. Також існує
необхідність подальшого удосконалення методів формування ІМК з урахуванням різних
типів ринку та можливостей вітчизняних підприємств щодо економічної адаптації
комунікаційних інструментів до закордонних ринків.
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Оnline and offline tools in the system of integrated marketing communications.
The aim of the article. The aim of the article is to analyze the trends in the development of
integrated marketing communications and to develop the algorithm for the formation of optimal IMC
complex, taking into account modern trends in the economy.
Analyses results. The events of the last three years have stimulated the development of ecommerce. Changes in consumer behavior and the global transition of most enterprises to the online
sphere have led to significant changes in the overall structure of companies and in individual vectors,
for example, marketing activity, communication with consumers, the introduction of new communication
channels and many others. To analyze the changes in modern trends in the field of communications,
IMC as the most appropriate for modern market conditions were considered. In the process of research,
it was found that for the optimal operation of the IMC, the internal communication system of the
enterprise which is also integrated with external partners is necessary. It allows you to make the work
of specialists more productive, and the goals set are achieved much faster at a lower cost level.
Approaches to the formation of the IMC complex by various scientists are considered, and the
advantages of Internet communications over traditional methods are presented. Approaches to the
formation of the IMC complex by various scientists are considered, and the advantages of Internet
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communications over traditional methods are presented. The most common systems of communication
channels are discussed in the article. It is concluded that omnichannel is the best option in the current
conditions. But at the same time, its high cost does not allow small and medium-sized businesses to
switch to more efficient communication model. At the same time, according to the authors, in the nearest
future the introduction of omnichannel will become one of the main factors in maintaining competitive
position. The basic principles of the IMC, and the factors that determine the relevance of the
implementation of integrated marketing communications are highlighted in the article. Among them
are: the development of information technology, the high cost of individual communication tools, the
individualization of consumption, and so on. It is also shown that the proportions of the use of
communication tools are changing in favor of digital technologies. It has been established that in order
to achieve the greatest communication effect, synergy of online and offline IMC tools is necessary. The
distribution of IMC tools for the real and virtual economic environment and the existing communication
channels for each of them is presented. The existing methods of forming the IMC system are analyzed,
it is concluded that they are not able to fully cope with the needs of the enterprise, which relate to the
use of the most effective communication tools. An extended algorithm for constructing an optimal IMC
complex is proposed, which corresponds to the current stage of development of business processes.
Conclusions and directions for further research. The share of marketing communication tools
aimed at capturing the consumers’ attention in the online space has grown and is constantly
accelerating its pace. Therefore, enterprises prefer promotion on the Internet, because it guarantees
greater effectiveness from their activities. But at the same time, the maximum communication effect can
be achieved in synergy with offline tools, which, although they have faded into the background, still
perform their communication function well. At this stage in the development of society, communication
with consumers continues to be important, but is being transformed into more modern and interactive
ways of interconnection. The level of confidence of our country’s population in online shopping has also
grown, but this issue is still relevant for enterprises. Increasing the level of security of purchases on the
Internet, increasing brand loyalty and the formation of a stable positive image among different segments
of the population are relevant vectors for companies that among other things, through the IMC complex
can be achieved. There is also a need to study the methods of forming IMC for different types of market
and the possibilities of domestic enterprises for the economic adaptation of communication tools to
foreign markets.
Key words: integrated marketing communications, virtual economic environment,
communication tools, communication channels, IMC complex.
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АНАЛІЗ РИНКУ PPC-ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У статті проаналізовано особливості українського ринку PPC-послуг. Здійснено
трактування PPC як рекламної моделі, методу просування вебресурсів та напрямку маркетингу
в пошукових системах. Описано ключові суб’єкти ринку PPC. Складено рейтинги найкращих
PPC-агенцій за 2021-2022 рр. та визначено зміни, яких зазнав даний ринок з початком воєнних
дій. Досліджено особливості споживачів послуг з налаштування та оптимізації реклами.
Проведено оцінку бюджету, який витрачають рекламодавці. Окреслено тренди та тенденції
PPC. Доведено важливість орієнтації на голосовий пошук та відеорекламу. Встановлено
залежність між якістю цільових сторінок та їхнім контентним наповненням і ефективністю
рекламних кампаній. Охарактеризовано цільову аудиторію, на яку орієнтована платна реклама.
Сформовано характеристики, на які варто звертати увагу рекламодавцям під час вибору PPCагенції. Виокремлено низку навичок, які повинен мати PPC-спеціаліст.
Ключові слова: ринок PPC-послуг, PPC-агенція, просування вебсайту, контекстна
реклама, PPC в період війни.

DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.5
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими
науковими або практичними завданнями. У цифровому маркетингу значне місце
займає інтернет-реклама, вагома частка якої базується на рекламній моделі з оплатою за
клік PPC (pay per click). Компанії, які реалізовують товари чи послуги через вебресурси,
часто замовляють налаштування платної реклами, яка допомагає залучити на цільову
сторінку трафік та досягти бажаного рівня конверсії. В Україні попит на такі види послуг
зростає, а ринок PPC динамічно розвивається. Постійно вдосконалюються технології
управління рекламними кампаніями, використовуються нові інструменти наскрізної
аналітики, аудиту цільових сторінок та оцінки рентабельності маркетингових інвестицій.
PPC-агенції надають додаткові послуги з органічного просування вебресурсів та
налаштування таргетованої реклами у соціальних мережах для досягнення максимальної
ефективності усіх маркетингових заходів. Консалтингові компанії, агенції з
маркетингових досліджень, студії цифрового маркетингу щорічно в кінці року
визначають тренди та тенденції PPC, складають прогнози на наступний рік.
Проте у 2022 році з початком війни в Україні алгоритм дещо змінився.
© 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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Актуальним стало проводити аналіз ринку PPC-послуг з частою періодичністю та
виявляти зміни в діяльності основних його суб’єктів, що зумовило відповідно
актуальність даного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких покладений початок
вирішенню даної проблеми і на які спирається автор. Дослідники О. С. Євсейцева, Є.
С. Шнітко визначили PPC як рекламну модель з оплатою за кліки, конверсії, вжиті дії
або покази, а С. Гірі [16, с. 120], Д. Брокбанк [15] як спосіб використання реклами в
пошукових системах для отримання кліків на вебсайт без органічного просування для
збільшення трафіку та конверсій із пошукових систем.
Продуктова IT-компанія Ringostat [8], бізнес-портал The Manifest [19] та
платформа аналізу відгуків у сфері B2B Clutch [20] провели комплексну оцінку
українських PPC-агенцій.
Експерти в сфері цифрового маркетингу Т. Михальченко, О. Піддубний, С.
Галандзовський, І. Івіцький, В. Волошин проаналізували зміни, яких зазнав ринок PPC
під час війни [9].
Інтернет-маркетингова агенція Netpeak [6] та компанія розробки програмного
забезпечення для наскрізної аналітики Plerdy в межах Ukraine’s eCommerce Digital
Marketing провели дослідження споживачів PPC-послуг [11].
Вебстудія Chemerys [14], C. Шевченко [12], К. Кормік [17] виділили тенденції та
тренди ведення рекламних кампаній у 2022 році.
О. Коцофане [3], Н. Процюк [7] та дослідницька компанія Gartner [13] окреслили
прогнози розвитку інтернет-реклами.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. У сучасній маркетинговій літературі часто PPC трактують
поверхнево, як рекламну модель з оплатою за клік, хоча це також є ефективний метод
просування вебресурсів в пошукових системах, який передбачає попередню комплексну
оптимізацію цільових сторінок, на які націлене рекламне оголошення. З початком війни
в Україні вагома частина статистики та прогнозів тенденцій розвитку цифрового
маркетингу втратила власну актуальність. Відбулися зміни в особливостях
функціонування ринку інтернет-реклами. Відсутня систематизація ключових показників
стану ринку PPC-послуг у воєнний період. Інформація про споживачів, які замовляють
платне просування вебресурсів, є фрагментарною. Немає чітких критеріїв оцінки PPCагенції, якими могли б скористатися, як рекламодавці – для вибору спеціалістів для
налаштування та оптимізації рекламних кампаній, так і агенції – для проведення аудиту
власної діяльності.
Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою статті є аналіз
стану та тенденцій ринку PPC-послуг в Україні, зокрема особливостей діяльності PPCагенцій в період війни.
Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Перш за все, варто зазначити, що PPC доцільно
розглядати комплексно за трьома аспектами:
1)
як модель, яка передбачає, що рекламодавець оплачує кожен клік за
рекламне оголошення й встановлює таку ставку за клік, яка б забезпечила або
максимальний трафік, або максимальну кількість лідів, або ж максимальну кількість
клієнтів;
2)
як неорганічний метод просування веб-ресурсів, що передбачає не лише
розробку рекламного креативу, яке залучає споживача на сайт, але й оптимізацію усіх
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цільових сторінок, орієнтуючись на комерційно-конверсійні та юзабіліті-поведінкові
параметри;
3)
як напрям в digital-маркетингу, а також й складову маркетингу в
пошукових системах (SEM).
Таким чином, PPC-послуга передбачає не лише комплекс заходів з налаштування
та управління рекламними кампаніями, але й юзабіліті оптимізацію й просування
цільових сторінок, на яких розміщені будь-які товарні та сервісні пропозиції, проведення
наскрізного аналізу поведінки споживача, оцінку рентабельності маркетингових
інвестицій. Пропозицію на ринку PPC-послуг представляють маркетингові та рекламні
агенції, вебстудії, спеціалісти-фрілансери (аналітики, рекламники, трафікологи, аккаунтменеджери, Google-логісти, UX-спеціалісти) та наймані працівники на стороні
замовника. Попит, який є похідним від попиту на споживчому ринку, формують
компанії, які прагнуть покращити впізнаваність власного бренду, підвищити рівень
трафіку та конверсії, перетворити потенційних споживачів та постійних клієнтів.
Доповнюють основних гравців на ринку посередники (брокери, консалтинг), а також
вагомий вплив мають й власне клієнти рекламодавців (замовників PPC-послуг), які
створюють первинний попит.
Аналізуючи даний ринок, розглянемо рейтинг найкращих PPC-агенцій України,
який був складений у 2021 році компанією з розробки програмного забезпечення
Ringostat (табл. 1), метою якого є допомога українським компаніям вибрати підрядника
для просування, взяти участь в якому може будь-яка PPC-агенція.
Таблиця 1 – ТОП-10 PPC-агенцій в Україні в 2021 році за версією Ringostat
Агенція
Netpeak
Webpromo
iProspect Ukraine
Uamaster
Livepage
Aweb
Roman.ua
Adindex
NCG Dievo
OdesSeo

Бали за
анкету
40.00
39.71
39.27
26.00
26.79
25.89
24.42
26.57
18.63
22.66

Бали від
користувачів
2.81
3.03
1.89
3.03
0.07
3.74
0.04
0.65
0.48
2.69

Бали від
членів журі
50.00
25.71
18.57
20.00
10.00
5.71
8.57
5.71
11.43
4.29

Підсумкові Бали (у дужках зміна
позиції до 2020 р.)
92,81
75,43 (+1)
59,74 (+3)
49,03 (+1)
36,86 (-1)
35,34 (+2)
33,09 (+3)
32,92 (+4)
30,54 (+4)
29,64 (+5)

Джерело: [8]
Безпосередньо дослідження, яке передує складанню кінцевого рейтингу, включає
п’ять основних етапів:
1) анкетування учасників (можна отримати максимум 40 б.) – агенція повинна
розповісти про свій спектр послуг, кейси, переваги тощо;
2) голосування клієнтів та рекламодавців (можна отримати максимум 10 б.) –
споживачі висловлюють думку щодо задоволення діяльністю агенції;
3) експертне голосування членів журі (можна отримати максимум 50 б.), до
складу яких входять директори з маркетингу, керівники відділів цифрового маркетингу,
тімліди;
4) підведення підсумків;
5) складання рейтингу ТОП-200 PPC-рекламних агенцій України.
Згідно з даними таблиці 1 можемо бачити, що у 2021 році мали потужну динаміку
росту та були лідерами ринку PPC-послуг такі рекламні агенції, як Netpeak, Webpromo,
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iProspect Ukraine, Uamaster. Важливим є відстежити, які зміни відбулися з агенціями під
час воєнних подій в Україні. Станом на травень 2022 року компанія Ringostat ще не
провела нове ранжування рекламних агенцій, тому для огляду поточної ситуації було
сформовано таблицю 2 на основі рейтингу, складеного бізнес-порталом The Manifest та
платформою аналізу відгуків у сфері B2B Clutch. Варто зазначити, що даний рейтинг
змінюється в режимі реального часу, наведені дані станом на 11 травня 2022 року.
Таблиця 2 – ТОП-10 PPC-агенцій в Україні в 2022 році за версією Clutch та The
Manifest
Частка
PPC в
портфелі
послуг

Типи споживачів за
розмірами бізнесу

Типи споживачів за
галузями

Ключові проекти

Netpeak

35%

50% – середній, 30% –
фрілансери та
мікропідприємства, 20% –
малий

Електронна
комерція, хорека,
автомобілі

Піца Domino's, Yves
Rocher, OLX, Trip
Advisor, LG

UAWC

80%

70% – малий, 30% –
середній

Mindvalley, Qvolta,
Healthranger Store,
Bitcomo, Dineria

Unitix

100%

80% – малий, 20% –
середній

Електронна
комерція, освіта,
фінанси
Електронна
комерція,
виробництво

Adindex

50%

60% – середній, 35% –
фрілансери та
мікропідприємства, 5% –
малий

Електронна
комерція, маркетинг

WayForPay, Car Mats,
Volia, DEKA, Lasunka

K2

80%

80% – малий, 20% –
середній

Електронна
комерція

Panem

65%

60% – середній, 35% –
малий, 5% – фрілансери та
мікропідприємства

Консалтинг, IT,
фінанси

MixDigital

30%

80% – малий, 20% –
середній

Електронна
комерція, маркетинг

Promodo

20%

Inweb

40%

Uamaster

30%

Baseus, iRobot,
Nortberg, Krause,
Alpicool Україна
Avenga, Interlogic,
Отакої, Newoldstamp,
Visengine
Nemiroff, Jacobs,
Forward Bank,
Weleda, Answear
Nikon, Karcher,
Monobank, Ozon,
OLX, Rozetka.ua
KIA Motors, SEAT,
Renault, Study.ua,
Yakaboo
EPSON, Royal Canin,
Born2Be, Intertop,
Kimberly&Clark

Агенція

60% – середній, 30% –
малий, 10% – фрілансери
та мікропідприємства
70% – середній, 30% –
фрілансери та
мікропідприємства
50% – середній, 30% –
малий, 20% – фрілансери
та мікропідприємства

Електронна
комерція
Медицина,
електронна
комерція
Електронна
комерція, роздрібна
торгівля, хорека

Amazon PPC

Джерело: розроблено авторами на основі [19; 20]
За результатами даного дослідження можемо зазначити, що лише Netpeak (перше
місце у 2020, 2021 та 2022 році), Adindex (12 місце у 2020 р., 8 місце у 2021 р., та 4 місце
у 2022 р.) та Uamaster (5 місце у 2020 р., 4 місце у 2021 р., та 10 місце у 2022 р.) зберегли
стійкі позиції в ТОП-10.
Проте серед лідерів на ринку PPC-послуг з’явилися нові гравці: UAWC, Unitix,
K2, Panem, MixDigital, Promodo, Inweb. Під час війни, внаслідок постійних змін макроІ.В. Городняк, С.В. Зінькова. Аналіз ринку PPC - послуг в Україні
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та мікросередовища, частина бізнесу, який до цього був успішний, просідає, а деякі
компанії стрімко ростуть вгору, адже є готовими до змін та ризиків, а їхні бізнес-моделі
є гнучкими. За даними Penguin-team, на початку війни 95 % українського бізнесу
повністю зупинило рекламні активності в мережі [9]. А згідно з дослідженням організації
IAB Україна з 24 лютого понад 70% рекламних агенцій перервали роботу, але 29% вже
у березні відновили свою діяльність, а 27% планують почати приймати замовлення
найближчим часом. Тобто, лише 18% агенцій не згортали власну діяльність. Така ж
частка рекламних агенцій (18%) станом на березень не мали наміри розпочинати
працювати знову [2, c. 2].
Слід додати, що успішні PPC-агенції не обмежуються лише наданням послуг з
налаштування та ведення платних рекламних кампаній в Інтернеті. Серед додаткових
пропозицій є ремаркетинг, аналітика, наскрізний аналіз, лідогенерація, аудит, робота з
конверсіями, омніканальний маркетинг. Таким чином, вони комплексно просувають
бізнес своїх клієнтів.
Наступним кроком проаналізуємо замовників PPC-послуг. Згідно з дослідженням
Ukraine’s eCommerce Digital Marketing, 45% компаній мають власних штатних PPCспеціалістів, натомість 24% звертаються до PPC-агенцій [11] (рис.1). Прогресивною
тенденцією у сучасних умовах є співпраця маркетологів компанії, які добре орієнтується
у продукті, конкурентній ніші, специфіці комунікації в даній сфері, із спеціалістами
агенцій, які мають глибокі знання з оптимізації та підвищення ефективності рекламних
кампаній.

Рисунок 1 – Форми організації надання послуги з PPC-просування, у %
Джерело: [11]
Слід також зазначити, що згідно з статистичними даними українські компанії, які
розвиваються у мережі Інтернет, у неорганічному просуванні свого сайту у пошукових
мережах найбільше використовують контексту рекламу – 82,40% та контекстно-медійну
мережу – 52,9% [11]. Платформа фрілансу Freelancehunt підрахувала, що контекстна
реклама до війни входила в ТОП-15 найпопулярніших проєктів та займала 1,81% від
загального обсягу проєктів та 2,64% від загального бюджету усіх замовників, які є на
біржі. Під час війни даний вид реклами втратив свою позицію в ТОП-15, хоча становить
також значну частку бюджету – 2,32%, адже зросли ціни за клік (лід) та вартість на
оптимізацію. Сьогодні також росте попит на банерну рекламу в рамках контекстномедійної мережі – 1,91 % від усієї кількості проєктів [1].
Агенція цифрового маркетингу Netpeak визначила бюджет, який зазвичай
витрачають компанії на замовлення PPC-послуг (табл. 3).
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Таблиця 3 – Бюджет споживачів PPC-послуг
Бюджет
Невеликий бюджет
Середній бюджет
Великий бюджет
Невизначений бюджет

%
31%
12%
5%
52%

PPC
$1 000–$1900
$1900 –$3500
від $3501
-

Джерело: [6]
У даному розподілі найбільшу частку, а саме 52%, займають ті компанії, у яких
чітко не визначена та кількість коштів, яку вони спроможні витратити на рекламну
кампанію. Це пояснюється тим, що з нестабільним конкурентним середовищем та
ситуацією в країні рекламодавці в більшості випадків рідко планують усі маркетингові
витрати, а діють, скоріше за все, ситуативно. Друге місце посідає невеликий бюджет,
адже значна частка українських компанії дуже обережно ставляться до витрачання
коштів на інтернет-рекламу. Перш за все, тому, що вони не є поінформованими про всі
можливості PPC, по-друге, один раз налаштувавши неправильно рекламу та не
отримавши бажаний рівень цільового трафіку чи цінність конверсії, рекламодавці
перестали вірити у її ефективність, а тим паче у те, що це є хороший спосіб просування
вебресурсів в пошукових системах. Варто зазначити, що станом на 12 травня 2022 р. за
даними Work.ua середня заробітна плата PPC-спеціаліста становить 22500 грн/місяць
[18]. Проте вона варіюється в залежності від кваліфікації працівника, системи мотивації
власне PPC-агенції та кількості охоплених ним проектів.
У межах дослідження було також проаналізовано основні тренди та тенденції PPC
в Україні, серед яких варто виділити наступне: [12; 14; 17]:
1) великі компанії витісняють дрібних рекламодавців, збільшуючи ставки ціни
за клік CPC (cost per click), і таким чином, за інших рівних умов, постійно виграють
аукціон;
2) висока середня вартість кліка за оголошення в страховій, юридичній та
адвокатській сфері, але рівень клікабельності CTR (click-through rate) є відносно
низьким, тому найкраще разом з платною рекламою використовувати також і органічне
просування бізнесу;
3) низькі CPC у промисловості харчових продуктів та напоїв;
4) один з найвищих показників клікабельності у сфері мистецтва та розваг, адже
у даному напрямку рекламні оголошення є креативними, супроводжуються закликом до
дій, що спонукає споживача перейти на веб-ресурс;
5) залучення на вебсторінку цільових клієнтів, які з великою ймовірністю
здійснять цільову дію, є більш затратно за коштами та зусиллями, ніж просто холодний
трафік;
6) відсоток рівня конверсії (включаючи мікроконверсію) над рівнем
клікабельності іноді може переважати, адже споживачі, які уже перейшли на веб-ресурс,
є більш вмотивованими до здійснення цільових дій;
7) пошукова реклама може підвищити обізнаність до 80%.
Слід також зазначити, що сьогодні все більше набирає популярності
відеореклама. За даними Wyzowl, близько 81% брендів використовують відео як
маркетинговий інструмент [3]. Ще одним ключовим трендом PPC-просування є його
орієнтація на голосовий пошук [10]. Слід зазначити, що пошуковий запит, який
користувачі проговорюють голосом, складається зазвичай із понад 5 слів, а отже є більш
І.В. Городняк, С.В. Зінькова. Аналіз ринку PPC - послуг в Україні
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унікалізований, ніж короткі інтенти. Для того, щоб отримати максимальний трафік з
голосового пошуку, слід адаптувати рекламне оголошення за допомогою технологій
динамічної вставки ключового слова, а також оптимізувати контент на веб-ресурсі
(наприклад, використовувати в заголовках запитання, адже найбільше запитів голосом є
у формі запитання). Згідно з даними одеської SEO-компанії Справа у 2018 році на
мобільних пристроях було встановлено 2,5 млн голосових помічників і очікується, що в
2023 році їх стане 8 млн [7]. Важливо сфокусувати увагу на тому, що ефективність
рекламної кампанії залежить також і від якості цільових вебсторінок та їхнього
контентного наповнення. За прогнозами Gartner, до 2024 року третина організацій буде
вважати модерацію користувальницького контенту пріоритетним завданням [13].
Також слід зазначити, що цільовою аудиторією, на яку орієнтована PPC-реклама,
є наявні та потенційні споживачі компанії-замовника. Саме вони є об'єктами реклами.
Всеукраїнська рекламна коаліція прогнозує збільшення частки споживачів, які
здійснюють покупки в Інтернеті, на 38% [5, с. 21]. За даними Gradus Research,
найбільший попит мають товари, що належать до категорії: одяг, взуття, гаджети,
доглядова та декоративна косметика. Згідно дослідженнями Асоціації роздрібної
торгівлі, великий роздрібний продавець електроніки отримує аж 60% трафіка з PPCпросування інтернет-магазину і, для порівняння, лише 27% із в звичайних точок
продажів [4]. Збільшення часток покупок українців через Інтернет сприяє й розвитку
PPC-послуг, попит на який є похідним від попиту на товари, які продаються онлайн.
Під час проведеного дослідження було встановлено, що однією з проблем у
замовників PPC-послуг є нерозуміння того, як вибрати агенцію для просування
вебресурсів та налаштування якісної реклами. Тому ми визначили характеристики, на які
слід звертати увагу під час вибору та їхню пріоритетність (табл. 4).
Таблиця 4 – Характеристики, на які слід звертати увагу при виборі PPC-агенції
Характеристика
Наявність кейсів з детальним описом проблеми проекту, її підходу до її
розв'язання та результатом (що було до та що є після)
Забезпечення проведення усіх типів рекламних кампаній
Агенція не починає рекламну кампанію без повної оптимізації вебресурсів
Агенція займається ремаркетингом та налаштуванням look-alike
Індивідуальний підхід до вибору стратегії призначення ставок
Наявність реальних відгуків від реальних клієнтів
Обов’язкове проведення попереднього аналізу конкурентної ніші
Наявність в агенції власного вебресурсу та сторінки у соціальних мережах
Агенція проводить щотижня аналітику та щомісяця аудит, якщо співпрацює із
замовником на постійній основі
Надсилання замовнику індивідуалізованої комерційної пропозиції з чітко
прописаними тарифним планами
Працівники є сертифікованими спеціалістами Google
Агенція може налаштовувати рекламу разом із рекламодавцем
Агенція аналізує й інші канали трафіка, крім реклами
Використання теплових карт, A/B-тестування, коридорного тестування
На сайті агенції є сторінки «Наша команда», FAQ, блог

Пріоритет
10
10
10
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5

Джерело: розроблено авторами
Найголовнішими серед них є наявність у агенції кейсів, повний цикл
обслуговування, поєднання управління рекламними кампаніями із оптимізацією
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вебресурсів. Важливо зауважити, що якщо рекламодавцю потрібно просто внести якісь
корективи у рекламну кампанію, то він може найняти фрілансера, звертаючи увагу на
його профіль на фріланс-біржі та кейси. Якщо потрібне комплексне просування в
пошукових мережах, то слід вибирати агенцію, яка займається й SEO із повним циклом
обслуговування. Компанії, яка використовує інтернет-маркетингові комунікації як
основні та має широкий асортимент товарів чи послуг, найкраще мати власного
штатного PPC-спеціаліста. Кваліфікований PPC-спеціаліст обов'язково повинен: вміти
правильно визначити мету рекламної кампанії; розуміти специфіку стратегій
призначення ставок та принципів аукціону; знати усі метрики, які необхідні для PPCпросування; вміти працювати із Google Ads, Google Analytics, Google Merchant Center,
Google Adsense; професійно аналізувати рекламні кампанії конкурентів та проводити
глибокий PPC-аудит; мати навички роботи з Оптимізатором та Планувальником
результатів; розуміти те, як правильно сегментувати; знати тонкощі масштабування
рекламних кампаній та звуження ніші.
Додатковими перевагами PPC-спеціалістів можуть бути розуміння основ SEO та
наскрізного аналізу, а саме: знання базових принципів ранжування веб-ресурсів в
пошукових системах; розуміння параметрів технічної оптимізації цільових сторінок;
уміння аналізувати та оцінювати органічне просування сайту за трафіковими,
конверсійними, поведінковими та комерційними технологіями; знання основних
платформ для SEO-аналізу: Serpstat, Topvisor, Ahrefs, Google Alerts; розуміння
технологій лінкбілдінгу та крауд-маркетингу; навички в проведенні комплексного
юзабіліті аудиту веб-ресурсів, наскрізного аналізу, а також юзабіліті оптимізації
цільових сторінок.
Слід зазначити, що якщо рекламодавець, вирішив наймати спеціалістів зовні, то
перед початком співпраці будь-яка PPC-агенція або фрілансер повинні також обов'язково
надіслати бриф для початку співпраці. Перш за все, це ознака професійного підходу,
адже кожна поважна агенція має так звану «медичну картку» свого клієнта, а по друге,
це є швидким та зручним способом отримати важливі вихідні дані про замовника.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, ринок PPC-послуг в
умовах сьогодення зазнав змін. Але не можна стверджувати, що ці зміни однонаправлено
негативні. Деякі агенції не змогли втримати власні позиції, проте здобули популярність
нові гравці. Деякі компанії, які розвивають власний бізнес в онлайн середовищі,
відмовилися від ведення рекламних кампаній для мінімізації витрат, інші, навпаки,
зрозуміли корисність інтернет-комунікацій для власної діяльності та ретельно
підбирають спеціалістів з просування вебресурсів рекламними методами. З’являються
нові тренди оптимізації реклами та контенту цільових сторінок, на які веде рекламне
оголошення. Можна стверджувати, що ринок PPC, його технології та інструменти
зазнають якісних змін, а конкурентну перевагу здобуде той, хто зможе швидко
адаптуватися. Глобальними перспективами дослідження є аналіз змін тенденцій та
трендів PPC як рекламної моделі та методу просування вебресурсів в післявоєнний
період.
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Analysis of the PPC services market in Ukraine.
The aim of the article. The aim of the article is to analyse the state and trends of the PPC
services market in Ukraine, the peculiarities of PPC agents during the war.
Analyses results. The scientific article analyses the state, trends and forecasts of the PPC
services market. The main players in this market are PPC agencies, companies that develop their own
online business, and intermediaries. The war in Ukraine led to changes in the activities of PPC agencies.
The analysis revealed that those agencies that provide services for organic website promotion, through
analysis and landing page audit, in addition to setting up and optimizing advertising, have stable
positions. The survey of advertisers was also conducted. Most of them have a full-time PPC specialist
and do not have a clear budget for advertising campaigns. Among the main trends of PPC, we
highlighted that CPC is high in insurance, law and law, and the highest CTR in arts and entertainment.
Search advertising can raise brand, product or service awareness by up to 80%. In this article, we also
analyzed the target audience for advertisements. It has been proven that the effectiveness of advertising
campaigns depends on the quality, usability of optimization and landing page content. It is also
important to focus on voice search when setting up advertising. The theoretical significance of the
research is the definition of the advertising model PPC as an inorganic method of promoting web
resources in search engines with increasing the level of targeted traffic and the level of conversion. The
scientific novelty of the study is the development of a checklist with the characteristics that the advertiser
should pay attention to when choosing a PPC agency. Each of the characteristics has priority, which
allows the best assessment of advertising agencies. The practical significance of scientific research is
to systematize the indicators of changes that have occurred in the market of PPC-services because of
the start of hostilities in Ukraine. We have compiled a list of hard and soft skills that a PPC specialist
must possess to be the best among competitors.
Conclusions and directions for further research. In general, the market for PPC services has
changed today. However, it cannot be said that these changes are one-sidedly negative. Some agencies
were unable to maintain their position among competitors, but other companies entered the market and
gained popularity. Some companies that are developing their online business have given up advertising
campaigns to minimize costs. Others, on the other hand, understand the usefulness of Internet
communications and carefully select specialists to promote web resources through advertising methods.
New trends are emerging to optimize advertising and landing page content. It can be argued that the
PPC market, its technologies and tools will simply become different, and those who can adapt quickly
will gain the competitive advantage. The global perspectives of scientific research are the analysis of
changes in trends and trends of PPC as an advertising model and method of promoting web resources
in the postwar period.
Keywords: PPC services market, PPC agencies, website promotion, contextual advertising, PPC
during the war.
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The article is devoted to the analysis of features, factors and indicators of behavioral and
informational tendencies within the societal concept of influencer marketing in the conditions of
digitalization of society. The problem of methodological substantiation of adaptive choice of tools of
influence and identifiers of consumer attitudes from the point of view of globalization is considered. It
is proved, that since modern concepts of marketing management are based on societal principles,
influencer marketing should exist in the rhetoric of social and ethical interests of society. It was found
that the indicator of these interests could be social events that reflect real social values. One of these
events, which was conducted on the Reddit platform as a social experiment called "r/place", was
analyzed. The analysis of the experiment revealed behavioral and informational trends that could be
used to build a marketing strategy of influence in the context of the societal concept of marketing
management. Based on behavioral factors, a model of brand influence on society and the societal system
as a whole is built, information objects with the potential of influencers are identified.
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. In the conditions of informational transformation and
digitalization of communication processes, the consumer of the brand's products turns into a
structural unit of the system of integrated marketing communications. Due to the widespread
integration of Internet technologies, the theory and methodology of organizing marketing in the
hypermedia space is undergoing changes. Traditional marketing is complemented by a number
of features, one of which is the transition of a key role from producers to consumers [1]. The
problem of identifying behavioral and informational trends within a society whose members
are real or potential consumers of a brand is related to the dynamics of the societal system. Such
identifiers have practical applications in a number of aspects of marketing management, and
are also critical in building an influencer marketing strategy.
© 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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Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. The concept of societal marketing, as one of the
marketing concepts, according to which, when building an advertising campaign, the emphasis
is shifted from the product and production to consumer satisfaction, ethics and social benefits,
was formulated by Philip Kotler [2]. The prerequisite for the emergence of this concept of
marketing management was the presence of a number of social and ethical problems that were
not taken into account in the concept of pure marketing, which, in turn, followed after
production, product and selling concepts. A distinctive feature of the concept of societal
marketing is that marketing strategies have begun to pay attention to the conflict between the
immediate satisfaction of the needs of the consumer and his long-term well-being. This feature
has been saved in subsequent marketing management concepts: relationship marketing,
international marketing, holistic marketing and brand management concepts [3].
The societal concept of marketing management is manifested in the creation of a
product, service, brand, which has an image and reputation component. It is a clear image that
is likeable and attractive for consumers and takes into account his life priorities and ideas [4].
To achieve this effect, the marketing strategy must include the following aspects [5]:
1. the needs of the consumer,
2. the vital interests of the consumer,
3. interests of the organization,
4. public interests.
The situation when the interests of the organization absolutely correspond to the public
interests (interests of society) is impossible, since the organization also pursues commercial
interests (profit, competitiveness, scaling, etc.), which society does not care about. Similarly, a
situation is impossible when the interests of the organization do not intersect with the interests
of society. Due to the lack of common ground (touchpoints), the organization turns into a closed
system, and the key activities of the company are decreased to the level where the existence of
the company becomes irrational or impossible. The conditions and factors of the external
environment (both direct and indirect impact) are directly related to society and its interests.
The denial of the last is tantamount to the death of the enterprise [6]:
The rise of the socio-ethical concept of marketing and increased attention to the
harmonious development of society is due to ecological factors. However, ecological problems
are associated not only with nature management activities and climate change, but also with
society as such. It would be correct to say first of all with society because actually it affects the
nature [7]:
The societal system is a system of relations and processes that are considered at the level
of society as a whole and the organizational aspects of social life. As a societal system, it is
considered a social formation, including its functional interaction of the main structures [8]:
 economic,
 social,
 ideological,
 political,
 spiritual.
The social component of the marketing strategy into the societal concept determines a
mass-social approach and decision-making about acceptance of the brand positioning [9]:
However, the dynamics of public opinion is changeable. Depending on the specific social and
societal systems inside of society and commonality, accordingly, there is a risk of the attention
focused to a greater extent on the social and to a lesser extent on the ethical. Thus, the socioethical concept requires the existence of an indicator, due to which the marketing strategy of
the enterprise is formed and adjusted.
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The long-term nature of this approach is ensured by the function of the societal system,
which consists in its self-reproduction. This is argumented by the principle of self-development
of the hierarchical system, which underlies evolutionary development [10].
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. Having in depth research in the direction of the societality of systems, the
methodological justification for choosing specific instruments as an identifier of the mood of
the masses has not been formulated. The objects that could be integrated into an influencer
marketing strategy are usually adaptive to a specific situation, and the analysis of behavioral
and informational trends is carried out in terms of the brand's goals, and not in terms of
globalization.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). The aim of the
paper is to define behavioral and informational trends of society in the framework of the societal
concept of influencer marketing.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. A pop-cultural phenomenon can act as an indicator of social mood,
as well as a tool that reflects the interests and needs of society.
This is due to the following characteristics of pop culture [11]:
 reflection of society's values;
 satisfaction of information needs;
 integration into everyday life.
The "chicken or egg" type question that is interpreted for the pop culture is:
Does society consume the expressions of pop cultural phenomenon offered by pop
culture producers, or do pop culture producers adapt their products to demands of society?
The answer is obvious, and it is due to the very essence of marketing, which is to satisfy
consumer needs.
There are reputable sources of information that direct and focus the audience's attention
(Academy Awards for Cinematography or Pulitzer Prize for Literature), but the choice is made
to a greater extent by content consumers [12]. Consequently, the mood of the masses prevails
over the influence of specific elite groups in the formation of the cultural dominant.
Another proof of this thesis is the evolutionary theory of cultural change by Liane
Gabora. It lies in the fact that the driving process for the development of cultural values is the
"Communal Exchange" [13]. This theory refutes the Darwinian approach with the vertical
formation of the cultural dominant, giving preference to the horizontal information exchange
within society. This means that the source of the driving force of the process of cultural
development is not an information resource, but an information process. The alternative theory
of neo-evolutionism is the theory of Darwinism in cultural evolution, which consists in the
vertical endowment of society with a cultural dominant [14]. The source can be previous
generations, existing elites, tutors, etc. However, in this case, the decisive point remains with
society, which plays the role of a factor of natural selection – “survival of the fittest”.
Based on this, it could be argued that pop culture meets the requirement of sociality as
an indicator of the societal system. As for the requirement of it’s ethical aspect, the subject of
ethics is morality, which is the differentiation of intentions, decisions and actions between those
that are distinguished as proper (right) and those that are improper (wrong) [15]. And the source
of the moral code (principles and standards of correctness) is culture. Thus, ethics is determined
by the very essence of the culture of society. And, given that morality is the concept of the
majority, culture should be mass, that is popular.
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This proves the relevance of using pop culture as an analytical tool for the societal
system.
Consider an event on the Reddit platform called “r/place” as an indicator of
informational and behavioral trends in society.
Reddit is home to thousands of communities, endless conversation, and authentic human
connection.
The slogan is “Dive into anything”.
Every day, millions of people around the world post, vote, and comment in communities
organized around their interests. Reddit is a growing family of millions of diverse people
sharing the things they care about most.
Reddit by the Numbers (last updated January 2021) [16]:
 50M+ Daily Active Uniques,
 100K+ Active Communities,
 13B+ Posts & Comments.
Experiment “r/place” is a collaborative online canvas on which a single user can only
place a single tile every five minutes [17].
The event was first introduced as an experiment on April Fool's Day in 2017. The sense
was that registered users were able to edit a common square pixel canvas. By changing the color
of one pixel, the user was forced to wait a certain amount of time before changing the color of
another pixel. The idea for the experiment was Josh Wardle's. However, what “r/place” has
turned into, has gone far beyond the original idea, which was an April Fool's prank (a pixel
painted over by one user will be certainly painted over by another). The social effect of the
event could be traced from the first steps, and one of the recommendations from the creators
advised to work together, since cooperation would bring more effect than individual efforts.
The experiment was repeated in April 2022. Let's compare the quantitative indicators of
the first and second versions of the experiment (Table 1).
Table 1. – Quantitative indicators of the experiments
Year

2017

2022

72

87

1000 х 1000

2000 х 2000

Timeout between pixelization (minutes)

5-20

5

Users (millions)

1.2

6

Colors

16

32

Number of interactions (millions)

16.5

72

Number of art objects at the final stage (thousands)

1,5

8.1

Duration (hours)
Canvas size (pixels)

Considering the ethical component of the concept of societal marketing, and the fact
that the identification of morality lies in the culture of the majority, and not in a particular
society, limited by location, level of education or other factors, it seems logical to use digital
macro marketing tools at the macro level. The “r/place” event as an analytical data array
corresponds to the following theses of the concept of macro-marketing [18]:

Marketing system as a set of networks of interacting participants, institutions and
flows as an object.
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Digital platform as a subject.

Creating wealth and prosperity as a goal.
Let us consider the chronology of micro-events during the experiments and determine
the key manifestations of the behavioral dynamics of the masses.
Due to the absence of announcements, the users taking part in the experiment did not
have a clear plan of action, and pixelization occurred chaotically without clear goals. This
formulated the defining problem for the further development of the experiment. It was the
absolute lack of management. The ever-increasing number of participants required
coordination. The lack of a plan, an organizational structure and a controlling mechanism made
it impossible to depict anything concrete. The lack of a shared goal prevented user motivation
from developing to the point of effectively painting the canvas. The constant repainting of
pixels by other users was destructive.
Thus, we can determine behavioral trends at the start:
1. Social processes need management.
2. Management is impossible without commonality (community).
In the social network, organizational groups began to form on separate communication
branches. At this stage the experiment went beyond the proposed platform, collecting hashtags
and users on other platforms (social networks, forums, messengers and so on). From the point
of view of the organizers of the experiment it is worth noting the correctly organized timing of
the event. The time between pixel fills (5-20 minutes in 2017) was spent by users creating a
marketing buzz. Thus, the promotion of the event proceeded exponentially. The temporal
limitation of the experiment served as a motivating factor for virality. If the users do not share
their ideas about “r/place” today, it may not make sense tomorrow, because another event would
take the place of the news hook. The motivating factor that increased the involvement of users
was the actual functionality of the experiment. It is permanent pixelization of the canvas.
1. Engagement equals ongoing interaction.
2. Time limits force the marketing buzz.
Marketing buzz means the informational interaction of consumers and users of a product
or service, which amplifies, complements or alters the original marketing message [19].
It is not possible around an unpopular phenomenon.
The formed communities were able to achieve a visual result, because they had
advantages: numbers, communications and a primitive management system. The first problem
of the experiment was solved, and another appeared in its place. The content that was expressed
as a finished visual object was extremely indecent at the first stage. Moreover, the first art,
which did not contain curses or obscene illustrations, was spoiled immediately upon
completion. In 2017, the world was the most consumed by the Pokemon pandemic due to the
sensational smartphone application. Not surprisingly, Pokemon became the first art. However,
the group that created it could not keep the art from being interfered with, as a result of which
the Pokemon turned into another indecent image. Since the creators of the experiment did not
interfere in any way with the pixelization process, the participants in the experiment took
censorship into their own hands. Separate obscenity groups failed under the combined efforts
of other groups. And it is worth noting that censorship had neither management nor a leader. It
formed itself as a reactionary result and spread to the whole of society.
1. Society is never congruent.
2. The absence of censorship from the management mechanism of the system gives rise
to self-censorship inside the system.
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Further, two fractions formed on the canvas, which painted over the field with blue and
red pixels. Since the resource of space was limited, painting over existing art was inevitable,
however, the already formed mechanism of self-censorship made it possible to differentiate
works of art from the point of view of their ethics. Indecent images became a monochromatic
canvas, while images that did not have obscene connotations remained untouched.
It is significant that it was the monochrome red and blue communities that became the
most effective. Without wasting time on the formation of the exposure and the coordination of
the participants, the process of single-color pixelization spread faster than others. Thus, the
initial leaders, whose lack of intellectual capital was expressed in the manifestation of unethical
behavior, were replaced by leaders whose lack of intellectual capital was expressed in their
neutrality and primitiveness.
1. In the absence of an elite, power in society is concentrated in the hands of primitivists.
However, this can not be called a negative phenomenon. The majority acts not only as
a source of ethics, but also as it’s protector. It was thanks to the monochrome fractions that
other groups with more specific goals managed to realize their projects. Pixelated copies of Van
Gogh's Starry Night, Leonardo da Vinci's La Giaconda, Palpatine's monologue from Star Wars
in three-pixel font (one of the largest works), a panel from Windows 95 with a Start button and
open tabs, and much more appeared on the canvas.
The turning point was the cover image for Pink Floyd's album The Dark Side of the
Moon. By this moment, the canvas was filled, and the principle of differentiation according to
the level of ethics was no longer effective. The visualization of the music album was not
finished. A new trend has formed:
2. In the presence of a censor, an ethical assessment is transformed into a value one.
Since value evaluation is subjective in nature, and the control mechanism that took over
the role of the censor was decentralized, the war for space became a logical development.
In view of the reasons stated, the monochrome fractions were still the most effective.
However, due to the fact that bypassed arts was not saved again, the fractions decided to paint
them in their own color. Thus, the art of the elites was erased, and the canvas turned into military
operations, the purpose of which was to capture the territory and paint over it with a certain
color.
3. The law of growth of needs: the needs of society are limitless, and the economic
resources are limited.
The solution to this problem and the establishment of peace in the "r/place" society was
a common enemy. It’s role was taken on by a group from the competing platform 4chan.
Starting from the center of the canvas, this group painted everything with black pixels. External
influences on the system not only united a fragmented society, but also provided an additional
motivator for coordination, activism and resource mobilization. The mechanism of group
dynamics, such as primary identification, worked. This mechanism is often used to suppress
intergroup conflicts. The need for users to be involved in the general has undergone several
transformations since the first hours of the experiment. This was also expressed in the images
on the canvas.
4. Evolution of the belonging effect:
I.monochrome painting as the easiest way to be part of a group;
II.visualization of nationalistic objects as evidence of participation in the nation;
III.the formation of pop-cultural art objects that reflect not only ethics, but also the values
of society;
IV.restoring the freedom to form meanings as a common identity for platform users and
participants in the “r/place” experiment.
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After defeating a common enemy, the wars between the factions did not recover. What
has been restored is the covered works of art. In addition to the works mentioned, the final
canvas contains a vast array of pop culture images, none of which contain unethical elements.
Moreover, it was possible to restore even those images that were painted over after the
transformation of the ethical assessment into the value assessment (cover of the Pink Floyd
music album).
The repeated experiment in 2022 largely inherited the behavioral trends of the original
experiment in 2017. This is due to the fact that the interaction functionality has not changed
much. Aside from the scaling (enlargement of the canvas, colors, users, etc.) and the rare
intervention of moderators in the role of a censor, the main ideas and meaning of the creators
of the experiment remained the same. However, unlike the creators of the informational system,
user behavior has undergone several changes.
5. References to user experience.
User eXperience (UX) is the perception and response of a user to the use and/or an
upcoming use of a product, system or service [20].
The difference in unlocking the potential of experiments is expressed in the actions of
users. This once again confirms the already formulated thesis:
The consumer potential is determined by the UX of the consumer.
In 2022 the stages of forming active user groups and management within these groups,
virality and marketing buzz around “r/place”, engagement and building a censorship
mechanism developed at the start of the experiment. The canvas in the first hour was divided
between the created arts. By maintaining neutrality and the absence of an encroachment on the
occupied space, users were able to survive for several hours. The conflict between influence
and ethics became a violation of this idyll.
Five years of the development of the digital world and the integration of influencer
marketing tools into everyday life has allowed individual influencers to conceptualize their own
points of view. Streaming services, popular persons of blogging communities, social networks
and entire communities, that were ready to be led by the digital elite, clashed over the battle for
space, as it was in 2017. The French faction, in which, in addition to opinion leaders, nationalist
ideas and objects acted as influencers, began to capture the canvas, depicting French symbols
(from state symbols to a baguette and a portrait of Zidane). The art objects did not contradict
the established tacit mechanism of censorship, however, they did not fit into the ethical
principles of “r/place”. Separate groups within the fraction have separated from the growing
destructive activity, focusing their efforts on preserving and optimizing the results that have
been achieved, and not on destroying the art of other groups. Thus, censorship of activity was
transformed into censorship of management. By not complying with the principles of the
societal marketing concept, opinion leaders have lost their influence.
Popularity is still a key factor for objects that act as influencers in the concept of
influencer marketing. However, popularity remains unstable variable not only due to the
popularity of other objects, but also depending on the degree of the accordance of the object to
social and ethical norms of society.
6. Direct dependence of the effectiveness of influencer marketing tools on orientation
to the existing user experience.
7. Direct dependence of the popularity indicator on the accordance of the popular object
to the societal norms.
Thus, the conflict was still resolved on the basis of the mechanism of primary identity
and belonging to an established society with certain rules. The difference from 2017 was that
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users did not need an external common enemy. Instead, they were able to expand the system of
censorship to influencers who act as managers of separate groups.
8. Transformation of the censorship system, posing the problem of ethical leadership.
Based on the experience of 2017, the next step in the transformation of influencers
would be the transition from their ethical assessment to their value assessment. However, due
to the limited time of the experiment, this theory was neither confirmed nor refuted.
At the final stage of “r/place”, the activity on the canvas was characterized by a high
level of cooperation. After finishing their art objects, small groups came to the art of other
groups. However, they did not destroy them, as happened before, but acted as protectors and an
additional resource. As it was with Van Gogh's Starry Night in 2017, which was pixelated in
the final canvas as Windows XP software, that created an image of an open reproduction file
on a computer, many of the 2022 arts has also been fine-tuned by users who were not the authors
of the original pixelization. For example, the image of hands from Michelangelo's fresco "The
Creation of Adam" changed the concept several times. The final image was of Adam giving
God a slice of pizza. Another example is Notre Dame Cathedral. Initially drawn in a classic
way, Notre Dame de Paris was soon engulfed in flames, referring to the events of 2019.
9. Collaborations as a stage of effectiveness scaling.
10. Ideas inspire ideas.
Kristina T. Litherland and Anders I. Mørch [21] in their analytical work on group
dynamics within the “r/place” experiment, consider the relationship of social-visual artifacts at
three levels (Table 2).
Table 2. – Three levels of social-visual artifacts
Level
(intervention)

Canvas
(visual artifact)

Structure
(instruction)

r/place rules; emergent:
tile placement structure
and visual patterns

Meaning (group
interaction)

Seeing an image evolve;
design by visual
composition

User action
(creativity)

Placing or replacing a tile
in a certain color

Communication
(social artifact)
r/place rules;
emergent: social
structure and common
attitude
Discussion (debate,
negotiation,
persuasion); voting
posts up/down
Written utterance in
forum

Actors
(rate of change)
All participants (days;
emergent structure vs.
instruction; quantitative)
Small group (hours;
recognizable images and
multiple attitudes from
cooperation to conflict;
qualitative)
Individual (minutes;
clicks and utterances;
quantitative/qualitative)

Let us adapt the above information to build the model of the brand's influence on society
and the societal system as a whole (Fig. 1).
The brand directly interacts with society on three interrelated and complementary levels.
The object of influence on the part of the brand can be society as a whole, which accepts the
fact of the existence of the brand, however, due to its non-congruent structure, it is not an overall
representative of the target audience. In this case the impact on user and customer experience
is carried out indirectly. More often a brand has a direct impact on consumers and the behavior
of individuals in case of the fact when the object of influence consumers or current individual
but not society.
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Figure 1 – Model of brand influence on society and the societal system as a whole
(compiled by the author)
Making an interchange with the brand (financial, material, informational, etc.), society
generates new meanings at all levels that is new ideas, the vector of actions of which aims at
changing the system of interaction between the brand and society. This is where behavioral
trend management is critical for a brand.
System changes are scaled by information and communication processes. The effect of
such scaling could be changes in individual structural components of the system, system models
or the system as a whole.
On the one hand, changes in the societal system are an indicator of the effectiveness of
brand activity and its system of integrated marketing communications. On the other hand, it is
an incentive for strategic changes within the brand's policy in order to maintain the relevance
of satisfaction of the transformed needs of society in accordance with real values.
In addition to the effect on the brand, changes are also taking place in the societal
system. Synergy, emergence, the dynamics of the informational space, which is expressed in
the randomness of the appearances of news hooks, as well as many external factors enhance the
created effect.
Informational and behavioral trends that could be used in marketing communication
strategies are the subject of permanent rethinking by society (both in terms of ethics and value
significance).
In addition to analyzing behavioral trends when building a community around a brand,
“r/place” could also be used as a source of informational trends for the concept of influencer
marketing. All art depicts current influencers, which are both modern phenomena (countries,
football clubs, famous personalities, characters of cinema, comics, video games, music groups,
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memes and other manifestations of pop culture), and historical phenomena (works of art,
historical personalities, cinematographic pictures of the last century, etc.).
A separate postulate is the function of society, which consists in identifying and
reflecting priority social problems. In 2022 images referencing the Russian-Ukrainian war
became such a moment. Starting from the first hours, at the very first stages of the formation of
a common canvas, the flag of Ukraine was built pixel by pixel by users. It is noteworthy that
neither the Reddit platform nor the “r/place” event itself is popular in Ukraine.
Thus, it becomes obvious that support for the Ukrainian people in the form of a national
flag was a trend of the world community, and not of patriotic users. Holding the lead in terms
of image size for a long time at the first stages of canvas formation, the Ukrainian flag was able
to hold out until the end of the experiment.
On the final version of the canvas, the Ukrainian flag takes the fourteenth place in terms
of scale out of more than eight thousand pieces of art. Many additional elements were applied
to the initially clean yellow and blue canvas, including Ukrainian state symbols, symbols of the
Ukrainian army, a portrait of the President of Ukraine, Ukrainian architecture, and so on.
After analyzing the TOP-100 largest images on the “r/place” canvas (Table 3), two
informational trends could be definitely identified: national symbols and the phenomenon of
pop culture.
Table 3. – TOP-100 largest images on the “r/place” canvas
1
2
3
4
5
6
7
8

Flag of France
Flag of Germany
The Nordic Union
Central Alliance
Flag of the Netherlands
Void
Flag of Belgium
Windows XP taskbar

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

82

National
National
Pop-cultural
Pop-cultural
National
Pop-cultural
National
Pop-cultural

51
52
53
54
55
56
57
58

Flag of Colombia

National

59

r/GreenLattice
Flag of Spain
Flag of Germany
2B butt (censored by
admin)
Flag of Ukraine
Flag of the Netherlands
KOI (Purple Pixels)
Flag of Mexico
Farewell
Flag of Quebec
Chain Pact Allies
Flag of Germany
Crying Baby
Flag of the United States
Ugly pufferfish pond
United Gacha Alliance
Stream Train II

Social
National
National

60
61
62

Ghibli x Cowboy Bebop
Flag of India
Flag of Denmark
Mizkif
Star Wars
Flag of Poland
Flag of Romania
Pride road
r/MrRobot/Rassicas
Alliance
TotalBiscuit
Flag of Portugal
Trans pride flag

Pop-cultural

63

Flag of Belgium

Social
National
Pop-cultural
National
Pop-cultural
National
Pop-cultural
National
Other
National
Other
Pop-cultural
Pop-cultural

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Zyzz
Flag of Ireland
Flag of Portugal
Middle-Eastern Alliance
Hand stencil
The Asmongold Pot
The Blue Corner
Mustafa Kemal Atatürk
Widowmaker
Ending neutral zone
Slovakia flag
Flag of the Czech Republic
.tv/drakeoffc Avatar

Pop-cultural
National
National
Pop-cultural
Pop-cultural
National
National
Social
Pop-cultural
Pop-cultural
National
Social
National
Pop-cultural
National
National
Pop-cultural
Art
Pop-cultural
Pop-cultural
Historical
Pop-cultural
Pop-cultural
National
National
Pop-cultural
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Table continued 3
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Flag of Argentina
Battle of the Heroes
Flag of Sweden
Meteor
FREAK SQUAD
Flag of Italy
Flag of Brazil
The Seven Provinces
Flag of Turkey
Oranje Boven
Flag of Norway
Leaves From The Vine
Bratishkinoff
Flag of India
Flag of Argentina
Flag of Finland
The Night
Watch.Rembrandt
Flag of Spain
Gol D. Roger
Flag of Poland
Superstonk
r/fuckcars parking lot
Arc de Triomphe
The Tortoise Trainer

National
Pop-cultural
National
Other
Pop-cultural
National
National
Historical
National
National
National
Pop-cultural
Pop-cultural
National
National
National
Art

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

r/fuckcars highway
Large Pink Amongus
Sci-Fi-Fantasy Alliance
Gigachad Emote DGG
Notre-Dame de Paris
Flag of the United Kingdom
Chessboard
Donut
Everlasting Summer
Bangtan Sonyeondan
Hollow Knight/ Elden Ring
Arkeanos
The Blue Corner
Jinx from Arcane
Flag of France
OMORI White Space
Philippines Base Bravo

Social
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
Art
National
Other
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
Pop-cultural
National
Pop-cultural
National

National
Pop-cultural
National
Pop-cultural
Social
National
Art

94
95
96
97
98
99
100

Average Greek vs Turk
Slovak flag with pixelart
Void Entity
Mr. Incredible
Flag of Austria
Rainbow road
Flag of the Netherlands

National
National
Pop-cultural
Pop-cultural
National
Social
National

The abundance of national symbols is due to the fact that the experiment is an
international arena, where the association of users by nationality is the easiest way to become
part of the group.
At the same time, the association of groups on the basis of a common interest in popcultural phenomenon is not due to any additional labels. Such groups were formed from likeminded people from different countries and societal settings, which allows us to consider pop
culture as a more universal tool for reflecting the interests of society.
It is also worth noting that most of the art objects that are categorized as “National” are
not ideologically separated. Most of the national images are supplemented with the heritage of
national culture or pop-culture, which can already be safely considered world-wide (Table 4).
Table 4. – Quantitative indicators of the informational trends
National
42

Pop-cultural
41

Social
7

Art
4

Historical
2

Other
4

Other informational trends include art (Rembrandt, Hand stencil, etc.), social problems
(pollution, representation) and historical aspects (facts and personalities). Four images from the
TOP-100 that remained outside the categories: a crying baby, a pufferfish pond, a meteor, and
a chessboard A lot of arts from 2022 references the arts from 2017. The Star Wars franchise
remains the undisputed leader in pop culture, and anime culture, sports and superheroes are still
M. Chaikovska, O. Shkeda. Analysis of digital indicators of the convergence of behavioral and
informational trends of society management in the framework of the societal concept of influencer
marketing
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popular. Each of the objects presented on the canvas has a popularity and degree of influence,
which includes marketing potential.
Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. The analysis of the digital pop-cultural experiment “r/place” identified 16 behavioral
trends and classified the 100 largest visual informational objects that can be used as influencers
in influencer marketing strategies.
The proposed concept of using a pop-cultural phenomenon as an indicator of behavioral
and informational trends is argued from the point of view of theory and confirmed in practice:
almost half of the informational trends are related to the pop-cultural world, and the behavior
of information system users corresponds to the cultural norm. Since the analyzed experiment
was held on an international platform, and the sample of users was not standardized under any
criteria, it means that the cultural norm corresponded to the ideas of the majority, that is, the
most popular.
Based on the behavioral analysis of users of the Reddit information system, a model of
the brand's influence on society and the societal system as a whole has been built. It is based on
three levels of influence of the brand, actions of society, information processes and the effect
diffusion of the produced intervention on all categories of the societal system. Such a model
could be used in building an integrated marketing communications system, and also has
practical value for developing influencer marketing strategies.
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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).
Шкеда О.О., аспірант, викладач, Одеський національний університет імені І.І.
Мечникова (Одеса, Україна).
Аналіз цифрових показників конвергенції поведінкових та інформаційних тенденцій
управління в межах соцієтальної концепції маркетингу впливу.
Стаття присвячена аналізу особливостей, факторів та показників поведінкових та
інформаційних тенденцій управління в межах соцієтальної концепції маркетингу впливу в
умовах діджиталізаціі суспільства. Розглянуто проблему методологічного обґрунтування
адаптаційного вибору інструментів впливу та ідентифікаторів настроїв споживачів з точки
зору глобалізації. Доведено, що оскільки сучасні концепції управління маркетингом базуються на
соцієтальних принципах, маркетинг впливу повинен існувати в риториці соціальних та етичних
інтересів суспільства. Виявлено, що індикатором цих інтересів можуть бути соціальні події,
що відображають реальні соціальні цінності. Проаналізовано одну з таких подій, яка була
проведена на платформі Reddit як соціальний експеримент під назвою «r/place». Аналіз
експерименту дозволив виявити поведінкові та інформаційні тенденції, які можна
використовувати для побудови маркетингової стратегії впливу в контексті соцієтальної
концепції управління маркетингом. На основі поведінкових факторів побудовано модель впливу
бренду на суспільство та соцієтальну систему в цілому, визначено інформаційні об’єкти з
потенціалом інфлюенсерів. Розглянуто детальну хронологію експериментів у 2017 та 2022
роках. Обумовлено перспективи використана моделі для побудови інтегрованої системи
маркетингових комунікацій та практичне значення для розробки стратегій маркетингу впливу.
Ключові слова: маркетинговий менеджмент, концепція соцієтального маркетингу,
маркетинг впливу, поп-культура, поведінкова економіка, маркетингова стратегія.
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of a brand audit. The relevance of the research topic is due to the formation of the brand as the most
valuable asset of the company. The brand audit appears as a preparatory step to develop or adjust
brand positioning, refine its development strategy, and a tool for a comprehensive review of a brand or
a system for monitoring its health and effectiveness. The result of the study is a composition of
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Statement of the problem in general form and it’s connection with important
scientific or practical tasks. At the end of the XX century and at the beginning of the XXI
century, the idea of brands could be identified as the hottest marketing trend.
The renowned phrase of advertising research specialist Larry Light in his interview with
the Journal of Advertising Research, quoted in David Aaker's book, says: "The marketing battle
will be a battle of brands, a competition for brand dominance. Business and investors recognize
brands as the company's most valuable assets. This is a critical concept. It is a vision of how to
develop, strengthen, protect and manage business. It will be more important to own markets
than to own factories.
The only way to own markets is to own market-dominant brands”. Indeed, there are
several strategic assets available to any company that can give it a long-term competitive
advantage. Brand is one of such assets. Creating a brand as a strategic asset requires significant
amount of time and considerable management effort.
Branding is becoming a top priority for managers in all segments of the market: high
technology, consumer goods, utilities, components, services, B2B interaction, pharmaceutical
laboratories, non-governmental and non-profit organizations [1,2,3,4,10,11,16,20,26,32].
© 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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Analysis of the latest research and publications, which initiated the solution of this
problem and on which the author relies. After studying the concept of "brand", it becomes
clear how the understanding of the concept changes over time: from a legal category denoting
a set of characteristics such as name, design, manufacturer, etc. to increasing integration into
the concept of the ideological nature of the brand, its connection with consumer consciousness.
More and more authors, defining the concept of "brand", emphasize the unique characteristics
of the product that differentiate it from competitors in the minds of consumers. Having begun
to note the role of the consumer, his perception, the associations formed in his mind, scientists
recognize that this consciousness is the place where the brand exists. Their concepts are united
in the fact that although the brand is inseparable from the material component of the product,
there is essentially an ideological, intangible "superstructure" over it.
Highlighting the previously unresolved parts of the general problem to which the
article is devoted. At the same time, the aspect of profitability and market power is often
unfairly ignored. A brand that is not able to make a profit (regardless of how it is perceived by
consumers) remains just a name.
Having identified common characteristics in the definitions given by different authors,
we can describe several approaches to the definition of "brand", listed in table 1.
Table 1 – Approaches to the definition of "brand"
Approach
Juristical

Economic

Managerial

Instrumental

Behavioral

Generalized definition
A brand is a name, term, design, symbol, or
any other characteristic (or combination
thereof) that identifies a product or service of
a particular manufacturer and distinguishes it
from the products and services of other
manufacturers.
A brand is an intangible asset, a differentiated
trademark, which in the minds of consumers
is associated with certain advantages or
benefits and is characterized by a certain level
of customer loyalty.
A brand is a management tool that can be
used to manage the work of the entire
organization, the basis for strengthening the
company's competitive position in the market.
A brand is a set of objective and virtual
parameters that combines the real
characteristics of the product and its
subjective imprint on the minds of consumers,
provides a connection between the
manufacturer and the consumer group.
A brand is a name that brings a certain added
value of a product to the minds of consumers,
which can meet certain needs, and becomes a
criterion for purchase.

Authors
American Marketing
Association (AMA),
Kotler F. [4]

Starostina A.O.,
Dowling G.,
Balabanova L.V.
[12], [15], [5]
Aaker. D., Zozulov
O.V. [3], [32]

Romat E.V.,
Temporal P.,
Studinska G.Y. [29],
[30], [31]
Kapferer J.-N., Jones
J. [18], [19]
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A brand is a set of ideas, concepts and
associations that arise in the minds of
consumers or that are implanted in the
consumers’ heads.
A brand is a consistent set of functional,
emotional, psychological and social promises
to the target consumer that are unique and
meaningful to them and best meet their needs
and are proven by product testing, repeat
purchases and pleasant user experience.
A brand is a tool of social communication of
the company with consumers, which is based
on the emotional component and forms its
social capital.

Table continued 1
Rice E., Keller K. L.,
Jevons K. [17], [20],
[28]
Jacobi J., Pertia W.,
Ogilvy D. [16], [25],
[27]

Authorial definition

In this way, the brand becomes a real object that brings value to its owners. The set of
brand assets that create added value or have the power of marketing influence on the consumer,
are sources of formation of "brand equity". D. Aaker defines brand equity as a set of assets (or
liabilities) associated with a brand name and symbol that increases (or decreases) the value of
the product to consumers and, consequently, to the company itself. According to him, the main
assets of the brand equity are: brand awareness; brand loyalty; perceived quality; associations
with a brand; other assets belonging to a brand (attitude to branded products in distribution
channels, patents, etc.). In general, it can be stated that the added value brought by a brand has
direct and indirect sources of formation. Among which the direct ones are market share,
profitability, brand price premium, sales share (if not lower than the industry average), indirect
ones are loyalty, commitment, recognizability, etc.
Formulation of the purpose of the article (statement of the problem). In modern
socioeconomic conditions, the brand is seen as a strategic asset of the company, management
of which allows to create a clear and attractive image of the brand in the minds of consumers
and form a strong commitment to it, achieved by following a certain reasonable brand strategy.
The key role in this process is given to the proclamation of values that correspond to the ideas
and requests of the target audience. Thus, the basis of an effective brand strategy is the
awareness of its consumers, the ability to anticipate changes in their moods and respond to them
in a timely manner. Such a strategy is necessary if the company plans to stay on the market for
a long time, and is usually implemented in combination with such marketing activities as sales
promotion, expanding spheres of influence and investment in promotion. One of the stages of
its development is brand audit.
Statement of the main material of the research with full justification of the
scientific results obtained. Keller notes that a brand audit is a comprehensive review of a brand
with a view to identify its sources of equity. Unlike general marketing audit, brand audit is a
more consumer-focused process that aims to assess the state of the brand, reveal the sources of
brand equity and suggest ways to manage it. Brand audit requires an understanding of the
brand's sources of equity from the perspective of both the firm and the consumer. From a firm
perspective, what products and services are currently offered to consumers, and how are they
sold and branded? From the consumer's point of view, what deeply perceived ideas and beliefs
create the true meaning of brands and products? A study of other scholars' approaches to
defining the concept of brand audit and its role is shown in the table 2.
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Table 2 – Retrospective analysis of approaches to the definition of "brand audit"
Author, source
Keller K.L. (Strategic Brand
Management, 1998) [20]
Aaker D. (Building Strong
Brands, 2000) [2]

Domin V.N. (Branding, 2004)
[11]
Dudnikova N.Y., Kuzmina
E.V. (Approaches to brand
value assessment, 2013) [13]
Koryagina S.V. (Marketing
Audit, 2014) [21]

Martasov D.A., Nevostruyev
P.Y. (Brand management as an
adaptive tool of differentiation
in consumer markets, 2014)
[24]
Baumgart K. (Brand Audit for
Cultural Institutions (BAC): A
Validated and Holistic Brand
Controlling Tool, 2016) [6]

Definition
A brand audit is a comprehensive review of a brand to
identify its sources of equity.
A brand audit is a holistic management exercise that
allows marketers to get a fundamental idea of the
effectiveness of the brand today, compared to its stated
goals.
A brand audit is a comprehensive, systematic,
independent and periodic examination of the
organization's activities in the field of brand management.
A brand audit is one of the methods to assess the value of
a brand.
A brand audit is an analysis of the strengths and
weaknesses of the brand, its current position in the market
in relation to competing brands, a view of the brand
"from the side".
A brand audit is an element of the brand management
system, which provides feedback from the brand to the
market by conducting qualitative and quantitative
marketing research, the main purpose of which is to
provide the company's management with data to assess
performance.
A brand audit is a comprehensive, systematic,
independent and periodic review of the brand, which aims
to identify problem areas and opportunities, and form a
recommended action plan to improve brand effectiveness.

The analysis of the definitions above allowed us to identify four approaches to the
definition of "brand audit" (Table 3).
Table 3 – Approaches to the definition of "brand audit" [author's development]
Approach
Managerial
Competitive

Definition
A brand audit is a systematic process of evaluating brand equity in order to
make management decisions to improve brand strategy
A brand audit is a complex and comprehensive study of the company's
brand portfolio assets, which aims to create a relevant marketing
environment, market positioning of brands and optimize the brand portfolio
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Table continued 3
A brand audit is a process of analysis of market forms of the brand, its
assets, socio-psychological and production-economic sources of their
origin, analysis of internal and external environment of its operation,
analysis of business processes and enterprise functions aimed at improving
efficiency of equity use
A brand audit is a comprehensive study of the company's activities in the
field of branding in order to assess certain indicators of brand effectiveness
in comparison with the goals of brand management

Although some experts insist that the audit should be conducted by a specialist who is
not directly related to the company, Keller emphasizes the importance of regular brand audits
carried by the company itself, proposing an annual planning cycle of this type of control. He
calls this procedure a particularly useful basis for marketers when making plans, which can
have profound implications for the strategic leadership of brands and company performance.
Analyzing all the considered approaches to the definition of this concept, we can provide
our own supplemented definition. Thus, a brand audit is a comprehensive, systematic process
of brand monitoring, analysis of its strengths and weaknesses, and study of its metrics over time
and by audiences in the market context in order to form recommendations for correcting brand
strategy. Among the tasks of brand audit, which scientists determine, the following main ones
can be distinguished: searching for the most optimal ways of brand development; expanding
the target audience and/or range; determining the current position of the brand in the market
relative to competitors; developing or adjusting positioning and promotion strategies.
In their work, most authors who have studied the topic of brand audit highlight the
existence of two components of this process: external and internal audit [14, 21, 7, 8]. Thus, an
internal brand audit means the study of parameters and processes occurring within the company.
Such parameters include corporate culture, internal relationships and communications,
marketing strategy, brand perception by employees and top management of the company.
External audit of the brand involves analysis of the global macroenvironment, market
and its trends, competitive analysis and study of consumer behaviour.
The concept of these two components echoes that described by Keller [20]. It highlights
the brand inventory process, which aims to provide an up-to-date, comprehensive description
of all company-related marketing activities. He rightly calls external brand audit "research" aimed at researching consumers, and their attitude to the brand, in order to better understand
the source of brand equity, as well as possible barriers to development. In general, we can say
that a brand audit is part of a more comprehensive marketing audit, the emphasis of which is to
streamline all marketing activities of the enterprise. It aims to identify the strengths and
weaknesses of the company, assess the potential and possible risks, and strengthen the
company's position.
Figure 1 outlines two areas of brand audit: audit of the external and internal environment
of the enterprise. Thus, the audit of the internal environment includs the analysis of all systems
and business processes related to the brand (its creation and management), and the external the study of the marketing macroenvironment in which the brand exists.
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AREAS OF BRAND AUDIT

Internal environment
Analysis of the current marketing
complex, analysis of business
processes and functions of the
enterprise for compliance with the
market positioning of the brand.

External environment
Identification of fundamental features of the market,
analysis of the competition and the state of the
competitive environment, market conditions,
communications, analysis of consumers, their patterns
of behaviour, values, and motives.

Figure 1 – Areas of brand audit [author's development]
We will also define the types of a brand audit by such characteristics as the level of
decision-making, scale, aspect of time and regularity (Table 4).
Table 4 – Types of brand audit [author's development]
Criterion

Types
Strategic

1. The level of
decision making

2. The scale of
the event
3. Time aspect
4. Regularity

Operating
Full-scale
Areal
Partial
One-time
Trekking
Systematic
Periodic
Disposable

Characteristics
Conceptual consideration of brand portfolio, market
positioning and targeting.
Monitoring the current state of the brand, the
effectiveness of communication processes and
promotion strategies.
Audit of all zones and components.
Only internal or only external.
Analysis of the selected component.
Rarely, to assess the current state of brand assets.
Often, in order to track selected indicators.
As part of the overall audit of the company.
Conducted at a fixed interval.
Carried out as needed, once.

The subject of the brand audit may differ depending on the chosen approach to
understanding this process (Table 3). According to the approaches we have named, the subject
of a brand audit can be: a portfolio of brands or each individual brand in accordance with the
approach (Fig. 2).
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Managerial
approach

Competitive
approach

Procedural
approach

Current brand
strategy, system
of managerial
functions for
brand
management.

Equity and brand
communication
process for market
compliance.

All business
processes of the
enterprise in terms of
compliance with the
objectives and their
effectiveness in
creating brand
equity.

Economic and
managerial
approach
The real market
value of the
brand's assets, the
process of
creating value.

Figure 2 – Subject of brand audit according to the approach [author's development]
Thus, from the point of view of the managerial approach, the subject of the brand audit
is the current brand strategy, the system of managerial functions for brand management. From
a competitive point of view – equity and the process of brand communication for compliance
with market requirements. The procedural approach considers all business processes of the
enterprise in terms of compliance with goals and their effectiveness in creating brand equity. In
turn, the key to the economic and managerial approach is the real market value of the brand's
assets, the process of creating value.
Several methodologies for conducting a brand audit can be found in the marketing
literature (Lederer K. and Hill S., Kumar N., Aaker D., Chevalier M.). These methods and
algorithms are rather recommendatory, as there is no universal formula, the authors offer
different ways to evaluate brands and brand portfolios. Moreover, there is no evidence in the
marketing and branding literature to apply these methodologies in a business context. However,
there are general approaches that are increasingly used by brand managers, with considerable
success.
Brand Portfolio Molecule [23], proposed by K. Lederer and S. Hill, although not
intended to audit the brand itself, indirectly contributes to the study of the relative importance
and contribution of brands to the portfolio. The authors emphasize the importance of moving
away from the prejudices of traditional brand management that companies should focus
exclusively on their brands and that each brand manager should work with only one brand at a
time. This structure is a graphic representation of a brand portfolio, where brands are atomshaped and grouped to reflect how customers perceive them. In practice, this procedure includes
three main stages. In particular:
1) conducting an inventory of trademarks to determine what should or should not be
included in the portfolio, by brainstorming, knowledge of managers or available market
research;
2) classification of these brands, i.e. grouping them into "leading", "strategic" or
"supporting" brands, and measuring their importance for purchasing, impact on procurement,
positioning, relationships and degree of control;
3) mapping the molecule by designing the actual structure and organizing the portfolio
using the molecule.
In his publication on the relevance of small and low-profit brands in large companies,
Kumar N. also presents The Brand Audit Sheet [22], which includes some financial and other
indicators of brand effectiveness. This technique is best suited for analyzing the brands of multi92
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brand and multinational companies, streamlining their brand portfolio. The Audit Sheet
includes the following steps:
1) a list of all brands in the company's portfolio, their market share, annual sales and
profits, market positioning;
2) assessment of the market position of each brand as "dominant", "strong", "weak" or
"not available";
3) classification of brand positioning using one of the words: "value", "high quality" or
"fun";
4) defining the role of each brand in profit generation, indicating whether it is a "cash
generator", "neutral" or "cash user".
D. Aaker, in his method of brand audit, offers a set of issues that need to be considered
when developing a brand portfolio strategy [1]. His approach includes:
1) determination of the relevant list of brands, including all brands and sub-brands of
the portfolio;
2) establishing context-sensitive evaluation criteria such as brand equity (awareness,
reputation, differentiation, relevance and loyalty), business strength (sales, market
share/position, profit and growth), strategic relevance (expandability and business relevance) )
and branding options (transfer of brand equity and merger potential with other brands);
3) assessment of brands using certain criteria and assessment based on the market
knowledge of the brand team;
4) defining the role of brands such as “strategic”, “power”, “flanker”, “silver bullet”,
and “cash cow”;
5) development of an improved brand portfolio strategy;
6) change of strategy, suddenly or gradually, towards the target strategy.
This methodology represents an evolution of previous approaches, as it covers all
dimensions of brand equity and prioritizes the brand itself, allowing companies to take
corrective action. Moreover, this technique includes a step of transition and change of brand
strategy, which was not taken into account in previous algorithms.
The methodology of brand audit, proposed by Chevalier M. and Mazalovo G., deserves
special attention. This methodology takes into account three areas:
1) Chain of communications, which involves analysis of the sequence, consistency,
effectiveness and relevance of communication.
2) Competitive context in which the chain of communications operates. Obviously, the
brand competes not only with its reference competitors (those used as an aid in the search for
differentiation of brand identity) but also with the "noise pollution" of all brands that are
constantly fighting for consumer attention.
3) The consumer himself. All communication is based on the hypotheses of perception
and reaction from consumers. In the context of the audit, these hypotheses need to be tested [9].
The scheme of the methodology consists of three stages:
1) First, a "snapshot" of the current state of the communication chain through the four
states that make it up. It is the longest and most labour-intensive stage of the audit. It requires
market research and analysis of large amounts of data, which are not always readily available.
It includes three types of analysis, focused on the company, consumers and competitors.
2) Second, check what we call transitions from one state to another in the
communication chain.
3) Finally, recommendations for change are divided into three functional categories:
identity management, merchandising, and operational and organisational processes.
Each of the considered models can serve as a tool and reference point for conducting a
certain type of brand audit, which we have defined above.
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Conclusions from this research and prospects for further developments in this
area. In general, we can say that a brand audit is part of a more comprehensive marketing audit,
the emphasis of which is to streamline all marketing activities of the enterprise. It aims to
identify the strengths and weaknesses of the company, assess the potential and possible risks,
and strengthen the company's position.
The data obtained as a result of the audit will allow to form recommendations for further
development, identify shortcomings that prevent the brand from being remembered by the
consumer, to understand whether the price of the product is justified and whether the corporate
style is effective. As a result, decide on the appropriateness of changing the positioning of the
brand or strategy and management tools.
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Бренд-аудит: типи, підходи, методології.
У роботі досліджуються підходи до визначення поняття «бренд-аудит», зони
проведення бренд-аудиту, типи бренд-аудиту, предмет бренд-аудиту відповідно до підходу,
методології та моделі проведення бренд-аудиту.
Актуальність теми дослідження зумовлена становленням бренду як найціннішого
активу компанії. Аудит бренду постає в якості підготовчого кроку для розроблення або
корегування позиціонування бренду, уточнення його стратегії розвитку, може бути
інструментом всебічного огляду бренду або системою спостереження за показниками його
здоров’я та ефективності.
Результатом дослідження стала композиція підходів до визначення поняття «брендаудит», в якій, поєднано управлінський, конкурентний, процесуальний та економікоуправлінський підходи; розробка процесу бренд-аудиту, який розглядається в двох зонах:
внутрішнього і зовнішнього середовища; визначення типу та зон бренд-аудиту.
Ключові слова: бренд, бренд-аудит, брендинг, методологія проведення бренд-аудиту,
корегування позиціонування бренду
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