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ОсОбЛивОсті викОристАння МАркетингУ в instAgrAm
Анотація. В сучасних умовах використання соціальних медіа є досить актуальним питанням глобаль-
ного економічного простору. Все більшого охоплення набуває відвідуваність потенційними клієнтами 
сайтів соціальних мереж не лише за допомогою комп’ютерів, але й за допомогою мобільних додатків на 
планшетах та смартфонах, а також розумних телевізорах. Саме завдяки соціальним мережам полегшу-
ється завдання знаходження потрібних клієнту речей, а також надається можливість поширення власних 
думок у глобальному просторі. У статті висвітлюються особливості, преваги та значення маркетингу в 
соціальній мережі Instagram. Проаналізовано вікову структуру користувачів та надані певні рекоменда-
ції щодо необхідності збільшення уваги підприємствам, які мають намір створити власну сторінку у цій 
мережі. Авторами сформовано маркетингові прийоми, які доречно використовувати саме у Instagram.  
За результатами проведеного дослідження систематизовано інформацію про особливості та види реклами 
за призначенням та конкретними цілями.
ключові слова: маркетинг, соціальний медіа маркетинг, маркетинг у соціальних мережах, маркетинг у 
Instagram, види реклами у Instagram.
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feAtures Of using mArKeting On instAgrAm
summary. The article examines the features, benefits and value of marketing on the social network Instagram. 
The age structure of the users has been analyzed and some recommendations have been made as to what to look 
for for an enterprise that intends to create a page on this network. There are two types of business pages (one 
business page for a non-territorial organization or by product type, etc.) and several pages where the firm has 
offices (subsidiary brands) located in different cities and (or) produces different products, and therefore it is more 
appropriate to develop different pages) that allow you to run advertising on the platform, and their benefits (one 
page will always appear first in the results row, and multiple pages help to locate materials, or subsidiary brands) 
and opportunities to attract new customers. Marketing techniques have been developed that are appropriate to 
use on Instagram and are divided into three interdependent units (customer retrieval, customer interaction and 
activity tracking), which also contain interdependent sub-items (creating high quality photos and text under 
them, using hashtags, geotagging, pre-planning, distributing product photo buyers, commenting on customer 
photos, creating a sitelink to facilitate engagement, using Instagram Direct, and after-sales service). Organized 
information on the specificities and types of advertising by purpose (recognizability, review, and conversions) and 
specific goals (brand awareness, reach, traffic, engagement, app installs, video views, lead generation, messaging, 
conversions, product sales, and sales visits). It is concluded that marketing on social networks is an attractive 
solution for promoting businesses in the market and attracting more customers. It is concluded that social media 
marketing is an attractive solution for promoting businesses in the market and attracting more customers.
Keywords: marketing, social media marketing, Instagram marketing, types of advertising on Instagram, 
targeting ads.

Постановка проблеми. Соціальні ме-
діа є актуальними в сучасному світі про-

тягом багатьох років. Зараз люди відвідують 
сайти соціальних мереж не лише за допомогою 
комп’ютерів, але й за допомогою мобільних до-
датків на своїх планшетах та смартфонах та на-
віть розумних телевізорах. Саме завдяки соці-
альним мережам нам легше завжди залишатися 
на зв’язку, знаходити потрібні речі та поширюва-
ти свої думки у суспільстві.

Маркетинг соціальних медіа дозволяє орі-
єнтуватися на певні групи людей. Кожна плат-
форма є унікальною: Instagram став дуже попу-
лярним серед молодшого покоління; LinkedIn 
є привабливою професіоналам для пошуку 
і встановлення ділових контактів; Twitter допо-
магає ділитися короткими повідомленнями; за 
допомогою Pinterest можна створювати віртуаль-
ні вітрини та ін.

Станом на 2019 р. соціальною мережею 
Instagram користуються понад мільйон користу-

вачів з усього світу. [5] У більшості розвинених 
країн маркетинг у Instagram вже використову-
ється на рівні інших прийомів маркетингу.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. М. Стелзнер вивчав питання контент-мар-
кетингу [8]. Г. Шміт, М. Супе досліджували осо-
бливості взаємодії з потенційними покупцями 
в інтернет-просторі [7]. О. Сохацька розглядала 
особливості продаж у Інтернеті [2] та інші. Пи-
тання соціального медіа маркетингу досліджува-
ли Н. Грей та М. Фокс [6], А. Макартні здійснив 
аналіз та сформулював поради щодо маркетингу 
в конкретних соціальних мережах [4] та інші.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Через те, що маркетинг 
у соціальних мережах тільки набуває популяр-
ності в Україні ця тема є або недостатньо висвіт-
леною у наукових працях, або застарілою. Також 
не є мало приділено уваги питанням медіа-мар-
кетингу в кожній з соціальних мереж, зокрема 
в Instagram.
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Метою є розвиток та удосконалення теоретич-
них положень, практичних рекомендацій та пер-
спектив розвитку маркетингу в соціальній мере-
жі Instagram на сучасному етапі.

Основний матеріал. Маркетинг у соціальних ме-
режах, або SMM — комплекс заходів щодо викорис-
тання соціальних медіа як каналів для просування 
компаній та вирішення інших бізнес-завдань. Осо-
бливістю маркетингу в соціальних мережах є те, що 
його можна спрямовувати на певну аудиторію. Так, 
найчисленнішою аудиторією Instagram у світі є чо-
ловіки та жінки віком 25-34 років (рис. 1).

Згідно рис. 1, найбільшою за чисельністю ко-
ристувачів є вікова группа 25-34 роки, яка ста-
новить 17% від загальної кількості респондентів. 
Дещо меншою 16% та 15% (відповідно чоловіки 
і жінки) – 18-24 роки. Це значить, що цією соці-
альною мережою коористується переважно мо-
лодь. Тому підприємства, що мають намір нада-
вати послуги/збувати продукцію мають більшою 
мірою орієнтуватися на такі показники.

Для стоврення та розміщення реклами 
в Instagram підприємство може створити одну, 
або декілька сторінок залежно від потреб, що на-
ведені в табл. 1.

Після створення сторінки (сторінок) підпри-
ємство має розміщувати якісний контент, який 
користувачі будуть раді бачити в своїх стрічках 
Instagram, бо чим цікавіше контент підпри-
ємства, тим більше шансів, що його знайдуть 
і люди, які не є його читачами.

Публікації будуть відображатися на вкладці 
«Цікаве» (яка використовує алгоритм відбору ці-
кавих матеріалів) або на вкладці «Новини» (де 
користувачі бачать, що людям, на яких вони під-
писані, подобаються ваші публікації) [5].

Щодо контенту, то він може бути будь-який: 
можна розміщувати фотографії, або відео това-
рів, або, навіть, місця, де можна використовува-
ти вироби – немає ніяких обмежень.

Використання бізнес-профілю дає змогу ста-
ти діловою сторінкою, додати адресу та способи 
зв’язку, що значно полегшує роботу з клієнтами, 
а також отримати аналітичну інформацію та ре-
кламні функції.

Одним з головних чинників, що впливає на 
успішність сторінки, є візуальний контент, тобто 
фотографії та відео. Вони мають бути якісними, 
привабливими та якнайкраще відповідати кон-
цепції компанії, яка їх розміщує. Соціальна ме-
режа Instagram має вбудований застосунок для 
їх редагування, з метою покращення візуальних 
якостей, який в наш час втрачає свою актуаль-
ність, бо кожен бізнес-профіль має на меті ство-
рювати представлення продукції не схожої на 
інші, тому зараз якнайкраще використовувати 
сторонні додатки для редагування фото та відео.

Instagram дає змогу підприємствам, що вико-
ристовують бізнес-сторінки:

підвищити впізнаваність, залучити інтерес 
і збільшити продажі завдяки візуальному кон-
тенту в стрічці або Stories;
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рис. 1. розподіл користувачів instagram станом на липень 2019 р. за віком та статтю [3]

Таблиця 1
відмінності між бізнес-сторінками

Одна сторінка декілька сторінок

Усі матеріали знаходяться в одному місці Допомагають локалізувати матеріали або просувати 
дочірні бренди

Наявність єдиного глобального аккаунта в Instagram 
дозволяє забезпечити максимальну єдність 
матеріалів. Крім того, це спрощує спілкування з 
читачами та модерацію

Якщо стратегії просування сильно розрізняються 
залежно від регіону або в вашого бренду є дочірні 
бренди, вам можуть знадобитися додаткові акаунти.

Така стратегія допомагає клієнтам покращити 
пошук, оскільки єдиний аккаунт завжди буде 
відображатися у верхньому рядку результатів.

Instagram рекомендує створювати кілька акаунтів, 
тільки якщо підприємство має: (1) бюджет і ресурси 
на їх підтримку, (2) чітку стратегію публікації 
унікальних матеріалів, а також (3) особливу ідею 
реклами для певного регіону (або дочірнього бренду).

Джерело: розроблено автором на основі [1]
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збільшити охоплення і ефективність завдя-
ки показу однієї групи оголошень на Facebook 
і в Instagram з оптимізацією бюджету; 

справити потрібне враження на потрібну ау-
диторію в потрібний момент і без зайвих витрат;

використовувати функції таргет-реклами, 
в тому числі таргетинг за місцем розташування, 
демографічними даними і зацікавленістю, щоб 
охопити людей, важливих для бізнесу;

запускати рекламу в Instagram Stories або 
в Instant Experience (як в Stories, так і в стрічці), щоб 
розповісти людям більше про свою компанію [1].

Для успішної рекламної кампанія в соціаль-
ній мережі необхідно розробити контент-страте-
гію. Маркетинг та контент-стратегія в Instagram 
представлено на рис. 2.

Згідно рис. 2 задля заманювання клієнтів 
необхідно:

1) створювати якісні фото, підписувати їх до-
даючи описання продукту та заклик до дії. За 
допомогою підписів можна створити індивіду-
альність бізнес-сторінки;

2) використовувати та створити свій хештеги, 
за допомогою яких користувачі зможуть знайти 
сторінку. Краще використовувати такий хештег 
як #торткременчук, ніж #торт, бо за першим поси-
ланням кількість публікацій буде меншою, а отже 
і конкуренція. Крім того, цілі спільноти Instagram 
можуть бути побудовані навколо одного діючого 
та унікального хештега - і це тактика, яка працює 
в соціальних мережах. Фірма може використовува-
ти створений хештег, пов’язаний з компанією, щоб 
об’єднати клієнтів, заохотити їх використовувати 
та нагородити їх лайками та коментарями, коли 
вони це роблять. Ще потрібно звернути увагу на те, 
що максимальною кількістю хештегів є 30;

3) сила геотегування. Вона дозволяє геотегу-
вати свої фотографії з місцем, де вони були зро-
блені, які потім додаються до фотографії. Якщо 
фотографію позначено таким чином, користува-
чі, які знаходяться поруч з цим місцезнаходжен-
ням або відвідають його пізніше, зможуть пере-
глянути фотографії [4];

4) планування публікацій наперед. За до-
помогою відкладених публікацій, у Facebook 
Creator Studio, можна складати контент-план. 
За його допомогою власник сторінки може не 
турбуватися, що йому буде потрібно у певний час 
опублікувати допис.

Після розміщення фото та опису товару/
послуги важливим є формування взаємодії 
з покупцями. Для реалізації цього завдання  
необхідно:

1) поширення фото інших користувачів з про-
дукцією. Немає кращої реклами бізнесу для но-
вих клієнтів, ніж показувати фотографії існу-
ючих клієнтів, які користуються продукцією 
компанії. Фото вже існуючих клієнтів дуже зруч-
но відстежувати за унікальним хештегом;

2) залишання доброзичливих коментарів 
на сторінках читачів бізнес-сторінки, що по-
ширюють інформацію про продукцію стиму-
лює більшу кількість людей поширювати цю 
інформацію;

3) для збільшення відвідуваності сторінки 
у Instagram компанія може додати іконку з по-
силанням на неї;

4) використання можливостей Instagram 
Direct на повну. За допомогою цієї функції, біз-
нес-сторінка може повідомляти найбільш заці-
кавленим (або усім) читачам про нові продукти, 
оголошувати подарунки та конкурси;

5) післяпродажне обслуговування. Необхідно 
відстежувати як позитивні так і негативні відгу-
ки та намагатися їх вирішити, бо негативні ко-
ментарі пошкоджують імідж компанії.

Наступним важливим етапом є відстеження 
та аналіз діяльності у Instagram. Проводити ана-
ліз результативності публікацій можна у вклад-
ці «статистика». В свою чергу, ця вкладка розпо-
діляється на: контент, дії та аудиторію.

Для залучення більшої кількості покупців 
фірма може придбати рекламу в Instagram. Іс-
нують три види рекламних оголошень за призна-
ченням: впізнаваність, розгляд та конверсія, що 
мають свої підвиди та подані у табл. 2.
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рис. 2. Маркетинг та контент-стратегія в instagram
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Таблиця 2

види рекламних оголошень  
за призначенням в instagram

впізнаваність розгляд конверсія
Впізнаваність 

бренду Трафік Конверсії

Охоплення Взаємодія Продаж товарів
Встановлення 
додатку

Відвідування 
точок продажу

Перегляди відео
Генерація лідів
Повідомлення

Джерело: розроблено автором на основі [1]

Згідно табл. 2 різницею між охопленням 
та впізнаваністю є те, що перше спрямоване на 
максимальну кількість людей, а друге на лю-
дей, яким цікава ця тема. За допомогою трафі-
ка можна залучити людей на сайт або додаток. 
Метою взаємодії є залучення більшої кількості 
людей саме на бізнес-сторінку. Головним при-
значенням рекламної кампанії, що спрямована 
на встановлення додатку є встановлення додат-
ку. Перегляди відео спрямовані на демонстрацію 
та просування продуктів за допомогою відео. Ге-
нерація лідів спрямована на пошук потенційних 
клієнтів. Повідомлення спрямовані на те, щоб 
потенційний клієнт міг одразу задати запитання 
у приватні повідомлення.

Конверсії – це корисні для бізнесу цільові дії, 
здійснені користувачами на сайті. Використову-
ючи конверсії в якості своєї мети, можна збільши-
ти кількість конверсій на веб-сайт. Каталог това-
рів Продажі дозволяють автоматично просувати 
релевантні товари покупцям, які переглянули 
ваш сайт або мобільний додаток. Відвідування 
точок продажу розміщує у собі інформацію про 
розташування фірми, або її контактний номер.

висновки і пропозиції. Сьогодення характе-
ризується пануванням соціальних мереж, таких як 
Instagram. Для збільшення обсягів продажу, за ра-
хунок залучення нових покупців, одним з найбільш 
привабливих маркетингових рішень є створення 
та розвиток бізнес-сторінки. Найбільшою аудиторі-
єю користувачів Instagram є люди віком 18-35 ро-
ків. Наразі є кілька варіантів видів бізнес сторінок: 
створення однієї та невеликої кількості, залежно 
від необхідності. Маркетингові прийоми з розвит-
ку бізнес-сторінки можна згрупувати таким чином: 
заманювання клієнтів, взаємодія з покупцями 
і відстеження та аналіз діяльності. Існують багато 
стратегій з розвитку сторінки, які підходять до май-
же усіх підприємств. Завдяки рекламі у Instagram 
будь-яка фірма, за допомогою зручного способу на-
лаштування реклами, може досягнути одну з трьох 
цілей: здобути впізнаваність, досягти потрібних 
розглядів або отримати замовлення, що в свою чер-
гу призведе до збільшення обсягів продукції, що 
продається та збільшення прибутку.
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