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У статті розглянуто особливості впливу глобалізації на маркетингову діяльність 
підприємства. Окреслено загальні причини і наслідки такого впливу. Також приділено увагу 
інформатизації та розвитку електронної комерції, як процесів, що тісно пов’язані з 
глобалізацією. Узагальнено перелік маркетингових інструментів, що використовуються в 
електронній комерції. Досліджено які зміни відбулися у маркетинговій діяльності внаслідок 
глобалізації окремих ринків та комп’ютеризації комунікаційної та, частково, збутової 
політики підприємств. Окреслено роль таких змін у загостренні конкуренції на світових і 
локальних ринках. У статті виділено перелік основних можливостей, зумовлених глобалізацією 
та розвитком електронної комерції. Також визначено основні небезпеки, пов’язані з цими 
тенденціями. У підсумку сформовано висновок про можливість і доцільність ігнорування 
підприємствами сучасних тенденцій розвитку економічних відносин.  
 
The article deals with the features of the impact of globalization on the enterprise marketing activities. 
The general causes and consequences of such influence are outlined. Attention was also paid to 
informatization and e-commerce development as to the processes closely related to globalization. The 
list of marketing tools used in e-commerce is formed. The paper studies the quality of changes in the 
marketing tools under globalization of some markets. It also takes into account marketing 
communications policy and partly distribution policy computerization. The role of such changes in 
competition exacerbating in the world and local markets is outlined. The article highlights a list of key 
opportunities caused by globalization and the development of e-commerce. Also the main dangers 
associated with these trends are identified. As a result, the possibility and expediency of ignoring 
enterprises of modern trends in the development of economic relations is explored. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Глобалізація як одна з тенденцій розвитку сучасної економіки вплинула на діяльність підприємств, 
організацій, об’єднань на різних рівнях та етапах ведення комерційної діяльності. Розвиток електронної комерції 
не лише автоматизував документообіг та став засобом розширення меж ділової активності підприємств, але і 
сформував ряд нових небезпек та ризиків ведення бізнесу. Відповідно, доцільно розглянути особливості 
провадження маркетингової діяльності з урахуванням впливу глобалізації та інформатизації, виділити основні 
можливості та небезпеки використання інструментів глобального маркетингу та засобів електронної комерції.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало вітчизняних та іноземних авторів працювало над 
проблемами становлення і розвитку глобального маркетингу та Інтернет-маркетингу. Глобальному маркетингу ми 
присвятили досить багато уваги у попередніх працях, зокрема неодноразово згадували вчених-глобалістів, що 
досліджували можливості стандартизації маркетингової діяльності в умовах формування окремих глобальних 
сегментів на світових ринках. Загалом вплив глобалізації і інформатизації – поняття пов’язані, оскільки розвиток 
мережі Інтернет уможливив глобалізацію одних ринків і прискорив цей процес на інших. Українські дослідники 
звертають увагу на суттєве зміщення вектора руху інформаційних потоків та варіантів комунікації зі споживачем 
та отримання зворотного зв’язку від нього у бік он-лайн комунікацій [1, с. 105]. Це не виключає того факту, що й 
нині є окремі значні сегменти споживачів, які знаходяться поза межами сфери впливу он-лайн маркетологів, проте 
з часом їх кількість неухильно меншає. Глобалізація та інформатизація вплинули не лише на ринки матеріальних 
товарів. Поза увагою вчених не залишився їх вплив на ринок праці загалом та на міжнародний розподіл праці 
зокрема [2]. 

Останні тенденції у розподілі інструментів он-лайн маркетингу також стали предметом дослідження 
вітчизняних вчених. Найближчі роки банерна реклама та оголошення в соціальних мережах становили, з 
незначним відхиленням, близько 30 % інтерактивної реклами [3, с. 63]. Слід зауважити, що маркетинг у соціальних 
медіа займає лише сьоме місце з-поміж засобів он-лайн маркетингу за обсягом використаних грошових ресурсів [4, 
с. 57].  

Наголошується, що нині еру Інтернет-маркетингу змінила ера цифрового маркетингу [5], що суттєво 
розширило як цільову аудиторію он-лайн маркетологів, так і перелік засобів зв’язку а інструментів, що 
використовуються для провадження діяльності. Особливо важливими стали зміни, введені з актуалізацією 
мобільного маркетингу не тільки через смс-повідомлення, але у повному обсязі [6, с. 110], що було спричинено 
розповсюдженням смартфонів серед потенційних споживачів. 

Вітчизняними авторами також розглянуто особливості, переваги та недоліки використання електронної 
комерції за сучасних умов та стандартів ведення бізнесу [7]. 

Дослідники охопили широке коло питань, проте нюанси взаємного впливу глобалізації та інформатизації у 
маркетинговій діяльності розкриті не у повній мірі. Так само як і можливості нехтування глобальними тенденціями 
маркетологами, що працюють виключно на локальних ринках. 

Формулювання цілей статті. У статті плануємо розкрити можливості та основні загрози, що постають 
перед відділом маркетингу чи окремим фахівцем у зв’язку з сучасними глобалізацій ними тенденціями. Як 
результат, буде сформовано висновок щодо можливості та доцільності провадження успішної маркетингової 
діяльності у випадку ігнорування дії згаданих чинників. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Глобалізація і розвиток електронної комерції суттєво розширили перелік маркетингових засобів, що 

традиційно застосовуються для залучення споживачів, утримання їх уваги та стимулювання збуту. Розвиток 
техніки також сприяв збільшенню кількості і доступності техніки, яка дозволяє споживачеві взаємодіяти з 
надавачем товарів чи послуг он-лайн. Процес нестримної глобалізації ринків чи окремих їх сегментів початково 
був спричинений не лише розвитком логістики та розширенням можливостей переміщення людей та товарів на 
значні відстані, але й збільшенням доступу потенційних споживачів до мережі Інтернет, що уможливило 
транскордонну комунікацію. Проте вже наступним витком спіралі став зворотній вплив глобалізації на активізацію 
розвитку інтернет-торгівлі та електронних магазинів, на розвиток ринку фрі-лансу у трудовій сфері. Цікавим є ще 
й інший результат – перетікання глобалізації у глокалізацію на окремих сегментах глобальних та світових ринків 
призвело не до згортання, а до подальшого розширення і розвитку інструментарію он-лайн маркетингу, оскільки 
потребувало точнішого таргетингу та ретельної роботи аналітиків для виокремлення можливих напрямків 
ремаркетингу. 

Перелік конкретних інструментів та засобів цифрового маркетингу динамічно змінюється і розширюється. 
Це пов’язано як зі зміною поколінь споживачів, що відбувається відносно повільно, так і з розвитком технологій та 
стандартів роботи забезпечуючих служб, таких як пошуковики, засоби, що забезпечують можливості цільової і 
контекстної реклами, сервіси для обробки та аналізу інформації на різних ресурсах тощо. Проте загалом їх можна 
поділити на рекламні інструменти, інструменти продажу, засоби взаємодії та післяпродажної комунікації 
(включаючи відслідковування зворотного зв’язку, ділові комунікації), інструменти, що дозволяють створювати і 
підтримувати певні спільноти і групи за інтересами, інструменти, що дозволяють налагодити ремаркетинг, засоби 
веб-аналітики. 

Одним з напрямків Інтернет-маркетингу, що дуже динамічно розвивається є SMM або маркетинг в 
соціальних мережах. Якщо раніше для ведення комерційної діяльності в мережі Інтернет було необхідно мати 
власний сайт або сторінку на одному з порталів, створених для купівлі-продажу, то нині достатньо мати бізнес-
профіль в одній з соціальних мереж. Навіть наявність найпростішого лендінгу є бажаною, проте не обов’язковою 



умовою успішних продаж. З одного боку, маркетинг в соціальних мережах може бути цілком самостійним 
маркетинговим каналом, не залежним ні від класичних медіа, ні від традиційних каналів розподілу, хоча може і 
органічно доповнювати їх. З іншого боку, він все ж не є самодостатнім видом комерційної діяльності (за винятком 
трактування SMM як консалтингових послуг), а має тісний взаємозв’язок з особливостями пропонованих товарів 
чи послуг та можливостями логістики з доставки продукції до споживача. Маркетинг в соцмережах включає 
використання широкого спектру інструментів просування, комунікації, взаємодії не лише з потенційним та 
реальним споживачем, але й з іншими учасниками ринку [8]. Використання правильно побудованої маркетингової 
стратегії у соцмережі, як і контекстна реклама, дає досить швидкий результат. Засоби налаштувань реклами та 
аналітики дають можливість дуже точно націлювати і спрямовувати (таргетувати) комунікаційні одиниці, що 
підвищує ефективність використання коштів та конверсію від маркетингових зусиль. Нині засоби маркетингу в 
соцмережах можуть працювати аналогічно до тих, що використовуємо для залучення людей на сайти чи лендінги, 
а можуть бути значно менш витратними за розміром бюджету (проте вимагатимуть додаткових вкладень часу та 
людських ресурсів, особливо на етапі наладки).  

Загалом до можливостей маркетингу, пов’язаних з глобалізацією та розвитком електронної комерції слід 
віднести доступність споживача будь-де і будь-коли. Тут не йдеться про конкретну особу, а про узагальнений 
образ. Глобалізація дала змогу стандартизувати певні принципи роботи інтернет-маркетологів, етику електронної 
взаємодії, розширила можливості пошуку роботи. Розвиток цифрової комерції призвів до появи нових 
інструментів веб-аналітики, а також інструментів автоматизації роботи з клієнтами на різних стадіях їх готовності 
до купівлі, що було неможливо у доцифрову еру. Ще однією можливістю стало більш детальне відслідковування 
післяпродажного «життя» продукту і рівня задоволеності споживачів. Розширились можливості використання 
рекомендацій задоволених клієнтів. Стабільно зростає попит на сервіси зберігання і обробки інформації он-лайн. 

Проте слід зазначити, що постійно зростає рівень ідентифікації читачами рекламного контенту. 
Враховуючи високий рівень так званого «інформаційного шуму» в мережі Інтернет, свідомість споживачів все 
частіше відсікає, пропускає повз увагу матеріал, що був розпізнаний як рекламний. Загалом постійно зростає також 
рівень вимогливості споживача до якості контенту. Відносно повільно, проте стабільно починає заповнюватися 
прогалина у якісному україномовному контенті. До небезпек, зумовлених глобалізацією та розвитком цифрової 
комерції, слід також віднести зростання можливостей конкурентів по взаємодії з тією ж цільовою аудиторією і 
взагалі підвищення рівня конкуренції. Також підвищилась швидкість розповсюдження негативної реакції, що 
призвело до необхідності приділяти більше часу процесу моніторингу інформації про підприємство, організацію, 
ключових осіб, що з’являється в мережі Інтернет та швидко реагувати на появу негативних інформаційних потоків. 
Також до небезпек роботи у сфері Інтернет-маркетингу крім традиційних, таких як ризик втрати чи викрадення 
даних, додалися ризики, пов’язані з можливістю блокування тих чи інших Інтернет-ресурсів чи доступу до них як 
територіально, так і конкретним обліковим записам. Окремі з цих небезпек можуть бути усунуті активним 
самобрендингом, що провадиться систематично і незалежно від роботи над клієнтськими проектами чи розвитком 
конкретного власного підприємства. 

Висновки. Отже, серед особливостей маркетингу пов’язаних з глобалізацією та розвитком цифрової 
електронної комерції слід виділити його цілісність, динамічність, високу ефективність при правильній організації, 
системність, систематичність, оперативність, можливість легко взаємодіяти з іншими видами маркетингу, високу 
адаптивність та наявність широкого набору інструментів для аналітики. Як вже зазначалося, нині ще є сегменти 
ринків, що не задіяні в Інтернет-торгівлі та недоступні засобами он-лайн маркетингу. Проте їх кількість 
зменшується не пропорційно до зміни поколінь, а суттєво швидше. Локальне вузькоспеціалізоване підприємство 
може ігнорувати вплив глобальних тенденцій та розвиток електронної комерції доти, доки коло його споживачів 
обмежується ближньою торгівельною зоною і їх притік забезпечений стабільною конкурентною перевагою. Також 
це можливо у тому випадку. Якщо підприємство орієнтується на так зване «покоління Х». Проте у довгостроковій 
перспективі такому підприємству все одно доведеться пристосовуватись до змін споживчих звичок і смаків, 
зумовлених, власне, згаданими тенденціями. 

Потребують подальших досліджень питання розрахунку ефективності вкладень у окремі засоби цифрового 
маркетингу, розрахунку розміру ризиків, що виникають при провадження електронної комерції та наслідків їх 
настання. 
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