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У статті виділено інструменти цифрового маркетингу, що використовуються вітчизняними промисловими підN
приємствами для просування власної продукції промислового вжитку на вітчизняні та світові ринки. Так, на сьогодні
основними інструментами, що використовуються промисловими підприємствами для просування власної продукції
є: використання електронних торгівельних майданчиків та вебNсайтів. Враховуючи проведені дослідження, порядок
використання цих інструментів має значення. Запропонована авторська послідовність використання інструментів
інтернетNмаркетингу для просування промислової продукції, що враховує можливості і задачі кожного підприємN
ства. Визначено, що попри достатньо великі можливості цифрового маркетингу, існують проблеми з використанням
інструментарію. Насамперед це зумовлено відсутністю стратегії просування та недостатньою обізнаністю в просуN
ванні online, маркетологів, що працюють на промислових підприємствах та нерозумінню всіх можливостей, що наN
дають цифрові інструменти. Виділено основні елементи для просування продукції промислового вжитку. ЗапропоN
новано визначення парадигмального базису, з урахуванням сучасних інструментів просування продукції, під яким
розуміємо таку сукупність загальнотеоретичних і практичних основ, положень, законів і закономірностей, понять і
уявлень, принципів, інструментів, методів, моделей і чинників, які в повній мірі характеризують особливості ведення
бізнесу з застосуванням цифрового маркетингу.

Надано парадигмальні основи діяльності промислових підприємств у ІнтернетNсередовищі. Надано визначення
інтернетNплатформи та запропоновані її основні характеристики. Визначено послідовність використання інструN
ментів інтернетNмаркетингу для просування промислової продукції в інтернетNсередовищі. Визначено причини маN
лоефективного застосування інструментарію інтернетNмаркетингу для багатьох вітчизняних підприємств, що дозвоN
лило обгрунтувати необхідність налагодження і підтримання взаємовигідних двосторонніх зв'язків зі споживачами
та іншими економічними контрагентами та контактними аудиторіями, позиціювання товаровиробника і його проN
дукції на ринку. Сформульовано робочу гіпотезу дослідження щодо створення спеціальної webNплатформи для проN
мислових товаровиробників, що дозволить підвищити результативність просування і реалізації вітчизняної продукції
промислового використання в умовах глобалізації світових ринків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

З метою підвищення ефективності процесів
просування товарів промислового вжитку
підприємства постійно вдосконалюють свою
виробничо(збутову діяльність. В умовах глоба(
лізації та інформаційної економіки остання
потребує суттєвих змін, зокрема щодо засто(
сування новітнього інструментарію Інтернет(
маркетингу, що в свою чергу передбачає не(
обхідність врахування нових положень, законів
і закономірностей, тобто нову парадигму діяль(
ності.

В умовах глобалізації світових ринків без
цілеспрямованої комунікаційної діяльності з
метою широкого інформування споживачів про
підприємство та його продукцію успішність
бізнесу не можлива. І, якщо в основі такої
діяльності є процес прийняття рішення спожи(
вачами щодо покупки, то він має бути доклад(
но дослідженим і максимально зрозумілим для
товаровиробників.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема розробки ефективної системи
просування продукції досліджувалась багать(
ма відомими вітчизняними науковцями, зокре(

The article highlights the digital marketing tools used by domestic industrial enterprises to promote their own
industrial consumption products in domestic and world markets. So, today the main tools used by industrial enterprises
to promote their own products are: the use of electronic trading platforms and websites. Considering the conducted
research, the procedure for using these tools matters. The proposed author's sequence of using Internet marketing tools
to promote industrial products, taking into account the capabilities and tasks of each enterprise. It is determined that
without interfering with the sufficiently large possibilities of digital marketing, there are problems with the use of tools.
First of all, this is due to the lack of a promotion strategy, and lack of awareness in the promotion of online, marketers
working in industrial enterprises and a lack of understanding of all the opportunities that digital tools provide. The main
elements for the promotion of industrial consumption products are highlighted. The definition of a paradigmatic basis is
proposed, taking into account modern tools for promoting products, by which we mean a combination of general
theoretical and practical foundations, provisions, laws and laws, concepts and ideas, principles, tools, methods, models
and factors that fully characterize the features of reference digital marketing business.

Provided paradigm foundations of industrial enterprises in the Internet environment. The definition of the Internet
platform is given and its main characteristics are proposed. The sequence of using Internet marketing tools to promote
industrial products in the Internet environment is determined. The reasons for the ineffective use of Internet marketing
tools for many domestic enterprises are identified, which made it possible to justify the need to establish and maintain
mutually beneficial bilateral relations with consumers and other economic contractors and contact audiences, positioning
the producer and its products on the market. The working hypothesis of the study on the creation of a special webN
platform for industrial producers is formulated, which will improve the effectiveness of promoting and selling domestic
industrial products in the context of globalization of world markets.

Ключові слова: парадигмальний базис, інтернет?платформа, просування (promotion), по?
слідовність просування продукції промислового вжитку, торгівельна платформа.

Key words: paradigmatic basis, internet platform, promotion, sequence of promotion of industrial
products, trading platform.

ма, Балабановою Л.В. [1], Братко О.С., Бутен(
ко Н.В., Войчаком А.В., Гірченко Т.Д., Гонча(
ровим С.М., Дубовик О.В., Лукянець Т.І., Пи(
липчуком В.П. та іншими.

Під просуванням (promotion) товарів нау(
ковці розуміють будь(які форми повідомлень,
що використовується підприємством для
інформування, переконання та нагадування
про свої товари/послуги або про саме підприє(
мство [1; 2].

На думку Башинської І.О. і Поповенко Н.С.
[2, с. 8], головна мета процесу просування —
стимулювання, а отже, поліпшення попиту.
Просування товару створює образ престиж(
ності підприємства та його виробів; інформує
про параметри, властивості товару; сприяє
пізнаванню нових товарів; підтримує попу(
лярність існуючих товарів; може змінити обра(
зи чи саме використання товарів і послуг, які
втрачають свої позиції; пояснює, де можна
придбати товари і послуги; переконує спожи(
вачів переходити від дешевих до дорожчих; за(
охочує до активності учасників каналів збуту;
інформує споживача про розпродаж; відпові(
дає на запити споживачів; обгрунтовує ціни на
товари та послуги; завершує угоди; забезпечує
обслуговування клієнтів після покупки товару;
створює сприятливу атмосферу для підприєм(
ства та його товарів у змаганні з конкурента(
ми.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження ефективності

різних інструментів просування продукції про(
мислового вжитку, зокрема інтернет(платфор(
ми, та послідовність їх використання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективна діяльність в галузі інтернет(мар(

кетингу передбачає забезпечення відповідності
між задачами, які вирішуються за його допо(
могою (а для вітчизняних товаровиробників —
це просування їх продукції на національний і
міжнародні ринки), і набором відповідних
інструментів і методів. Виходячи з цього, окрес(
лимо основні інструменти інтернет(маркетин(
гу, що їх застосовують вітчизняні підприємства
для просування своєї продукції (основну ува(
гу приділено online каналам просування, оскіль(
ки вони є ефективнішими за offline). У порядку зни(
ження дієвості основними інструментами є [3]:

— електронні торгові майданчики і дошки
оголошень;

— корпоративний сайт підприємства;
— контекстна реклама;
— E(mail — розсилки;
— соціальні медіа;
— SEO(оптимізація;
— медійна реклама;
— прямі продажі через інтернет.

Послідовність та інтенсивність використан(
ня різних інструментів має важливе значення,
що впливає на результативність діяльності. На
думку Ілви Боземарк [4], їх потрібно застосо(
вувати у такій послідовності:

— створення стильного і функціонального
сайту (отримання програмного забезпечення
електронної комерції, налаштування торгово(
го рахунку);

— розроблення яскравого контенту для
свого сайту;

— соціалізація, тобто (незалежно від виду
бізнесу) створення бізнес(аккаунтів у Face(
book, Twitter, LinkedIn тощо;

— приєднання до партнерських програм по
маркетингу (партнерські програми використову(
ють для збільшення онлайн(продажів, але коли
відвідувач купує товар за партнерським посилан(
ням, власник сайту отримує партнерську комісію);

— розміщення реклами Google AdSense на
своєму веб(сайті (програма автоматично роз(
міщує текстові та графічні оголошення, які
підходять по контексту, а власники сайтів отри(
мують дохід за кліки та покази реклами).

На думку С.М. Ілляшенка [5], має бути така
послідовність:

1) створення власного сайта;
2) використання контекстної реклами з оп(

латою за перехід (більшість компаній досяга(

Рис. 1. Послідовність використання інструментів інтернетFмаркетингу для просування
промислової продукції

 

ІІ. Оптимізація структури і контенту 
сайту відповідно до розвитку ІТ 

I. Створення сайту підприємства 

ІІІ. Реєстрація на електронних торгових 
майданчиках 

ІV. Застосування контекстної реклами 

V. Реєстрація у соціальних мережах, 
викладання відео-роликів 

(на You Tube тощо) 

VІ. Активність на форумах та ведення 
цікавого блогу 

VІІ. Адресні E-mail-розсилки 
зацікавленим споживачам 

VІІІ. Мотіноринг, контролінг і 
оптимізація діяльності в інтернет-

середовищі 
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ють успіху завдяки on(line(рекламі): розміщен(
ня реклами на сайдбарах, придбання реклами в
Google Ad Words, розміщення реклами на влас(
ному сайті;

3) використання можливостей You Tube
(якісне відео про власну фірму, зйомка заходів,
створення каналу з вирішення професійних
питань, відео про користувачів даних товарів
або послуг тощо);

4) активність на форумах та ведення блогу;
5) розсилання рекламної інформації елект(

ронною поштою (бажано розсилати інформа(
цію лише зацікавленим споживачам, оскільки
більшість Internet(користувачів вважають роз(
силку спамом);

6) реєстрація у соціальних мережах (мож(
ливість проведення конкурсів, опитувань, ство(
рення цікавих постів);

7) привернення уваги споживачів завдяки
оригінальним фото, наприклад реєстрація у
Pinterest чи Іnstagram;

8) on(line(опитування, що дає можливість
одержати правдиву інформацію про ставлення
споживачів до організації або її товарів/по(
слуг.

Цей перелік має вдосконалюватись відпо(
відно до розвитку і розширенню комунікацій(
ного інструментарію в інтернет(середовищі. На
наш погляд, на сьогодні ці інструменти доціль(
но застосовувати у послідовності, представ(
леній на рисунку 1.

Оnline(опитування, які Ілляшенко С.М. за(
значає в останьому пункті, є одним з засобів
моніторингу діяльності. Сформувати ефектив(
ний комплекс просування в інтернеті допома(
гають інструменти Web(аналітики. Найбільш
популярними з них є: Google Analytics, Яндекс
Метрика, Open Web Analytics, Go Squared,
Chart beat, Going Up, Mix Panel, Kiss metrics та
ін. Вони дозволяють оцінити комунікативну
ефективність конкретних заходів з просуван(
ня продукції і внести необхідні корективи.

Проте застосування комунікаційних інстру(
ментів інтернет(маркетингу для багатьох
вітчизняних підприємств є малоефективним.
Порівняльний аналіз причин цього становища
дозволив визначити такі основні з них:

— відсутність на більшості підприємств як
стратегій інтернет(маркетингу, так і стратегій
просування їх продукції в інтернет;

— незначна кількість компаній, що пропо(
нують якісні системні послуги у галузі інтер(
нет(маркетингу;

— недостатня кваліфікація і недостатній
досвід фахівців з інтернет(маркетингу, що пра(
цюють на підприємствах;

— застосування обмеженого набору інстру(
ментів для просування продукції промислових
підприємств в інтернет;

— недостатня увага до засобів Web(аналі(
тики, що не дозволяє об'єктивно оцінювати
комунікативну ефективність політики просу(
вання в інтернет;

— нерозуміння фахівців промислових
підприємств усіх можливостей інтернет(марке(
тингу і Web(аналітики, а також переваг комп(
лексного їх застосування;

— недостатнє узгодження інструментів
інтернет(маркетингу зі стратегіями розвитку
підприємств та завданнями політики просуван(
ня у віртуальному середовищі;

— просте копіювання методів, що їх засто(
совують іноземні компанії, без урахування
вітчизняних особливостей та специфіки конк(
ретного товаровиробника;

— недовіра споживачів до виробів і послуг,
що просуваються в інтернет.

Ці та аналогічні причини приводять до того,
що на більшості промислових підприємств з
усієї множини інструментів просування про(
дукції в інтернет застосовується лише один —
створення корпоративного сайту [6]. Та й той
переважно застосовується для формування
сприятливого іміджу товаровиробника і у знач(
но меншому ступені — для налагодження і
підтримання взаємовигідних двосторонніх
зв'язків зі споживачами та іншими економічни(
ми контрагентами та контактними аудиторія(
ми, позиціювання товаровиробника і його про(
дукції на ринку.

Для забезпечення ефективності політики
просування продукції промислових підприємств
необхідним є:

— формування стратегії інтернет(марке(
тингу, яка була б узгоджена з загальноеконо(
мічною стратегією розвитку конкретного
підприємства;

— узгодження цілей і завдань складових
комплексу інтернет(маркетингу підприємства;

— виділення задач політики просування і
формування комплексу інструментів інтернет(
маркетингу які б дозволяли їх ефективно роз(
в'язувати;

— регулярний аналіз засобами Web(аналі(
тики комунікативної ефективності обраних
інструментів з метою оперативного внесення
відповідних коректив;

— економічний аналіз торгівельної ефек(
тивності політики просування продукції в ін(
тернет;

— залучення висококласних профільних
фахівців у галузі інтернет(маркетингу.
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З метою підвищення ефективності процесів
просування товарів промислового вжитку
підприємства постійно вдосконалюють свою
виробничо(збутову діяльність. В умовах глоба(
лізації та інформаційної економіки остання
потребує суттєвих змін, зокрема щодо засто(
сування новітнього інструментарію цифрово(
го маркетингу, що в свою чергу передбачає не(
обхідність врахування нових положень, законів
і закономірностей, тобто нову парадигму діяль(
ності.

На підтвердження цієї тези наведемо дум(
ку академіка НААН України М. Хвесика і про(
фесора І. Бистрякова, які зазначають, що
простір має властивості формування, зміни і
розвитку, які завдяки різноманітній діяльності
людини здійснюються з конкретною метою…
Говорячи про існування якісно різних форм
простору і часу, при переході з одного типу в
інший варто зважати на необхідність зміни й
умов їхньої реалізації [7].

Умови реалізації будь(яких змін мають бути
конкретизованими у принципах діяльності. У
"Цифровій адженді України" та "Концепції
розвитку цифрової економіки та суспільства
України" сформульовано такі основні принци(
пи цифровізації бізнесу [8]:

1. Рівний доступ до послуг, інформації та
знань, що надаються на основі інформаційно(
комунікаційних та цифрових технологій.

2. Створення переваг у різних сферах.
3. Підвищення ефективності, продуктив(

ності та конкурентоздатності.
4. Розвитку інформаційного суспільства та

засобів масової інформації.
5. Орієнтації на міжнародне, європейське та

регіональне співробітництво з метою інтеграції
України до ЄС, виходу на європейський і світо(
вий ринок.

6. Стандартизації.
7. Підвищення рівня довіри й безпеки.
8. Цифровізація є об'єктом фокусного та

комплексного державного управління.
На наш погляд, до наведених вище прин(

ципів слід додати принципи:
— інтерактивності,
— взаємодії,
— безперервності.
Під парадигмою взагалі розуміють су(

купність загальнотеоретичних основ, систему
понять і уявлень, які властиві певному періоду
розвитку науки. Отже, під парадигмальним ба(
зисом просування товарів промислового вжит(
ку за допомогою інструментарію інтернет(мар(
кетингу в умовах глобалізації ми розуміємо
таку сукупність основ (загальнотеоретичних і

практичних), положень, законів і закономірно(
стей, понять і уявлень, принципів, інструментів,
методів, моделей і чинників, які повною мірою
характеризують особливості ведення бізнесу з
застосуванням цифрового маркетингу.

Парадигмальні основи діяльності промис(
лових підприємств у Інтернет(середовищі по(
дані у таблиці 2. На наш погляд, концептуаль(
ною базою такої діяльності є програма
"Індустрії 4.0", тобто тієї фази 4(ї промисло(
вої революції, яка засновується на використан(
ня цифрових технологій. Принципи такої діяль(
ності відтворюють економічні, ринкові, техно(
логічні, інтерактивні та безпечні аспекти діяль(
ності. Для забезпечення цієї діяльності мають
бути створені екзогенні та ендогенні умови,
зокрема, технічне забезпечення на під(
приємстві та інфраструктурне — на ринку.

Бізнес(модель діяльності пропонуємо побу(
дувати на основі застосування спеціалізованої
Інтернет(платформи. Вважаємо, що на сучас(
ному етапі якнайкраще забезпечувати зво(
ротній зв'язок (насамперед) і необхідний рівень
комунікацій (загалом) здатні спеціалізовані
торгові інтернет(платформи для просування
товарів промислового вжитку відповідно вимог
глобалізованого ринку.

Практики визначають торгівельна платфор(
му як портал для розвитку бізнесу (для здійс(
нення онлайн продажів, реклами і отримання
замовлень з інтернету) [9].

Відповідно до Наказу МОН України "Про
затвердження Регламенту роботи Національ(
ного репозитарію академічних текстів" № 707
від 04.07.2018 р. "Інтернет(платформа для об(
міну науковими публікаціями — один з еле(
ментів наукової та дослідницької інфраструк(
тури, що становить сукупність інструментів та
засобів, реалізованих у мережі Інтернет у
формі соціальної мережі (інтерактивного веб(
сайту), призначеної для неформального обміну
результатами наукової діяльності, зокрема для
їх розміщення, обговорення, рецензування, оп(
рилюднення, архівування, збереження, надан(
ня у відкритий доступ та розповсюдження [10].

Отже, під Інтернет(платформою для про(
мислових підприємств ми розуміємо площад(
ку для розміщення тематичних онлайн(оголо(
шень, яка об'єднує таргетованих стейкхолдерів
(споживачів, посередників, постачальників,
субпідрядників, контрагентів, товаровироб(
ників, інвесторів тощо) для покупки, продажу
або обміну промисловими товарами/послуга(
ми, а також здійснення інших бізнес(операцій
на світових ринках промислових товарів у інте(
рактивному режимі. На наш погляд, таке ви(
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значення, на відміну від існуючих, дозволяє
уточнити змістовну складові діяльності про(
мислових підприємств у Інтернет(середовищі з
використанням Інтернет(платформи, окресли(
ти коло її цільових користувачів та види транс(
акцій.

Основними характеристиками інтернет(
платформи для просування промислової про(
дукції є:

— інтерактивність 24/7 (здатність безперер(
вно взаємодіяти з будь(яким суб'єктом, мож(
ливості для "швидких" комунікацій);

— оперативність (можливості управління в
режимі реального часу та швидкого реагуван(
ня — для товаровиробника; швидкого отриман(
ня інформації — для покупців);

— всеосяжність (можливість доступу до ЦА
на світовому ринку)

— гнучкість (можливість в найкоротші тер(
міни і з мінімальними витратами ресурсів впро(
ваджувати зміни);

— відкритість (можливість вільного досту(
пу до інформації для всіх суб'єктів);

— легкість доступу (web(, wap(ресурси);
— відсутність обмежень у часі, просторі,

мовах спілкування (для виходу на міжнародні
ринки);

— можливість оптимізації діяльності на
основі використання результатів Web(аналіти(
ки (Google Analytics, Яндекс Метрики тощо).

Але специфіка промислової сфери визначає
певний набір фукцій для цього інструменту.
Особливостями, які відрізняють інтернет(плат(
форми для просування промислової продукції
від інших аналогічних є:

— поширення тематичної інформації (щодо
товарів, новин, бізнес(подій (виставок, конфе(
ренцій, форумів і т.п.), оголошень, статей, тен(
дерів, інвестицій, проєктів тощо) передусім се(
ред продавців і покупців саме промислових то(
варів;

— інтерактивна можливість укладання угод
промисловими підприємствами;

— об'єднання різних цільових груп стейк(
холдерів (споживачів, посередників, поста(
чальників, субпідрядників, контрагентів, това(
ровиробників, інвесторів тощо) ринку промис(
лових товарів.

Вимоги до створення Інтернет(платформи
для промислових підприємств є загальновідо(
мими, але важливими:

— якомога більша кількість зареєстрованих
продавців і покупців,

— якомога більший трафік відвідування,
— адаптований під можливості мобільних

пристроїв інтерфейс і веб(дизайн;

— платність (що, на наш погляд, окрес(
лить таргетовані (цільові) зв'язки між кори(
стувачами платформи і відсіче нецільові кон(
такти).

Схематично парадигмальний базис просу(
вання товарів промислового вжитку за допо(
могою інструментарію інтернет(маркетингу в
умовах глобалізації поданий на рисунку 2, де в
блоках виокремлено:

— передумови забезпечення діяльності,
— переваги і перспективи просування про(

дукції за допомогою Інтернету,
— законодавче регламентування діяльності,
— принципи діяльності,
— вимоги ринку,
— інструментарій,
— методологічний апарат.

ВИСНОВКИ
Результати цього дослідження можуть бути

покладені в основу подальших наукових розві(
док та використані під час розробки бізнес(мо(
делі діяльності промислових підприємств на
основі застосування Інтернет(платформи для
просування промислової продукції на світових
ринках.
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