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Статтю присвячено аналізу сучасних інструментів  маркетингу та розробці рекомендацій щодо їх раціональ-

ного  використання для просування товару найбільш ефективним шляхом у віртуальному та реальному середо-

вищі. На цій основі, розкрито сутність кожної категорії та викладено результати систематизації основних ін-

струментів і технологій сучасного маркетингу з урахуванням переваг, недоліків та можливості їх поєднання. 

Умови функціонування сучасної економіки, які характеризується гострою конкуренцією, вимагають від керів-

ництва компаній постійної модернізації бізнес-процесів, використання інноваційних технологій. Аналіз та 

впровадження інноваційних інструментів просування продукції дозволяє бізнес організаціям автоматизувати 

процес взаємодії з цільовою аудиторією, бути на «одній хвилі», відстежувати її потреби та надавати послуги 

найзручнішим способом. На цій основі приймати ефективні, обґрунтовані маркетингові рішення, проводити 

високоефективні рекламні кампанії. Проаналізовано основні тренди в маркетинговій діяльності щодо «просу-

вання товару» з використанням вузького підходу, а саме: вірусний маркетинг, influencer-маркетинг, івент-

маркетинг, нейромаркетинг, омніканальний маркетинг, чат-боти, доповнена реальність. Наведено рекомендації 

щодо застосування інструментів у відповідних комбінаціях для забезпечення найбільшого і стабільного ефекту 

впливу на аудиторію. Слід зазначити, що більшість трендів сформувалося в останнє десятиліття і більшість ор-

ганізацій нині не звикли до використання відносно нових інструментів. Підсумовано, що із розвитком техноло-

гій та зміною психології поведінки людей у сучасному суспільстві усе більше компаній мають можливість оби-

рати серед великої кількості маркетингових інструментів ті, які б задовольняли їх найкращим чином. Встига-

ють за новими трендами тільки ті, які швидко вміють змінюватися та адаптовуватися до нових умов бізнесу-

вання. 

Ключові слова: аналіз, інструменти маркетингу, новітні технології, продукція, бізнес середовище, вплив на 

аудиторію, комунікації. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Стрімкий розвиток 

сучасних технологій, зміна психологічних побажань 

споживачів та перехід бізнесу до мережі Internet 

приводить до необхідності застосування специфіч-

них інструментів просування, які б активно привер-

тали увагу споживачів на товари, роботи, послуги 

організацій (підприємств чи установ) та на довго 

закріплялися у підсвідомості цільової аудиторії. Як 

засвідчує практика, більшість бізнесових організа-

цій обмежуються створенням власного сайту з ви-

користанням звичайної реклами у соціальних мере-

жах. Проте створення сайта (найчастіше, сайта-

візитівки) або аккаунта в соціальних мережах – ли-

ше перший крок в даному контексті. Для нормаль-

ного функціонування та отримання прибутків орга-

нізації-виробники (продавці) повинні займатися 

просуванням власних брендів, товарів, сайтів, бути 

на «одній хвилі» зі споживачами, відстежувати їх 

потреби та надавати послуги найзручнішим для них 

способом. А це передбачає використання широкої 

номенклатури інструментів і технологій сучасного 

просування. Однак здебільшого вибір та застосу-

вання наявного інструментарію просування відбува-

ється безсистемно та не сучасно, що не дозволяє 

використати всі його можливості та одержати ефект. 

Проблеми застосування новітніх інструментів 

просування у маркетингу досліджувались у працях 

Вертайма К. [1], Труніної І. М., Сушенко О. А. 

[2−3], Холода О. М. [4], Зуб Т. А. [5], Компані- 

єць Т. І. [6] тощо. У теоретичних розробках було 

розглянуто основні інструменти й технології 

Internet-маркетингу, що активно використовуються 

в сучасному бізнесі, а також способи їх застосуван-

ня відповідно до специфіки бізнесу.  

Стрімке зростання видів контакту з аудиторією 

та загальний розвиток науково-технічного прогресу 

призводить до появи абсолютно нових інструментів 

і технологій просування та впливу на споживачів, 

специфіка застосування яких залишається мало дос-

лідженою.  

Таким чином, актуальними є аналіз особливос-

тей застосування новітніх інструментів просування 

товарів та впливу на аудиторію, порівняння їх між 

собою за ефективністю використання та проведення 

узагальненої класифікації. Оскільки практика свід-

чить, що багато вітчизняних товаровиробників, на-

віть маючи конкурентну продукцію, не можуть дос-

татньою мірою заявити про себе, створити власний 

імідж та імідж своєї продукції, ефективно, швидко, 

якісно впливати на свою цільову аудиторію, та на 

тривалий термін взаємодіяти з нею. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Проведені дослідження наявної сучасної фахової 

літератури дозволяють стверджувати, що в марке-

тинговій діяльності «просування товару» визнача-

ється з використанням вузького та широкого підхо-

ду. Просування у вузькому значенні визначає ком-

плекс певних дій та засобів, за допомогою яких під-

приємство передає на ринок всю необхідну інфор-

мацію про власний товар, формуючи таким чином 

споживчі потреби [7].  

У широкому значенні, поняття «просування» 

трактується синонімічно терміну «комунікація». 

Поняття «комунікація» походить від термінів 

communicare, communiсanion та comunnitas, що 

означає обмін, контакт, розмову, домовленість, пе-

редачу думок, а також бути в зв’язку з ким-небудь 

тощо [8].  
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Головна мета процесу просування товару полягає 

у стимулюванні попиту. При її виведенні на ринок, у 

підприємства формуються очікування, що у цільових 

споживачів має виникнути позитивна реакція у від-

повідь на повну та правдиву інформацію про даний 

товар. Завданням процесу його просування є [9]:  

– задоволення потреб споживачів й отримання 

прибутку;  

– підвищення попиту, збільшення збуту продук-

ції на ринку;  

– збільшення частки ринку, збільшення пізнава-

ності бренду;  

– залучення нових клієнтів;  

– інформування, переконання або нагадування 

про продукцію;  

– стимулювання бажання придбати цю продук-

цію;  

– зображення продукції в привабливому для ці-

льової аудиторії вигляді.  

Процес просування починається з постановки ці-

лей усієї майбутньої кампанії. На цьому етапі нада-

ються відповіді на питання: «Навіщо проводиться 

дана кампанія?», «Що вона дасть фірмі?», «Який 

ефект можна отримати?». При цьому, необхідно 

переконатися в здатності наявних комунікаційних 

заходів забезпечити досягнення вже поставлених 

цілей стосовно товару, що просувається підприємст-

вом на ринок. На підставі поставлених цілей, закла-

даються основи майбутнього рекламного бюджету, 

розраховується його кількісні показники і визнача-

ються основні інструменти досягнення цілей. За 

обмеженого бюджету, будь-яка помилка відразу ж є 

помітною. Виникає необхідність вирішувати про-

блему невідповідності поставленого завдання й ви-

діленого бюджету. 

Спираючись на концепцію просування товару у 

вузькому значенні, що передбачає, використання 

конкретних дій, засобів з урахуванням змін в сучас-

ному суспільстві та швидких темпів розвитку нау-

ково-технічного прогресу, запропонуємо застосу-

вання наступних сучасних інструментів.  

Вірусний маркетинг – виник у 90-х роках XX 

століття і вперше згадується у 1994 р. у книзі медіа-

критика Дугласа Рушкофа «Media Virus» [10]. Ви-

значається як комплекс заходів, спрямованих на 

популяризацію рекламної інформації. Поширення 

здійснюється в основному за рахунок кінцевих 

отримувачів реклами. Результат досягається шляхом 

розроблення рекламного продукту такого характеру, 

що неодмінно хочеться поділитися інформацією про 

нього з оточуючими. У наш час його ефект значно 

зріс враховуючи збільшення можливих шляхів взає-

модії з аудиторією та появу лідерів думок та людей, 

які створюють вірусний контент. Яскравим прикла-

дом використання вірусного маркетингу є більшість 

рекламних роликів бренду «Old Spice», де завжди 

відбувається щось таке, що на довго закріплюється в 

підсвідомості споживачів та змушує ділитися цим з 

іншими. 

Influencer-маркетинг – в широкому сенсі це про-

сування бренду через авторитет. Авторитет конкре-

тної людини, персонажу або навіть місця. Якщо по-

іншому, це «маркетинг впливу», тобто спосіб донес-

ти до споживачів те саме рекламне повідомлення: 

«Я блогер, я обираю бренд N, рекомендую спробу-

вати». Зміст залишається попереднім, а форма пода-

чі змінюється. І це повністю перевертає подачу рек-

ламного повідомлення. А враховуючи збільшення 

кількості сучасних блогерів, особливо якщо брати 

підлітків і молодь, то ефект від даного методу до-

сить легко недооцінити, в той же час може з’явитися 

«зв’язок» бренду з певним «лідером думок», що мо-

же принести як позитивний, так і негативний ефект 

залежно від обставин. В даному випадку доречно 

привести приклад співачки «Dorofeeva», яка має 

досить велику аудиторію фанатів і активно співпра-

цює з великою кількістю компаній. 

Івент-маркетинг стає усе більш популярним, і все 

більше компаній організовують заходи, реалізовую-

чи свою маркетингову стратегію. Це один з дієвих 

інструментів формування відношення до компанії 

або її продукту (від. англ. еvent marketing − подієвий 

маркетинг). Як випливає з назви, в основі лежить 

подія, а частіше комплекс спеціальних заходів, ор-

ганізованих для просування товару або послуги. 

Такі заходи допомагають підвищити лояльність до 

вашого бренду, його впізнаваність, знайти партнерів 

та побудувати міцні взаємини з покупцями. Ще од-

ним позитивним ефектом є збільшення кількості 

згадок вашого бренду в Інтернеті. Яскравим пред-

ставником, яка використовує даний засіб просуван-

ня є компанія «Red Bull», яка постійно проводить 

шалені заходи, які надовго закріплюються у свідо-

мості вже наявних споживачів, та активно привертає 

нових. 

Нейромаркетинг – це  нейробіологія  і технологія 

нейровізуалізації у комерційному застосуванні. Да-

ний термін був офіційно введений у 2002 році про-

фесором Університету Еразма Роттердамського Е. 

Смідтсом [11]. Його основна мета – розуміння спо-

живача і його реакція на маркетингові подразники 

шляхом прямого вимірювання процесів у мозку. Він 

дозволяє визначити ставлення до товару ще до того, 

як споживач сам його усвідомить. В свою чергу це 

призводить до можливості впливу та керування ним. 

Наприклад, такі компанії, як  Google, CBS, Frito-Lay, 

та E-Television використовували нейромаркетинг 

для виміру споживчих думок про свою рекламу чи 

продукцію. 

Омніканальний (усеканальний) маркетинг – 

явище зовсім нове, особливо для України. Сутністю 

омніканальності є підхід до організації і реалізації 

збуту, при якому відбувається інтеграція в незалеж-

ності від каналів комунікаційної дії і каналів розпо-

ділу. Метою цього підходу є їх об’єднання та ство-

рення умов до нерозривного процесу придбання 

товару, навіть за умови переходу від одного каналу 

продажу до іншого [12]. Якщо говорити більш дос-

тупно, то це присутність бренду одночасно на різ-

них каналах продажів – від телебачення і посту в 

блозі до банерної реклами й розсилки. Якщо брати 

досвід саме України, то одним з найактивніших ко-

ристувачів даного інструменту є інтернет-магазин  

«Rozetka» и, як результат, вони мають один з найбі-

льших рівнів продажу в країні. 
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Чат-боти представляють собою програму, що ви-

конує дії, які завчасно прописуються в алгоритмі з 

можливістю імітувати справжню розмову. Розроб-

лені на основі нейромереж та технологій машинного 

навчання. Чат-бот імітує розмову з людиною в Інте-

рнеті, саме тому цей сервіс найкраще зарекоменду-

вав себе в Facebook Messenger, Skype, Twitter, 

Telegram та інших месенджерах. Він працю 24/7 без 

вихідних, відпусток і лікарняних, може одночасно 

спілкуватися з багатьма людьми, що значно спро-

щує процес комунікації зі споживачами та збільшує 

його ефективність (у вигляді зменшення помилок, 

зумовлених людським фактором). 

Доповнена реальність (в перекладі з англ. 

augmented reality та virtual reality) – це середовище в 

реальному світі, яке доповнює фізичний світ віртуа-

льною інформацією. Технології доповненої та вірту-

альної реальності відкривають абсолютно нові мож-

ливості для взаємодії з аудиторією і залученням 

споживачів. Для цілей діджитал-маркетингу можна 

використовувати QR-мітки, AR-ігри, спеціальні до-

датки, цифрові анімації. Застосування подібних тех-

нологій демонструє, що бренд можна вважати пере-

довим і здатним запропонувати клієнтові цікавий 

досвід, що запам’ятовується. Наприклад компанія 

«IKEA» використовує доповнену реальність для 

продаже меблів та аксесуарів для будинку. Спожи-

вач, скориставшись додатком, може не виходячи з 

дому побачити ефект від можливої покупки. 

Інноваційні інструменти просування продукції 

на ринок дозволяють бізнес організаціям полегшити 

та прискорити сам процес просування, а також до-

помогти споживачу прийняти рішення про покупку.  

В табл. 1 відображені основні переваги та недоліки 

кожного інструменту, а також зазначено можливості 

поєднання одних інструментів з іншими.  

 

Таблиця 1 − Основні переваги, недоліки та можливості поєднання новітніх інструментів просування товарів  

Вид  

інструменту 
Сутність Переваги Недоліки 

Можливості 

поєднання 

1 2 3 4 5 

Вірусний  

маркетинг 

Швидке та креативне 

розповсюдження ін-

формації про продук-

цію, яке на довго за-

лишається в свідомос-

ті споживача 

− швидкість та ефекти-

вність; 

− низькі фінансові ви-

трати; 

− довіра; 

− формування позити-

вного іміджу в короткі 

терміни. 

− складність прогно-

зування результатів; 

− хвилеподібність 

вірусного маркетин-

гу; 

− переважно виникає 

непередбачувано. 

− Influencer-

маркетинг; 

− Event-

Маркетинг; 

− Нейро-

маркетинг 

Influencer-

маркетинг 

Розповсюдження ін-

формації через лідерів 

думок 

− значне охоплення 

цільової аудиторії; 

− різноманітність про-

явів; 

− швидкість та ефекти-

вність; 

− довіра як до блогера 

так і до бренду; 

− встановлення асоціа-

тивного зв’язку. 

− головний аспект – 

сам блогер; 

− неможливо перед-

бачити як, що і в яко-

му форматі скаже 

блогер про ваш товар; 

− із наявної статисти-

ки тільки кількість 

звернень до вас; 

− всі дії блогера впли-

вають на імідж вашого 

бренду. 

− Event-

Маркетинг; 

− Вірусний 

маркетинг; 

− Омніканаль-

ний маркетинг 

Event- 

Маркетинг 

Створення тематич-

них заходів, які бу-

дуть підтримувати 

лояльність наявних 

споживачів та ріст 

можливих 

− має довгостроковий 

ефект; 

− ненав’язливість, є 

елемент розваги; 

− продукція пов’язу-

ється із соціальним 

явищем; 

− ефективно встановлює 

емоційний зв’язок між 

брендом і споживачем 

− необізнаність, у цій 

сфері мало професіо-

налів; 

− великі трудовитра-

ти; 

− можлива невідпові-

дність заходу цільо-

вій аудиторії. 

− Influencer-

маркетинг; 

− Нейромарке-

тинг 

− Омніканаль-

ний маркетинг; 

− Вірусний 

маркетинг; 

− Чат-боти 

 

Нейро-

маркетинг 

Дослідження психо-

логії споживачів з 

метою використання 

відповідних тригерів 

для впливу на них 

− більш ефективне ви-

вчення запитів спожи-

вачів; 

− висока якість одер-

жуваної інформації; 

− ефективність впливу 

споживчих стимулів; 

− зростання ефектив-

ності просування всіх 

складових бренду. 

− висока вартість 

проведення дослі-

джень; 

− потреба у викорис-

танні спеціального 

медичного обладнан-

ня; 

− складність аналізу 

результатів. 

− Influencer-

маркетинг; 

− Омніканаль-

ний маркетинг; 

− Чат-боти; 

− Вірусний 

маркетинг; 

− AR та VR 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

Омніканальний 

маркетинг 

Постійна та всебічна 

підтримка зв’язку з 

потенційними та реа-

льними клієнтами 

− збільшення рівня 

охоплення ринку; 

− формування більше 

детальних баз даних 

споживачів; 

− зростання впізнава-

ності організації; 

− зростання продажів в 

середньому на 15-30%; 

− підвищення точності 

прогнозування поведі-

нки споживачів. 

− складність синхро-

нізації інформації з 

різних каналів; 

− необхідність пере-

оснащення підприєм-

ства та подальший 

розвиток інфраструк-

тури; 

− розширення штату 

компанії, підвищення 

кваліфікації персона-

лу. 

− Influencer-

маркетинг; 

− Нейромарке-

тинг; 

− Вірусний 

маркетинг; 

− Чат-боти; 

− Event-

Маркетинг; 

− AR та VR 

Чат-боти 

Програма, що імітує 

розмову з людиною в 

інтернеті. 

− доступність; 

− миттєва відповідь, − 

відсутність черг; 

− доступність 24/7; 

− дешевість. 

− погана імпровізація; 

− нерозуміння сарка-

зму; 

− не для всіх видів 

бізнесу; 

− функціонал обме-

жується запрограмо-

ваними командами. 

− Event-

маркетинг; 

− Омніканаль-

ний маркетинг; 

− Нейромарке-

тинг. 

AR та VR 

Доповнена реальність 

для імітації продукції 

/магазину в реальному 

часі незалежно від 

місця знаходження 

− наочність; 

− безпека; 

− повна залученість 

споживача до процесу; 

− фокусування на 

об’єкті. 

− об’єми; 

− ціна введення в 

експлуатацію; 

− часові затрати на 

реалізацію; 

− складність функці-

онування 

− Омніканаль-

ний маркетинг; 

− Нейромарке-

тинг 

Джерело: розроблено авторами 

З огляду на вищевикладене можна сформувати 

наступні рекомендації щодо використання зазначе-

них інструментів: 

1. Доцільно використовувати поєднання різ-

них інструментів, найефективнішим з яких можна 

вважати поєднання омніканального маркетингу, чат-

ботів та influencer-маркетингу, оскільки забезпечу-

ється найбільший масштаб охоплення цільової ау-

диторії та безперебійний прийом заявок і ефектив-

ність функціонування дешевих та безпомилкових 

чат-ботів. 

2. Досить цікавий ефект для підвищення імі-

джу та впізнаваності бренду можна досягти через 

поєднання іnfluencer-маркетингу та еvent-

маркетингу, або вірусного та іnfluencer-маркетингу. 

Недоліком першої комбінації є досить висока вар-

тість реалізації, але буде прослідковуватися відпові-

дний ефект. Друга ж комбінація може мати непе-

редбачуваний характер і в свою чергу може як стрі-

мко підняти впізнаваність бренду, так швидко і зве-

сти весь імідж нанівець. 

3. За допомогою використання чат-ботів мож-

на вивести на новий рівень збір інформації для по-

дальшого аналізу в сфері нейромаркетингу, що в 

свою чергу знизить витрати на збір відповідної ін-

формації. 

4. Для різних магазинів меблів та аксесуарів 

для дому доцільно провадити технологію доповне-

ної реальності, що в свою чергу збільшить частку 

онлайн замовлень. Також дане рішення можна вико-

ристовувати і в умовах пандемії. 

5. Слід пам’ятати, що навіть один доцільно та 

ефективно використаний сучасний інструмент може 

значно збільшити вплив на споживачів та загальний 

рівень продажів, а в деяких випадках навіть знизити 

певні витрати (у випадку чат-ботів). 

ВИСНОВКИ. Із розвитком технологій та зміною 

психології поведінки людей у сучасному суспільстві 

усе більше компаній мають можливість обирати 

серед великої кількості маркетингових інструментів 

ті, які б задовольняли їх найкращим чином. Керів-

ництво компаній, зокрема у часи економічної кризи, 

змушене зменшувати бюджети на маркетинг. Однак, 

спираючись на можливості різних сучасних інстру-

ментів, обмеження у коштах можна компенсувати 

різними сучасними можливостями зв’язку з аудито-

рією. Спеціалісти у сфері маркетингу починають 

активний пошук та створення маловитратних або 

високоефективних ідей з просування товару, що 

стають більш оригінальними. Залучення клієнтів 

відбувається за допомогою несподіваних креатив-

них рішень, за рахунок чого комунікаційна ефекти-

вність поступово зростає. 

Якщо брати нові комунікаційні інструменти про-

сування продукції в маркетингу можна виділити 

найактуальніші та наефективніші в сучасних умо-

вах. Їх комплексне застосування приводить до си-

нергетичного ефекту, що відображається у 

збільшенні прибутків компаній, зацікавленості 

споживачів та створенні позитивного іміджу. Ці 

інструменти задовольняють потреби як компаній, 

так і потенційних споживачів.  
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На сьогодні більшість зазначених вище інстру-

ментів або встановилися не так давно, або знахо-

дяться в стадії розвитку, що в свою чергу створює 

ряд проблем, які ще потребують вирішення: необіз-

наність вітчизняних компаній про наявні методи, і 

як наслідок недостатність їх використання; пробле-

мність зі знаходженням персоналу відповідної ква-

ліфікації для ефективного використання зазначених 

інструментів; нерозуміння керівництвом компаній 

доцільності використання новітніх технологій для 

просування продукції на ринку та в свідомості спо-

живачів, оскільки більшість із них потребують чи-

малих грошових вкладень. Відповідно до вищеза-

значених проблем існує подальша необхідність про-

ведення досліджень із метою деталізації інформації 

та досягнення більшої легкості введення в експлуа-

тацію нових інструментів просування, виявлення 

сутності застосування інноваційних технологій, а 

також активне спостереження за компаніями-

лідерами з метою запозичення вдалого досвіду. Са-

ме на це й повинні бути спрямовані подальші дослі-

дження. 
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Purpose. To analyze modern marketing tools for product promotion, identify their advantages and disadvantages, 

provide relevant examples of use in the present and develop recommendations for a rational combination of them in a 

virtual and real environment in the most effective way. Methodology. By collecting and analyzing of modern literature, 

information about modern marketing tools for product promotion was summarized, compared and detailed. Results. 

The main trends in marketing activities for «product promotion» are analyzed using a narrow approach, namely: viral 

marketing, influencer-marketing, event marketing, neuromarketing, omnichannel marketing, chatbots, augmented and 

virtual reality. Recommendations on the use of tools in appropriate combinations to ensure the greatest and most stable 

impact on the audience are given. It is concluded that with the development of technology and changes in the psycholo-

gy of human behavior in modern society, an increasing number of companies are able to choose among a large number 

of marketing tools which would satisfy them in the best way. The only ones who can keep up with the new trends are 

those who are quick to change and adapt to the new business environment. Originality. A set of modern marketing 

promotion tools were analysed and compared, most of which have been developed in the last 10-15 years and recom-

mended to be used in conjunction with other innovative tools. Practical value. With the development of technology and 

the changing psychology of human behaviour in modern society, more and more companies are able to choose among a 

large number of marketing tools the ones that would best suit them. The management of companies, especially in times 

of economic crisis, is forced to reduce marketing budgets. However, by relying on the capabilities of various modern 

tools, resource constraints can be compensated by various modern communication possibilities with the audience. On 

the basis of the information analysed and the advice given on the use of these promotion tools individually or in combi-
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nation, each enterprise can determine the most efficient and accessible of them for its activities, taking into account 

their activities and the main advantages and disadvantages of each instrument. 

Key words: analysis, marketing tools, new technologies, product, business environment, impact on the audience, 

communications. 
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