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ВСТУП 

 

Успішне ведення бізнесу сьогодні неможливе без використання 

необмежених інформаційних ресурсів віртуального простору. Інтернет 

незамінний для маркетингової розвідки, збору та аналізу інформації щодо 

положення на ринку, коли компанія приймає рішення про вихід у Мережу для 

роботи, або на порозі здійснення нових маркетингових стратегій розвитку. Він 

зазвичай дозволяє швидко «націлитись», тобто зорієнтуватися у ситуації в ціло-

му, намітити об'єкти, які утримують потрібну інформацію, а також джерела, 

котрі дозволяють цю інформацію отримати. Окрім того, Інтернет є зручним для 

отримання довідкової інформації, а також іноді дозволяє відстежити динаміку 

фактів або думок щодо певних питань, здійснити віддалене, безконтактне та 

непомітне для об'єкту спостереження за ним або пошук його слідів на іншому 

кінці земної кулі. 

Гостра конкуренція на ринку, складні умови ведення бізнесу та зростаючі 

потреби споживачів вимагають не лише постійної модернізації бізнес-процесів 

на підприємствах, але й зміни основних підходів до управління, методів 

просування, стимулювання та реалізації товарів/послуг, що в сукупності 

дозволяє підприємствам перейти на абсолютно новий рівень розвитку бізнесу, з 

мінімальними витратами, необхідністю активного впровадження інноваційних 

технологій та можливістю швидкого зростання ефективності діяльності 

зокрема. Діяльність будь-якого підприємства, його основні цілі, тактичні та 

стратегічні плани завжди пов’язані з потребами цільової споживацької 

аудиторії. Саме тому активна та ефективна маркетингова політика 

підприємства є запорукою його успіху. Однак якщо раніше традиційний 

комплекс маркетингу дозволяв досягнути бажаних маркетингових цілей, то 

сьогодні, з розвитком мережі Інтернет, суттєво змінюються підходи до усього 

комплексу маркетингу, і настає час активного комплексного Інтернет-

маркетингу. Використовуючи комп’ютерні інформаційні мережі, фахівці 

можуть обмінюватися інформацією з фірмами, отримувати дані про 

продавців, покупців і конкурентів, оперативно знаходити у мережевих базах 

даних необхідну інформацію, приймати зважені управлінські рішення. 

Опорний конспект лекцій дисципліни «Інтернет-маркетинг» розроблено 

відповідно навчальної програми дисципліни для студентів спеціальності 

«Маркетинг».  



 

Тема 1. СПЕЦИФІКА ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 
. 

1.1. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті 

1.2. Найпоширеніші послуги Internet. 

1.3. Поняття і концепції Інтернет-маркетингу. 

1.4. Специфіка комплексу Інтернет-маркетингу. 

 

1.1. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті 

Інтернет розроблявся з метою забезпечення взаємодії віддалених 

комп'ютерів і задумувався як децентралізована територіально розподілена 

мережа з безліччю альтернативних пунктів збереження і шляхів поширення 

інформації. Передбачалося, що це дозволить забезпечити надійну взаємодію 

комп'ютерів Міністерства оборони США, навіть у випадку, якщо частина 

мережі вийде з ладу унаслідок воєнних дій, наприклад, ядерних вибухів.  

Перша комп'ютерна мережа з пакетною комутацією названа на честь 

організації, що її породила, ARPANet (англ. Advanced Research Projects Agency 

Network). Вона з'явилася в 1970 році і зв'язала університети в Лос-Анджелесі і 

Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) зі Стендфордским університетом і 

університетом штату Юта в Солт-Лейк-Сіті.  

У період з 2000 по 2015 рік питома вага користувачів інтернету 

збільшився майже в сім разів - з 6,5 до 43 відсотків світового населення. 

Частка домогосподарств, що мають доступ в інтернет, збільшилася з 18 

відсотків у 2005 році до 46 відсотків у 2015 році. За останні чотири роки 

найвищий ріст рівня доступу домашніх господарств спостерігалося в Африці 

(зростання з нуля завжди показовий), при цьому річний темп зростання склав 

27%. (Джерело: http://www.bizhit.ru/index/polzovateli_interneta_v_mire/0-404) 

Глобальна комп’ютерна мережа Internet вважається «четвертим каналом», 

що зв’язує людей між собою (після особистого спілкування, телефону і пошти).  

Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій, комплексна 

автоматизація галузей економіки, використання можливостей електронної 

комерції обумовили посилення ролі мережі Інтернет для підприємств з точки 

зору не тільки збереження, але і розширення їх позицій на ринку. Найбільш 

важливі причини необхідності використання Інтернету в процесі розвитку 

бізнесу в сучасних умовах господарювання наведено на рис. 1.1.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті 

 

1.2. Найпоширеніші послуги Internet 

 

Глобальна мережа Internet надає багато послуг,основні з яких: 

– Всесвітня мережа 

– Веб-форуми 

– Блоги 

– Вікі-проекты ((Вікіпедія) 

– Інтернет-магазини 

– Інтернет-аукціони 

– Соціальні мережі 

– Електрона пошта і списки розсилки 

– Группи новин (Usenet) 

– Файлообмінні мережі 

– Електронні платіжні 

– Інтернет-телебачення 

– IP-телефонія 

– Мессенджери 

– FTP-сервери 

– IRC (веб-чати) 

– Пошукові системи 

– Інтернет-реклама 

– Видалені термінали 

– Видалене управління 

– web 2.0 
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WWW-послуга. Зростання Internet в останні роки пов'язане з розвитком 

WWW – «Всесвітньої інформаційної павутини».  

WWW – це своєрідна велика бібліотека Internet. Web-вузли, розташовані 

в різних куточках планети, нагадують книги з цієї бібліотеки, а Web-сторінки – 

сторінки цих книг. WWW-сторінки містять гіпертекст й ілюстрації до нього, 

об'єднані між собою посиланнями – зв'язками, які дають змогу легко 

переходити від одного матеріалу до іншого. 

Web-сайт. Класифікація Web-сайтів. Основою системи електронної 

комерції є Web-сайт.  

Web-сайт – це сукупність технічних засобів, програмних продуктів і 

методів для реалізації в автоматизованому режимі технологічних процесів у 

певній комерційній операції. Web-сайт – це сполучена під однією адресою 

(доменне ім’я або ІР адреса) сукупність документів фізичної особи або 

підприємства.  

Класифікація Web-сайтів здійснюється на базі цілої низки параметрів, які 

характеризують принципи роботи та призначення Web-сайту.  

Класифікація Web-сайтів:  

1. За доступністю сервісів:  

- відкриті – усі сервіси цілком доступні будь-яким відвідувачам; 

- напіввідкриті – для доступу до сервісів необхідно зареєструватися 

(зазвичай безкоштовно);  

- закриті – повністю закриті службові сайти організацій (у тому числі й 

корпоративні) або приватні сайти приватних осіб. Такі сайти доступні тільки 

для певного кола осіб. Доступ новим користувачам надається за допомогою 

інсайтів (запрошення). 

2. За природою змісту:  

- статичні – увесь зміст сайту готується заздалегідь. Користувачі 

отримують файли у тому вигляді, в якому вони зберігаються на сервері.  

- динамічні – зміст генерується за допомогою спеціальних програмних 

модулів (скриптів) на базі даних з будь-якого джерела.  

3. За фізичним розташуванням:  

- зовнішні сайти мережі Інтернет.  

- локальні сайти – доступні тільки у межах локальної мережі. Зазвичай це 

корпоративні сайти організацій.  

4. За схемою надання інформації, її обсягу та категорії задач, які 

вирішуються, можна виділити наступні типи Web-ресурсів:  

- Інтернет - представництва власників бізнесу:  

- Сайт-візитка – містить загальні відомості про власника сайту (приватна 

особа або організація). Вид діяльності, історія, прайс-лист, контактна 

інформація, реквізити, схема проїзду. Спеціалісти можуть розміщувати своє 

резюме. Тобто такий сайт є розгорнутою візитною карткою.  

- Корпоративний сайт – це логічне продовження та розвиток сайту-

візитки.  



- Каталог продукції. 

- Інтернет-магазин (Інтернет-вітрина) – це сайт з каталогом продукції, за 

допомогою якого клієнти можуть замовити необхідні йому товари.  

- Промо-сайт – це сайт, присвячений певній товарній марці або певному 

товару чи послузі. На такому сайті розташовується уся інформація про цей 

бренд (товар), проводяться рекламні акції, тобто відбувається просування 

бренду на ринок. 

5. По відношенню до відвідувачів:  

- сайти, які залучають відвідувачів.  

- сайти, які не залучають відвідувачів. 

Завдяки універсальності WWW-технології найвідоміші пошукові сервери 

нині перетворилися на інформаційні портали. 

Інформаційний портал - багатофункціональний сервер із зручним 

інтерфейсом і системою засобів, які полегшують користувачам навігацію в 

глобальній мережі: надає додаткові послуги: E-mail, Web-хостинг тощо. 

 

3. Поняття і концепції Інтернет-маркетингу 

 

Стрімке зростання Інтернету у всьому світі вимагає вивчення цілей, 

завдань і сучасних напрямів розвитку інтернет-маркетингу, що дозволяє 

познайомитися з інноваційними технологіями реалізації маркетингової 

діяльності. На сьогодні мережа Інтернет використовується в різних областях: в 

науці, техніці, економіці, освіті. 

Розвиток Інтернету прямо впливає на становлення інтернет-маркетингу 

як окремого і важливого напрямку в маркетинговій діяльності комерційних 

організацій. 

Інтернет-маркетинг з'явився на початку 1990-х років, коли текстові сайти 

почали розміщувати інформацію про товари. Зараз Інтернет-маркетинг – це 

щось більше, ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля 

інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-моделями і 

багатьма іншими товарами й послугами. Такі компанії, як MSN підняли на 

новий рівень і сегментували ринок Інтернет-реклами, пропонуючи малому і 

середньому бізнесу послуги з локальної реклами. Рентабельність інвестицій 

зросла, а витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного 

капіталізму, що дозволяє будь-якому, у кого є ідея, товар або послуга досягти 

максимально широкої аудиторії. 

Під терміном «Інтернет-маркетинг» зазвичай розуміється використання 

стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно використовуються при 

прямих поштових розсилках, радіо- і телевізійних рекламних роликах, тільки 

тут вони застосовуються в бізнес-просторі Інтернету. 

Ці методи виявилися дуже ефективними при використанні в Інтернеті 

завдяки можливостям точно відстежувати статистику, помноженим на 

можливість знаходитися у відносно постійному контакті зі споживачами. Ця 

можливість застосовується зараз повсюдно, і тому так часто можна побачити 

такі терміни, як ROI – коефіцієнт окупності інвестицій, conversion rate – 



коефіцієнт ефективних відвідувань (він же – Конверсія сайта), а також миттєво 

отримати статистику продажу, попиту і т. д. 

Бізнес-моделі. Інтернет-маркетинг асоціюється з декількома бізнес-

моделями. Основні моделі: бізнес-бізнес (B2B) і бізнес-споживач (B2C). B2B 

складається з компаній, які ведуть бізнес між собою, тоді як B2C – прямий 

продаж кінцевому споживачу. Першою з'явилася модель B2C. B2B схема 

виявилася складнішою і почала діяти пізніше. Третя модель, менш поширена – 

«користувач-користувач» (P2P), де звичайні користувачі Інтернету 

обмінюються між собою і продають товари один одному. Як приклад можна 

навести міжнародний аукціон e-Bay. 

Інтернет-маркетинг включає цілий комплекс дочірніх галузей: банерна 

реклама і Public relations (PR), методики проведення маркетингових досліджень 

в Інтернеті, зокрема, вивчення попиту та споживчої аудиторії, освоєння 

алгоритмів формування і забезпечення високої ефективності рекламних 

кампаній, способів правильного позиціонування торгової марки на ринку, а 

також багато і багато іншого. 

Маркетинг в мережі Інтернет (інтернет-маркетинг) відповідає класичній 

концепції маркетингу в організації і часто його називають електронний 

маркетинг. Він включає в себе всі складові маркетингової діяльності, а саме: 

дослідження ринку, покупців і зовнішнього середовища, просування продукції, 

брендинг, роботу з посередниками, організацію торгово-збутової діяльності. 

Проте електронний маркетинг має особливу специфіку, яка, в першу чергу, 

полягає в появі нових інструментів проведення маркетингової кампанії. Таким 

чином, відбувається об'єднання традиційних методів маркетингу і новітніх 

інформаційних технологій. 

У практиці бізнесу поняття електронного маркетингу та інтернет-

маркетингу часто вживають як синоніми, оскільки велика частина електронних 

маркетингових операцій сьогодні здійснюється саме в мережі Інтернет. 

На даний момент в інтернет-маркетингу сформувалися три концепції, які 

відображають процес еволюції цього явища (табл. 1.1).  

Концепція інтернет-маркетингу 1.0 використовувалася на етапі 

становлення Інтернету. Основним завданням було присутність в Інтернеті, 

тобто маркетингова стратегія обмежувалася розробкою і публікацією веб (в 

основному обмежувалися створенням сайту-візитки). Головним був підрахунок 

кількісних показників, таких як кількість відвідувань, кількість переглядів 

сторінок, середній час, який провели користувачі на сайті і т.п. 

 



 

Таблиця 1.1. 

Концепції інтернет-маркетингу 

Назва концепції Рік Основна стратегія 

Методика 

визначення 

ефективності 

Інтернет-

маркетинг 1.0 
2000 

Присутність в 

Інтернеті 

Кількісні 

показники 

Інтернет-

маркетинг 2.0 
2005 

Позиції в 

рейтингах 

Позиції в 

рейтингах, 

кількісні 

показники 

Інтернет-

маркетинг 3.0 
2010 

Орієнтація на 

задачі та ціли 

клиєнта 

Досягнення 

маркетингових 

цілей 

 

Концепція інтернет-маркетингу 2.0 (розвиток інтернет-маркетингу, 

орієнтованого на взаємодію з існуючими та потенційними клієнтами) зараз 

використовується більшістю комерційних організацій. На цьому етапі ведеться 

розробка як простих корпоративних веб-сайтів, так і великих тематичних 

порталів. Стратегія орієнтована на охоплення аудиторії з метою, наприклад, 

зайняти перші позиції в пошукових системах по пріоритетним пошуковим 

запитам, залучаючи максимальну кількість цільової аудиторії. Визначення 

ефективності пов'язано з поєднанням позицій в рейтингах (пошукові системи, 

рейтингові портали і тематичні каталоги) і кількісних показників залученої 

аудиторії. 

Концепція інтернет-маркетингу 3.0 (передача влади управління 

клієнтами в руки власників компаній, топ-менеджменту, маркетологів, а не 

залучених фахівців або сисадмінів) відрізняється орієнтацією на клієнта. 

Головна мета - вирішення завдання користувача, з якої він відвідує веб-сайт, а 

кількісні показники і позиції в рейтингах відходять на другий план. Тепер 

необхідно відстежувати кількість досягнень цілей (здійснення покупок, 

отримання інформації, завантаження інформації та ін.), Визначати економічну 

ефективність (повернення інвестицій, вартість залучення одного потенційного 

покупця або рентабельність продажів). Особливу увагу необхідно звертати на 

ергономічність інтерфейсу і зручність структури інтернет-ресурсу. 

Відомий фахівець з питань стратегії Майкл Портер зазначає, що 

інформаційні технології змінюють спосіб здійснення діяльності компаній. Вони 

впливають на весь процес виробництва і розповсюдження продукції. Більш 

того, вони змінюють форму самої продукції, тобто фізичну сутність товарів, 



послуг і інформації, що надаються компанією з метою створення споживчої 

цінності. Інформаційні технології змінюють способи виконання цінних видів 

діяльності і характер зв'язків між ними, а також впливають на масштаби 

конкуренції. Ці ключові моменти пояснюють, чому інформаційні технології 

мають настільки важливе стратегічне значення і чим вони відрізняються від 

інших технологій, які використовуються в бізнесі. 

Розглядаючи визначення маркетингу на електронному ринку, важливо 

також визначити, що ж є об'єктом і суб'єктом маркетингової діяльності на 

цьому ринку.  

Об'єктом маркетингової діяльності на електронному ринку виступає 

інформаційно-аналітична та експертно-дослідницька діяльність компанії з 

використанням мережевих інформаційних систем і технологій: 

– за вибором конкурентної позиції на даному ринку, де компанія 

виступає зі своїм товаром; 

– визначення стратегій його просування і розподілу; 

– вибору рекламної та цінової політики з урахуванням всієї сукупності 

факторів зовнішнього і внутрішнього середовища в умовах ризику і 

невизначеності. 

Суб'єктом маркетингової діяльності на електронному ринку виступає, як 

і в класичному маркетингу, діяльність конкретного власника компанії по 

цілеспрямованому регулюванню діяльності фірми, що виробляють за певною 

технологією з використанням системи методів аналізу і обробки цифрової 

інформації електронного ринку для досягнення поставлених цілей. 

Інтернет-маркетинг, аналогічно традиційному, має свої базові елементи, а 

саме: продукт/послуга, пропозиція, цільова аудиторія, конверсія, просування. 

На рис. 1.2 відображено процес просування товару/послуги в пло щині 

Інтернет-мережі за допомогою основних маркетингових інструментів з 

переслідуванням ключової цілі підприємства – завоювання цільової аудиторії 

та перетворення її на лояльних, постійних споживачів. 

 



 

Рис. 1.2. Основні елементи Інтернет-маркетингу 

1.4. Специфіка комплексу Інтернет-маркетингу 

 

В електронному маркетингу використовуються елементи комплексу 

маркетингу 4Р (продукт, ціна, розподіл, просування) і загальна парадигма 

маркетингових відносин. Однак, кожен елемент має свої особливості. Інтернет 

є не просто новим каналом збуту або маркетингових комунікацій, а новим 

ринком, на якому поряд з реальними, фізично існуючими товарами 

представлені так звані цифрові інформаційні товари. 

Ціноутворення, використовуючи традиційні методи, властиві реальним 

ринків, також має свої особливості на електронному ринку. Традиційне для 

фізичних продуктів ціноутворення на базі граничних витрат не завжди можна 

застосувати до інформаційних товарам, оскільки у них граничні витрати 

практично нульові. Віднесення витрат на розробку першої копії електронного 

продукту до постійних витрат змушує будувати ціноутворення на виплати 

гонорару за використання всіх наступних копій. Доступність інформації на 

ринку робить інформацію про ціни відкритоїю як споживачам, так і 

конкурентам. 

Індивідуальна пропозиція товарів і послуг відповідно до конкретних 

потреб покупців дозволяє здійснювати індивідуальне ціноутворення. Варіантом 

оренди або ліцензування на електронному ринку виступає ціноутворення, 

засноване на підписці. Організація продасть право користування частиною 

створеного сю інформаційного продукту (наприклад, бази даних). Ціна такого 

продукту грунтується не на граничні витрати обслуговування споживача або 

загальних витратах на створення, а залежить від загального числа 

передплатників, хоча кожен з них використовує даний продукт по-різному. 

Є свої особливості у Інтернету і як каналу розподілу. З одного боку, 

можливості Інтернету, що дозволяють продавцям і покупцям безпосередньо 

вступати в контакт, призводять до так званої дезінтермедіаціі, тобто усунення 

посередників. Не тільки компанії і організації можуть безпосередньо 

працювати зі своїми партнерами, постачальниками або замовниками, а й 

споживачі через аукціони можуть напряму зв'язатися з іншими споживачами. З 

іншого боку, відзначається поява нових видів посередників, специфічних для 

електронного ринку. До них відносяться: 

– інформаційні посередники (infomediaties) - організації, що займаються 

збором, узагальненням і поширенням інформації в мережі; 

– метапосреднікі (metamediaries) - агенти, що представляють групу 

виробників і торговців, об'єднаних певною ситуацією здійснення покупки 

(придбання нерухомості, автомобіля, організація весілля та інших урочистостей 

і т.п.); 

– пошукові агенти, що представляють як продавця, так і покупця і 

забезпечують пошук в мережі необхідної інформації, товару (послуги). 

Поява і розвиток цих нових посередників дозволило створити нові 

системи маркетингових відносин між учасниками ринку. Наприклад, так званий 



permission marketing дозволяє показувати конкретному споживачеві рекламу 

товарів і послуг під час перебування цього споживача в мережі, тобто по суті, 

реклама розміщується навіть на сайтах конкурентів. 

Є особливості Інтернету як каналу маркетингових комунікацій 

(просування). Просування в мережі Інтернет являє собою складний 

комплексний процес, що включає в себе створення та рекламу інтернет-

ресурсу, рекламу продукції (послуг), взаємодія зі споживачами. 

Як відомо, основу просування складає реклама. Це справедливо як для 

традиційної маркетингової кампанії, так і для інтернет-маркетингу. В Інтернеті 

поряд зі звичайними складовими просування необхідно створення і проведення 

додаткової рекламної кампанії сайту. Комунікації в мережі Інтернет 

характеризуються інтерактивністю. Ініціатором комунікацій виступає не тільки 

продавець, але і покупець. Так, в банерній рекламі, наприклад, розрізняються 

пасивні банери, які пред'являються до будь-кого даного сайту, і активні банери, 

що активізуються тільки самим споживачем. Комплекс просування 

електронного ринку включає традиційні, використовувані фізичними ринками 

елементи (реклама, зв'язки з громадськістю, прямий маркетинг, просування 

збуту). Однак в мережі ці елементи набувають нових рис і особливостей. 

Виникають і розвиваються також нові види просування, властиві лише цьому 

ринку. До них можна віднести побудову онлайнових товариств {chats, 

discussion groups, communities), viral marketing (інтернет-варіант поширення 

інформації "з вуст в уста"). Крім того, Інтернет перетворився в особливу ЗМІ. 

Ще однією важливою особливістю Інтернету є інтеграція елементів 

маркетингу. Класичний комплекс маркетингу (4Р) важко розділити в разі 

інтернет-проекту. Наприклад, дизайн і навігація сайту належать відразу до всіх 

чотирьох елементів комплексу маркетингу. Цю особливість слід мати на увазі 

при розробці та підтримці сайту, вона дає величезні можливості, але і таїть 

чимало небезпек, ускладнюючи виявлення і вирішення проблем. 

Крім інтеграції елементів комплексу маркетингу, електронний ринок 

характеризується процесом конвергенції. Конвергенцією називають процес, що 

приводить товари і послуги, які раніше вважалися які належать до різних 

ринків, на один ринок. Внаслідок цього фактично всі електронні (цифрові) 

продукти конкурують один з одним (це розуміння процесу конвергенції в 

найширшому сенсі). В реальності процес конвергенції існує в чотирьох 

основних варіантах: 

1) конвергенція продуктів. Аудіозаписи, візуальні продукти, журнальні 

статті існують па електронному ринку в цифровому форматі, можуть 

оброблятися одними і тими ж програмними продуктами. Якщо товар існує 

одночасно в фізичному і цифровому вигляді, конвергенція може призвести до 

витіснення одного з форматів. Наприклад, введення електронних бібліотечних 

каталогів поступово витісняє традиційні каталоги на паперових носіях. 

Зворотний процес відбувається з книгами. Цифровий формат виявився менш 

зручним для споживачів, ніж традиційний друкований; 

2) конвергенція процесів. Один і той же процес може використовуватися 

для реалізації різних функцій, раніше обслуговували різними процесами. 



Прикладом є збір і використання інформації про споживачів. Інформація може 

збиратися різними способами, але потім використовується для реалізації 

відразу декількох функцій - розробки нових товарів, адаптації їх характеристик 

до індивідуальних запитів споживачів, маркетингу і збуту товарів, їх 

ціноутворення. В результаті виробництво, маркетинг, збут, споживання і 

післяпродажне обслуговування об'єднуються в єдиний процес створення 

споживчої цінності, який вже не можна розділити на окремі етапи. Це важливий 

аргумент на користь того, що електронний бізнес є не просто альтернативним 

каналом, а новим ринком; 

3) конвергенція інфраструктури призвела до того, що його конкуренти 

стали телефонні компанії, оператори кабельних систем, супутникових антен, 

кожен з яких раніше користувався привілеями монополії в своєму секторі. Така 

конвергенція ставить проблему єдиного оподаткування самих різних 

організацій; 

4) конвергенція ринкового простору. Процеси глобалізації призводять до 

конвергенції окремих регіональних і національних ринків. Розвиток 

інформаційних технологій призвело до зникнення монополій, раніше 

утворювали за географічним принципом. 

Можна виділити три основних напрямки інтернет-маркетингу, відповідно 

до яких доцільно розглядати його інструменти та особливості. До цих 

напрямків відносяться: 

– маркетингові дослідження з позиції виробника / продавця продукції; 

– проведення кампанії по просуванню; 

– організація торгівлі через Інтернет. 

Інтернет є дуже сприятливим середовищем для проведення 

маркетингових досліджень як на початковому етапі, з метою визначення 

можливості ринку збуту за рахунок користувачів Інтернету, так і для поточних 

досліджень в процесі діяльності організації. Одним з головних переваг 

реалізації маркетингових досліджень в Інтернеті є їх доступність для будь-якої 

компанії. Невдачі в сфері бізнесу часто пов'язані саме з недостатнім знанням 

ринку, але брак коштів не дозволяє невеликим компаніям проводити 

дослідження якісно і в повному обсязі. Інтернет же дає можливість проводити 

маркетингові дослідження швидко, ефективно і з мінімальними витратами, які 

часто взагалі зводяться до нуля. 

Одним з важливих напрямків інтернет-маркетингу є проведення кампаній 

з просування, які є однією з найважливіших складових комерційної діяльності 

будь-якої компанії. Як показує досвід промислово розвинених країн, де 

електронний бізнес вже набув широких масштабів, і робота в мережі добре 

налагоджена, використання Інтернету з метою просування приносить 

колосальний ефект. 

Переваги. Інтернет-маркетинг у першу чергу надає споживачу 

можливість отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач 

може, використовуючи Інтернет, отримати інформацію про товар, а також 

купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про один товар, або він її не 

знайде, то, швидше за все, він придбає інший товар у конкурента. 



Застосування методів Інтернет-маркетингу спрямоване на економію 

коштів (на заробітній платі співробітників відділів продажу і на рекламі), а 

також на розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на 

національний і міжнародний ринок). Важливим моментом є те, що на відміну 

від традиційних маркетингових методів просування, інтернет-маркетинг дає 

чітку статистичну картину ефективності маркетингової кампанії. 

Проте, у розвинених країнах, витрати на інтернет-маркетинг і рекламу 

складають близько 5% від загальних рекламних витрат. 

Банерна реклама. Банерна реклама – найбільш поширений вид Інтернет-

реклами, її алгоритм досить добре відпрацьований, а можливості широко відомі 

рекламодавцям. 

Банер – рекламний графічний блок, пов'язаний гіперпосиланням з 

рекламованим веб-сайтом або сторінкою. Форма рекламного звернення до 

Інтернет найбільш поширена на сьогоднішній день. Виглядає як прямокутна 

картинка або текст. Важливий розмір банеру, від якого залежить швидкість 

його завантаження і, отже, вірогідність попадання його у поле зору споживача. 

Є два основні шляхи розміщення банерної реклами: 

– індивідуальні домовленості з конкретними сайтами (платні або на 

основі взаємного обміну банерами); 

– звернення до послуг агентства Інтернет-реклами, яке запропонує 

розміщення на цілій низці сайтів. 

Один з важливих показників, який необхідно брати до уваги при 

взаємному обміні банерами – статистика відвідувань сторінок сайта-

контрагента. Ефективне розміщення банерів на спеціалізованих тематичних 

сайтах. У деяких випадках таке розміщення можна організувати безкоштовно 

(як обмін посиланнями між тематично близьким сайтами-партнерами). Такі 

банери приводять на сайт не випадкових, а зацікавлених відвідувачів – цільову 

аудиторію. 

Якщо сайт – це представництво великої фірми, то банерну кампанію 

доручають фахівцям – агентствам Інтернет-реклами. Для того, щоб розмістити 

банер маловідомого сайта на сторінках популярних сайтів з декількома 

десятками тисяч відвідувань на день, необхідно звернутися до посередника – 

служби з обміну банерами або банерообмінної мережі. 

Порівняно з традиційною рекламою Інтернет-рекламу відрізняють 

наступні якості: 

1. Можливість автоматизації глибокого й оперативного аналізу 

рекламних заходів. Базуючись на сучасних комп'ютерних технологіях, 

Інтернет-реклама надає можливість гранично точно й оперативно оцінювати 

результативність рекламної кампанії. 

2. Оперативна й економічна зміна і коректування рекламних заходів. 

Інформація, яку прагне дати компанія в рекламі, часто змінюється: з'являються 

нові товари і послуги, змінюються ціни. Зйомки нового рекламного ролика для 

телебачення, друк нових буклетів – все це вимагає від рекламодавця відносно 

великих часових і матеріальних витрат. Інтернет-реклама дає можливість 



змінювати зміст рекламних звернень оперативно і з мінімальними накладними 

витратами. 

3. Зворотний зв'язок з користувачем, можливість отримання і оброблення 

його реакції. 

4. Ефективний спосіб фокусуючої дії на цільову аудиторію і конкретних 

користувачів (таргетинг): показ реклами на певних тематичних серверах, показ 

тільки користувачам з певних регіонів, показ тільки в певний час і із заданою 

інтенсивністю і т.д. 

5. Висока якість контакту, що установлюється через Мережу з цільовою 

аудиторією. Фахівці з реклами стверджують, що споживачі «люблять очима»: 

краще всього сприймається анімаційна реклама, легко поширювана через 

Мережу. 

Основними перевагами електронної реклами в Інтернеті є: 

1. Існує можливість ефективно представляти об'єкт реклами, яка 

визначається мультимедійними засобами мережі Інтернет. 

2. Платоспроможна аудиторія готова використовувати нові технології 

придбання товарів або послуг. 

3. Характерною межею електронної реклами є можливість урахування 

формальних показників, які характеризують реакцію споживача на рекламу. 

Основним таким показником є кількість натисків „мишкою” на посилання з 

метою початку навігації по рекламних стрічках. 

4. Можливість відновлення інформації в режимі он-лайн без будь-яких 

витрат на оперативність змін. Інструменти Інтернет можуть бути використані в 

кризових ситуаціях, коли підприємство потребує термінової реакції на зміну 

ринкової ситуації і тому подібне. 

5. Послуги і підтримка споживачів можуть бути значно розширені за 

рахунок Інтернет: додаткова публічна інформація (у разі вдалого дизайну 

сервера і наявності функцій пошуку споживачі можуть легко знайти важливу 

для них інформацію). 

6. Скорочення традиційних витрат. 

7. Інтернет надає можливість підприємствам конкурувати не на ціновій 

основі, а на основі спеціалізації і персоніфікації. Ця можливість виникає, коли 

пропозиція диференційована елементами маркетингу, а не ціною на продукт. 

Доступ до Інтернет на сьогодні має обмеження, які звужують можливості 

підприємств, які бажають використовувати глобальну мережу в комерційних 

цілях.  

Основними факторами, які обмежують доступ до Інтернет, є: 

– висока вартість доступу, який включає необхідність наявності 

комп'ютера та модема; 

– достатньо високий рівень технологічної складності; 

– обмежена швидкість каналів зв’язку; 

– проблеми безпеки. 



Водночас вибір конкретного комплексу інструментів Інтернет-

маркетингу (рис. 1.3) повинен не лише залежати від специфіки сфери бізнесу, 

можливостей підприємства та інтересів цільової аудиторії, але й неодмінно 

орієнтуватися на сучасні тенденції розвитку Інтернет- маркетингу.  

 
Рис. 1.3. Інструменти комплексного інтернет-маркетингу 



 

Тема 2. ПОШУК МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІРТУАЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 
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2.1. Принципи пошуку маркетингової інформації 

 

Як і в традиційному маркетингу, система маркетингової інформації 

для підприємства, що працює у віртуальному середовищі, складається з 

чотирьох основних підсистем: зовнішня, внутрішня, маркетингові 

дослідження і аналіз інформації, та розробка рекомендацій по питанню, що 

розглядається. Можна зустріти різноманітну інформацію про способи 

пошуку інформації в Інтернет. Розглянемо прийоми пошуку та методи 

систематизації інформації, необхідні сьогодні професійному маркетологу. 

Насамперед необхідно зрозуміти, як Web-сайт, який є «упакуванням» 

інформації (контенту) конкретної організації або фізичної особи отримує 

свою адресу ─ неповторну (унікальну) ІР-адресу в Internet, куди 

здійснюється доставка інформації. 

У десятковій системі розрахунку кожна частина адреси може 

приймати значення від 0 до 255, якщо розрахувати кількість можливих 

комбінацій цих чисел, то вийде понад чотирьох мільярдів адрес; теоретично 

цього було б цілком досить для теперішніх та майбутніх потреб Internet. 

Однак одні комбінації зарезервовані для спеціальних цілей, інші не 

використовуються за низкою причин, тому вільних комбінацій не так вже й 

багато. 

Будь-яка IP-адреса складається з двох частин ─ адреси (іде-

нтифікатора) мережі, до якої підключено комп'ютер, та власне адреси 

(ідентифікатора) цього комп'ютера (адреси хосту). Усі мережі 

підрозділяються на 5 класів ─ А, В, С, D і Е. Останні два класи 

використовуються для службових цілей, тому у розпорядженні користувачів 

та організацій є лише мережі перших трьох класів. Максимальна кількість 

комп'ютерів, які можуть бути підключені до певної мережі, суворо 

визначаються її класом. Так, кожна мережа класу А може включати 16 777 

214 хостів; загалом в Internet може бути лише 126 таких мереж, що належать 

найбільшим постачальникам послуг Internet та гігантським 

транснаціональним корпораціям. Але комп'ютер приватної особи, скоріше 

всього, буде підключено до однієї з двох із зайвим мільйонів мереж класу С, 

число хостів у яких не перевищує 254. 

IP-адреса (у двійчастому уявленні) є дуже зручною для комп'ютерів, але 

людина звикла до адрес іншого типу: країна, місто, вулиця, дім, прізвище. Саме 

по такому принципу і будуються доменні імена. Кожне з них, подібно до IP-



адреси та поштової адреси, є унікальним. Доменним ім'я називається тому, що 

всі комп'ютери, класифіковані за якоюсь ознакою, відносять до окремої 

доменної зони, або домену. Наприклад, такою ознакою може бути держава, на 

території якої знаходиться хост-комп'ютер. Як правило, такий домен 

визначається двома латинськими рядковими буквами: са ─ Канада, fr  ─ 
Франція, de ─ Німеччина, jp ─ Японія, ru  ─ Росія, ua ─ Україна, uk ─ 

Великобританія. Американці віддають перевагу використанню не географічних, 

а тематичних доменних зон, які вказують на характер діяльності установи, 

якому належить певний хост. Такий доменний індекс визначається трьома або 

більше буквами: com — комерційна організація (банк, фірма та інше), gov — 

урядова установа, edu — освітня установа, mil— військова організація, net— 

мережева організація (яка управляє частиною мережі Інтернет або входить у її 

структуру), org — організація, не маючи відношення до жодного з вище 

перерахованих типів. Зараз і в інших країнах можна використовувати домени, 

які не обов'язково вказують на географічне розташування хосту (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. 

Перелік базових доменів Інтернету 

(доменів першого рівня) 

Домен 

 

Тлумачення 

edu Установи системи освіти 

com Комерційні організації 

org Некомерційні неурядові організації 

net Мережі 

int Міжурядові організації та міжнародні бази даних 

gov Урядові установи 

mil Підрозділи військового відомства США 

firm Підприємства, фірми 

shop Торгівельні підприємства, магазини 

web Організації, що спеціалізуються на роботі безпосередньо у World 

Wide Web 

arts Організації, що спеціалізуються в галузі культури та культурно-

розважальної діяльності 

гее Організації, що спеціалізуються в галузі розваг та відпочинку  

info Організації, що надають інформаційні послуги 

nom Приватна власність в Інтернеті 

 

Перераховані домени верхнього рівня вказуються у самому кінці Internet-

адреси. Перед ім'ям такого домену вказується домен наступного, більш 

низького рівня. Як правило, це назва компанії, котрій належить певний сайт або 

сервер, або його власне ім'я. Індекси доменів різних рівнів відокремлюються 

один від іншого крапками. Знаючи принцип будування доменних імен, можна 

попасти на сайт потрібної фірми, навіть не знаючи напевне її адреси. Скажімо, 



якщо вам потрібно попасти на сервер корпорації IBM, логічно шукати його за 

адресою www.ibm.com. 

Комп'ютери шукають один одного у Мережі за ІР-адресою, люди 

використовують доменні імена сайтів. Для того, щоб Internet-провайдер мав 

змогу передати на ваш комп'ютер необхідні вам документи з якогось сайту, 

його доменне ім'я повинно бути перетворено у відповідну IP-адресу. Таке 

перетворення здійснюється автоматично на сервері імен, на який провайдер 

Internet посилає ваш запит. 

Весь цей механізм має назву Domain Name System (DNS ─ доменна 

система імен); реалізують його, відповідно, DNS-сервери. У World Wide Web 

вже зараз міститься величезна кількість інформації, і з кожною годиною її стає 

все більше. Можна знайти у «Всесвітньому павутинні» все, що вам потрібно — 

та можна не знайти нічого, якщо не знати, де шукати або «втопитися» у обсязі 

неточної інформації. Web можна порівняти із бібліотекою небачених розмірів. 

На її стелажах ─ книги, журнали, газети, відеофільми, звукозаписи, комп'ютерні 

програми та ігри, фотографії, картини видатних митців, а також величезна 

кількість різноманітних товарів, які можна не лише побачити, але й купити. 

Загалом — мільйони одиниць збереження. Стелажі тягнуться на кілометри, їх 

кількість (кількість Web-сторінок) вираховується мільйонами. Та хоча 

інформація на кожному Web-вузлі якось структурована, віднайти потрібну 

інформацію було б практично неможливо, якби у цієї бібліотеки не було б своїх 

каталогів, що нагадують бібліотечні. Проблему пошуку потрібної інформації на 

нескінченних «стелажах» WWW допомагають вирішити: 

– пошукові машини; 

– каталоги або тематичні вказівники; 

– форуми, конференції, чати, дошки оголошень, блоги.  

Кожного дня в Інтернеті народжуються сотні нових сайтів, тому винайти 

потрібну інформацію стає все важче і більшу цінність набувають інструменти, 

спрямовані на її структуризацію. Пошукові машини як раз і є такими 

інструментами, основним завданням яких ─ знайти контент та відсортувати 

сторінки в порядку зменшення інтересу для автора запиту, тобто максимально 

релевантного запиту. 

Контент ─ (content) зміст, наповнення web-сторінки; містить графіку, 

текст, мультимедіа. 

Пошукові системи ─ це особливі програми, призначення яких зчитувати 

повністю або частково зміст веб-сторінок, структурувати інформацію в 

спеціальні власні локальні мережі та максимально швидко вивести користувача 

на сайт або перелік сайтів з необхідною у даний момент інформацією. 

Пошукові системи ведуть пошук по ключовим словам та видають інформацію в 

котрій буде міститися веб-адреса та пряме гіперпосилання на потрібну 

сторінку. 

Всі пошукові машини (їх сьогодні більше 400 в Інтернеті) працюють 

приблизно за одним і тим же алгоритмом та засновані на одних принципах. 

Однак обсяг обробленої інформації та критерії систематизації в них різні, тому 

http://www.ibm.com/


часто результат є досить розпливчастим та містить масу непотрібної 

інформації, а якісний пошук іноді досягається лише після використання 

синонімів у якості ключових слів. Окрім того, метод перегляду десятка 

запропонованих посилань забирає багато часу. 

Для професійного менеджера важливо зрозуміти: 

а) на чому засновано пошук; 

б) як він реалізується: 

в) який обсяг та спеціалізація інформації; 

г) як структурована інформація у пошуковій системі. Звідси ─ у яких 

випадках, за якою інформацією, до якої саме пошукової системи слід 

звертатися маркетологу. 

Виникає поняття релевантності ─ відповідності змісту web-сторінки 

запиту користувача у пошуковій системі. 

Пошукові машини використовують три основних оператора, що лежать в 

основі Булевої алгебри (її також називають Булевою логікою або Boolean), хоча 

для кожної машини вони можуть мати свої відмінності. Це логічні оператори 

«І», «АБО» та «НІ», або знаки, що їх замінюють (символ «+» або пропуск після 

оператора). 

Працюють вони наступним чином. 

1. Логічне «І». Якщо між двома словами у запиті стоїть оператор «І», то в 

результаті пошуку будуть знайдені лише ті документи, в яких містяться обидва 

слова. 

2. Логічне «АБО». Якщо між двома словами оператор «АБО», то 

результатом пошуку будуть документи, в яких міститься хоча б одне з цих слів. 

Якщо ми не зробимо спеціальних обмежуючих обмовок, то матеріали, в яких 

присутні обидва слова, також будуть знайдені. 

3. Логічне «НІ». Якщо два попередніх оператори описували ті слова, які 

включаються у запит, то оператор «НІ» слова з величезного, але кінцевого 

масиву інформації їх виключає. 

Кожна повноцінна пошукова машина володіє власним штатом роботів, 

або «павуків» ─ програмами, які перестрибують з однієї сторінки на іншу та 

сканують тексти, що в них знаходяться, не вникаючи при цьому у їх зміст. їх ще 

називають траулерами (crawlers) і спайдерами (spiders). Після чого вони 

скидають документи на сервери своїх власників та йдуть до наступних 

сторінок. Як «павук» визначає, куди йому йти? Він знаходить так зване 

гіперпосилання (те саме, при наведення на яке курсор набуває вид розкритої 

долоні і при кліку на яку відбувається перехід на іншу сторінку та йде по ній). 

Ось чому, якщо на сторінку не веде жодне гіперпосилання, «павук» теж на неї 

не прийде. 

Водночас, розробники будь-якої Web-сторінки зацікавлені в тому, щоб її 

відвідували якомога більше користувачів, тому вони самі повідомляють на 

пошукові вузли інформацію про свою сторінку, власноруч заповнивши 

спеціальну форму на сайті пошукової машини. Це робиться безкоштовно. 



На сервері пошукової машини текст розбивається на окремі слова, 

кожному з котрих привласнюються координати, котрі заносяться в таблицю 

серверу разом із гіперпосиланням на ІР-адресу. 

Весь комплекс процесів, зазначених вище, називається індексацією. 

Дамо коротку характеристику популярним пошуковим 

системам,необхідним у роботі вітчизняного маркетолога. 

Популярність пошукової системи складається з безлічі факторів: якість 

пошуку, розмаїтості, актуальності й зручності додаткових сервісів, 

розкрученості марки.  

Сайти найпопулярніших пошукових систем:  

– google.com.ua ─ пошукова система, яка допоможе знайти текстові 

файли, зображення, новини, відео. Можна створити собі електронну скриньку у 

цій пошуковій системі. Зручно працювати, реклама не відволікає. Для тих, кому 

потрібен перекладач, також можете використовувати цю пошукову систему. 

Інформацію можна шукати різними мовами.  

– bing.com ─ пошукова система компанії Microsoft. Є змога переглянути 

результати пошуку на одній веб-сторінці. Відсутність реклами. Можливість 

пошуку відео, зображень, новин, а також онлайн-перекладача.  

– yandex.ua ─ сайт російської ІТ-компанії, яка має Інтернет-портал та 

систему пошуку. Користується великою популярністю, адже виконує більше 30 

сервісів. Цей сайт україномовний, у компанії є російськомовний та 

англомовний сайти. Окрім пошуку, можна прочитати найсвіжіші новини міста, 

з якого користувач заходить на сторінку, помістити свою рекламу, 

зареєструвати поштову скриньку. Реклама не заважає працювати на сайті 

пошукової системи.  

– yahoo.com ─ міжнародна пошукова система для тих користувачів, хто 

володіє англійською мовою. Вся інформація англійською мовою, хоча можна 

знайти російськомовний сайт цієї пошукової системи. На сайті багато новин, 

інформації, що стосується людини у її повсякденні. Дуже цікавий дизайн 

сторінки.  

– shukalka.com.ua ─ українська пошукова система. Перехоплює дух і 

піднімається настрій від дизайну сторінки. На сайті можна працювати 

українською або російською мовами. Інформацією можна поділитись зі своїми 

друзями у соцмережах. Різноманітні сервіси пошуку: веб, відео, пошта, 

перекладач, гумор. Реклама не заважає працювати. 

– yottos.com.ua ─ пошукова система, асоціація при входженні на сайт — 

стриманість та мінімалізм. Тільки потрібна інформація на сайті. Можна обрати 

мову пошуку: українська, російська, англійська. При пошуку довше 

завантажувались сторінки, ніж в інших пошукових системах.  

– meta.ua ─ українська пошукова система. Сайт працює трьома мовами: 

українською, російською та англійською. На сайті можна зареєструватись. 

Окрім пошуку інформації, ви можете прочитати найсвіжіші та найгарячіші 

новини. Велика кількість реклами.  

– guugle.com.ua ─ українська пошукова система. На сайті можна шукати 

інформацію українською, російською або англійською мовами. Цікавий дизайн 



сторінки. Окрім пошуку текстових файлів, є безліч інших сервісів. Особливістю 

є те, що при знаходження необхідної інформації збоку вказано логотип сайту, 

на якому знаходиться ця інформація. Загальне враження від сайту ─ калька 

Google. 

Телеконференції. Деякі користувачі, об'єднані спільним інтересом, 

обговорюють свої проблеми, використовуючи для цього конференції. Останні 

можна зрівняти з великими дошками оголошень. Кожен користувач Internet 

може, заглянувши на відповідний сайт, прочитати вже наявні повідомлення й 

новини й додати до них свої коментарі, зауваження, заперечення або задати 

яке-небудь питання. У цьому випадку демонструється те, що називається 

внутрішнім знанням, але саме тому конференція дуже потужний засіб 

формування думки. Мережеві новини передають повідомлення «від одного до 

багатьох». Кожен вузол мережі, що одержав нове повідомлення, передає його 

всім вузлам, з якими він обмінюється новинами. В обговоренні теми 

телеконференції може брати участь велика кількість людей, незалежно від того, 

де вони перебувають фізично. Новини розділені по ієрархічно організованих 

тематичних групах, і ім'я кожної групи складається з імен підрівней. Існують як 

глобальні ієрархії, так й ієрархії локальні для якої-небудь організації, країни 

або мережі. 

Чати. Служба IRC (Internet Relay Chat) ─ система розмовних кімнат 

Інтернету (так званих «чатів»). Це інтерактивна служба, що сприяє спілкуванню 

людей через Інтернет. Користувачі можуть приєднуватися до розмови й брати 

участь у ньому. Від традиційної форми розмови його відрізняє те, що він 

ведеться шляхом набору тексту на клавіатурі. Маркетологом може бути 

отримана важлива інформації із чатів. Труднощі її одержання полягають в 

тому, що чати функціонують 24 години на добу й у них веде розмову величезна 

кількість людей. 

Збереження результатів пошуку. Маркетологові перш ніж зберігати 

результати пошуку необхідно чітко вирішити для себе, яка саме інформація й 

для рішення яких завдань вона може знадобитися. У цілому схема збереження 

результатів пошуку інформації в Інтернеті може бути представлена в такий 

спосіб: 

1. Зберегти сайт, сторінку або URL. 

2. Відправити інформацію на друк. 

3. Відправити сторінку або URL третій особі (у якого також повинен бути 

броузер з таким же ступенем захисту, наприклад і з файєрволлом, а можливо, і з 

більшим). 

4. Залишити закладку.  

5. Систематизувати закладки. 

 

2.2. Маркетингові дослідження у мережі Інтернет 

 

За способом одержання інформації, як і в традиційному маркетингу, 

виокремлюють вторинні та первинні дослідження. Об'єм важливої вторинної 

маркетингової інформації, доступної на Web-сайті, включає численні 



інтерактивні газети і журнали, велику кількість інформації, зокрема списки 

країн і галузей господарства, науково-дослідні звіти про ринки, які досить часто 

надані безкоштовно, списки агентів, дистриб'юторів і урядових контактів, 

агентські угоди, спільні підприємства і т. д.  

Крім того, сьогодні з'явилися маркетингові агентства, що надають у 

Мережі послуги з комплектування в режимі он-лайн, підбирання матеріалів, які 

цікавлять клієнта. Головна доцільність збору вторинної інформації он-лайн 

перебуває в зручності й оперативності доступу до неї, що обумовлено самою 

суттю Інтернету. 

Первинні маркетингові дослідження в Інтернет класифікуються як 

активні і пасивні. їхня специфіка досить докладно розглянута в спеціальній 

літературі; відзначимо лише головні розходження. У випадку пасивного 

дослідження від користувача не потрібно жодних дій, щоб передати власникам 

серверу дані, які їх цікавлять. Часто користувач і не здогадується про те, що 

бере участь у дослідженні. За допомогою спеціально встановлених і 

працюючих аналітичних служб (наприклад, SpyLOG). У будь-який час власник 

серверу може мати доступ до докладних статистичних звітів за 600 різними 

параметрами. Зокрема можна з'ясувати країну і місто, у якому знаходиться 

користувач, клас його провайдера Інтернет-послуг (комерційний, 

корпоративний або сервер утворювального заснування), відстежити навігацію 

на web-сайті та пошук на ньому необхідної інформації, тривалість перебування 

в окремих рубриках і на окремих сторінках і т. д. Маркетингові аналітичні 

служби можуть також відстежити результативність розміщення в Інтернет 

реклами і підготувати прогноз відвідування сайту на найближчу перспективу. 

Однак при пасивних дослідженнях немає можливості одержати демографічні й 

соціологічні характеристики користувачів. 

Активні дослідження припускають розміщення на web-сайтах 

спеціальних інтерактивних анкет, що відповідають цілі і завданням конкретних 

маркетингових досліджень. Складністю даного способу одержання 

маркетингової інформації є формування досить сильної мотивації в 

користувача до заповнення анкети. 

Сьогодні для маркетингових досліджень Міжнародною Організацією, що 

поєднує професійних маркетологів ESOMAR, в Інтернет розроблені стандарти 

маркетингових і соціологічних досліджень. Вони повинні відповідати 

Міжнародному процесуальному кодексу маркетингових і соціальних 

досліджень, а також Закону «Про Захист інформації» та іншим законам, як 

міжнародним, так і національним. Такі маркетингові дослідження завжди 

повинні ґрунтуватись на повазі прав респондентів й інших користувачів 

Інтернету. Дослідження повинні проводитися прийнятними для них і 

суспільства в цілому засобами відповідно до національного і міжнародного 

саморегулювання. 

Упровадження нових комп'ютерних технологій автоматизації діяльності 

підприємства в ході реінжинірингу бізнесу припускає максимально можливе 

використання бізнес процесів і досвіду провідних у своїх галузях підприємств. 



Аналіз web-сайтів кращих фірм і компаній можна проводити за двома 

основними напрямками: 

– зовнішній аналіз переваг — порівняння подібних видів діяльності в 

різних галузях, наприклад, між конкурентами або партнерами, що працюють 

на різних віртуальних ринках; 

– функціональний аналіз переваг — порівняльний аналіз подібних 

функцій або процесів у різних галузях діяльності (наприклад, рекламних або 

PR- акцій). 

Вибір об'єктів дослідження (web-серверів) визначається в Інтернеті самим 

підприємством. Аналіз можна проводити за товарами, послугами, функціями, 

Інтернет-стратегіями, чинниками, які особливо важливі для реалізації 

конкурентних переваг в Інтернет-економіці і т. д. Отримана інформація буде 

корисною за розробкою концепції власного Web-серверу, дозволить 

враховувати помилки партнерів і конкурентів. 

Особливо актуальними такі дослідження стають за розробкою фірмою 

власного web-серверу або удосконаленні існуючого, адже ефективність 

маркетингу в Інтернеті значною мірою залежить від якості представництва у 

віртуальній економіці. 

Анкетування в Інтернет. У традиційному бізнесі можливість зворотного 

зв'язку «покупець — продавець», що дозволяє маркетологу ефективно керувати 

споживчим попитом, практично відутня. Всесвітня мережа інтерактивна й 

дозволяє кожному користувачеві швидко відреагувати на будь-яку 

інформацію. Тому, як і в традиційному маркетингу, в Інтернеті одним із 

основних методів проведення маркетингових досліджень є опитування. 

Відмінними рисами проведення опитувань з використанням Інтернету є 

– невисока вартість проведення опитування, 

– автоматизація процесу опитування й аналізу його результатів, 

– можливість точного фокусування опитування на цільовій аудиторії. 

Як основний інструмент опитування в Інтернет широко використовують 

анкетування — розміщення на сайті спеціальних інтерактивних форм із 

переліком звернених до відвідувачів ресурсу питань. Користувач заповнює 

форму і натискає кнопку «Відправити», після чого введені ним дані 

передаються і записуються у файл звіту, що зберігається на сервері, або 

направляє електронною поштою адміністраторові сайту. Анкетування дозволяє 

не тільки встановити демографічні показники аудиторії, але і з'ясувати їхню 

думку з приводу запропонованих товарів, послуг або про самий ресурс 

компанії, одержати інформацію про недоліки в обслуговуванні клієнтів або 

пропозиції з розширення асортименту реалізованої продукції і т.д. але 

необхідна досить сильна мотивація до заповнення анкети користувачами. Існує 

три найбільш розповсюджені способи залучення користувачів до участі в 

опитуванні. 

Переваги онлайн-опитування у порівнянні з іншими методами 

опитування (особисте інтерв’ю, опитування по телефону, поштове опитування), 

окрім, відносно невисоких фінансових витрат, полягають у великому обхваті 

аудиторії, тобто можливості опитати велику кількість респондентів, які 



мешкають у географічно віддалених районах міста чи країни. До того ж, 

усувається вплив особистості інтерв'юера, якщо інтерв'юер перебуває в 

поганому настрої або не сприймає певний тип людей, що впливає на отримані 

дані. Також, досвід дослідників говорить про те, що респонденти через Інтернет 

дають більш чесні відповіді, не прагнучи догодити інтерв'юеру. Доступність 

анкети у будь-який зручний час дозволяє респонденту самому вирішувати, коли 

йому взяти участь в дослідженні, і це підвищує якість відповідей. 

Найбільшою перевагою є швидкість опитування та обробки результатів. 

Для заповнення анкети потрібно менше часу, ніж при традиційному інтерв'ю, а 

обробка даних сервісами проводиться миттєво, що значно економить час 

отримання необхідної інформації.  

Основними недоліками онлайн-опитування є: 

- обмеженість інтернет-аудиторії, тобто опитати є можливість тільки тих, 

хто підключений до Інтернету, отже, частина людей, особливо старшого віку, 

не можуть прийняти участі в опитуванні; 

- труднощі у формуванні вибірки і її репрезентативності; 

- відсутність зв'язку з дослідником, зокрема, респондент не може 

уточнити у інтерв'юера запитання, тому трактувати деякі моменти може не 

правильно; 

- можливість надання респондентом неправдивої інформації про себе, 

адже його ніхто не бачить в момент опитування. 

- можливість неодноразової участі одного респондента. 

Незважаючи на зазначені недоліки, досвід використання методу онлайн-

опитувань багатьма компаніями доводить їх перспективність та зростаючу 

популярність. 

Існують такі ситуації, в яких використання онлайн-опитувань може 

виявитися більш ефективним в порівнянні з традиційними методами опитувань. 

В першу чергу, це стосується якісних досліджень, тому як в процесі онлайн-

опитувань можлива більша відвертість респондентів, крім того, письмова 

фіксація тексту - це те, чого в традиційних опитуваннях отримати практично 

неможливо. 

Проте, онлайн-опитування через Інтернет активно використовуються 

дослідниками і для отримання кількісних даних, які передбачають їх подальшу 

статистичну обробку. Це виявляється досить ефективним, коли мова йде про 

деякі специфічні дослідницькі цілі і завданнях. Наприклад, в тих випадках, 

коли необхідно: 

1) використання мультимедійних засобів - графіки, відео і аудіо 

зображень, наприклад, під час тестування рекламних зображень або 

відеороликів; 

2) дослідження динаміки будь-якого явища - наприклад, впізнаваності і 

пререваги певного продукту або бренду. Можливий аналіз ефективності 

проведення рекламної кампанії на певному веб-сайті. Онлайн-опитування в 

багатьох випадках дозволяють отримати цінну інформацію про якісні тенденції 

в поведінці користувачів різних тематичних сайтів. 

3) дослідження важкодоступних категорій населення: 



- дитячої та юнацької аудиторії (діти, підлітки і студенти в більшості 

своїй є активними користувачами Інтернету, особливо соціальних мерж, тому 

тут можливі будь-які дослідження, що стосуються молодіжної тематики); 

- заможних громадян, знаменитостей, політичних діячів; 

4) вивчення купівельної поведінки людей, що мають специфічні інтереси, 

або володіють унікальними властивостями і характеристиками: наприклад, 

емігрантів в західних країнах, шанувальників італійської опери, колекціонерів 

метеликів, глухонімих громадян і т. ін. 

5) вивчення категорій громадян, що мають велику територіальну 

розкиданість по країні або навіть по всьому світу (наприклад, іудеїв). 

6) проведення досліджень за тематикою, безпосередньо пов'язаною з 

Інтернетом, комп'ютерами, програмним і технічним забезпеченням, а також 

інформаційними технологіями в цілому. Такими темами можуть бути: 

віртуальні спільноти, самопрезентація людей в Інтернеті; Інтернет-магазини і їх 

відвідувачі; використання модемів (популярність марок, переваги і т. ін.), 

комп'ютерних комплектуючих, комп'ютерних програм. 

7) проведення досліджень на теми, в яких необхідно суворо 

дотримуватись анонімності респондента: гроші (доходи, заощадження); 

інтимна сфера; хвороби тощо. 

Для найбільш ефективного використання можливостей онлайн-

опитування слід скористатися можливостями Інтернет-сервісів для опитувань. 

Вони дозволяють провести онлайн-опитуванн максимально просто, швидко і 

отримати вже оброблені результати в лічені секунди.  

Найбільш відомі сервіси: Surveymonkey.com, Survio.com, Anketolog.ru, 

Testograf.ru, Examinare.com.ua і Google Forms.   

При організації опитування велику увагу необхідно приділяти тактиці 

опитування (особливо формулюванню питань), формам опитування і методам 

підбору опитуваних осіб. 

Рекомендують такий порядок проведення опитування: 

1. Підготовчі заходи: визначення обсягу інформації, попереднє 

дослідження, розробка плану опитування і т. д. 

2. Розробка проекту анкети: розвиток тестів-питань, проведення 

тестового дослідження. 

3. Обґрунтування методів вибору опитуваних: суцільне або вибіркове 

опитування, визначення виду вибірки. 

4. Безпосереднє проведення опитування. 

5. Обробка результатів. 

Ефективність обраного методу опитування цілком залежить від наявності 

й рівня інтенсивності зворотного зв'язку з респондентами, а також від 

репрезентативності вибірки, точності висловлень, неуважності елементів у 

сукупній вибірці й плану вибірки. Ці параметри визначають вартісні й 

тимчасові показники витрат вибіркового методу досліджень. 

При проектуванні анкети необхідно враховувати ряд психологічних 

факторів: 

— не змушувати відвідувачів уводити в поля форми багато тексту.  



— при використанні елементів Drop-Down Menu, Radio Button і Check 

Box, необхідно робити узагальнення, щоб уникнути перенавантаженості меню; 

— необхідно заздалегідь скласти текст, який пояснює користувачам, 

навіщо потрібна ця форма і чому відвідувач повинний її заповнити. 

Формулювання повинне бути коротким, чітким і вичерпним; 

— не треба проектувати форму, яка складається з декількох десятків 

питань і займає за обсягом більше двох екранів, — відвідувач просто втомиться 

її заповнювати; 

— питання особистого характеру треба включати тільки тоді, коли це 

дійсно необхідно: користувачі не люблять ділитися інформацією про себе. 

Обов'язково потрібно пояснити, навіщо потрібні ці дані. Демографічні питання 

потрібно пропонувати в останню чергу: якщо відвідувач заповнив усі інші поля 

форми, йому уже буде жаль витраченого часу, і він скоріше заповнить форму 

до кінця, ніж залишить сторінку; 

— статистика показує, що користувачі Інтернету читають питання 

інтерактивних анкет неуважно, лише швидко переглядаючи текст. Тому, чим 

коротше будуть сформульовані питання, тим більша ймовірність одержання від 

відвідувачів достовірних даних; 

— питання необхідно формулювати чітко і ясно, уникаючи великих і 

невизначених формулювань; 

— за можливістю потрібно уникати формулювань, які провокуватимуть 

користувача дати негативну відповідь; 

— якщо відповідь на яке-небудь питання користувач повинен вибирати з 

запропонованого списку, останній повинен містити всі можливі варіанти 

відповіді; 

— в анкеті необхідно використовувати контрольні запитання, призначені 

для перевірки щирості й послідовності опитуваних. 

Проведення опитування не можна починати без відповідного тестування 

анкети. Воно використовується для оцінки самих питань та їхньої 

послідовності. 

Для обробки результатів дослідження для маркетологів було розроблено 

прикладне програмне забезпечення, що полегшує громіздкі обчислення – 

наприклад SPSS. Дані програми не тільки полегшують обробку статистики, але 

і дозволяють вирішити більш широке коло завдань, наприклад, аналіз товарних 

систем, сегментний аналіз ринку і т.д. 

Проведені в Інтернет-маркетингу дослідження допомагають 

підприємствам адекватно корегувати власну фінансову і торговельну політику, 

управляти асортиментом і ціноутворенням, формувати рекламні кампанії 

залежно від складу цільової аудиторії. Безумовно, отримана статистика не 

завжди дає достовірну картину реальної ринкової ситуації, завжди існує 

ймовірність погрішності залежно від різних обставин і конкретних факторів. 

Однак, у загальному випадку подібні дослідження здатні допомагати Інтернет-

маркетологу перебороти ряд труднощів, що звичайно виникають у процесі 

вивчення й освоєння ринку.  

 



 

2.3. Методика маркетингового аналізу веб-сайтів 

 

Проведені в Інтернеті маркетингові дослідження допомагають 

підприємствам адекватно коригувати фінансову і торговельну політику 

керувати асортиментом і ціноутворенням, формувати рекламні компанії 

залежно від складу цільової аудитори. Безумовно отримана статистика не 

завжди дає достовірну картину реальної ринкової обстановки, завжди існує 

ймовірність погрішності залежно від різних обставин і конкретних факторів. 

Однак у загальному випадку подібні дослідження здатні допомагати 

маркетологу перебороти ряд труднощів, що звичайно виникають у процесі 

вивчення й освоєння Інтернет-ринку. 

Бенчмаркінг як форма маркетингових досліджень в Інтернет. До 

нових і ефективних методів маркетингових досліджень в Інтернет-економіці 

можна віднести також бенчмаркінг. 

Інтернет може зробити значну користь для підвищення ефективності 

бенчмаркінгу. У першу чергу це пов'язано з інформаційною природою 

Інтернету ─ являючись засобом комунікації, Інтернет може служити 

ефективним інструментом пошуку найкращого досвіду ведення бізнесу як 

серед партнерів, так і в інших галузях комерційної діяльності. 

Існує наступна методика маркетингового аналізу Web-сайту. Вона 

складається із семи блоків. 

1. Коротка характеристика компанії та її продуктів, визначення сфери 

діяльності компанії, чи існує компанія в традиційній економіці або ж тільки у 

віртуальній, протягом якого періоду пропонує свої послуги на Інтернет-ринку і 

т. д. 

2. Визначення цілей, з якими компанія виходить на Інтернет-ринок. На 

думку фахівців web-сайт, з одного боку, ─ це засіб реклами, просування 

торговельної марки або іміджу компанії, тобто елемент маркетингової 

комунікативної політики, з іншого боку, сайт ─ це продукт компанії в 

Інтернеті. У зв'язку з цим і позначка виходу компанії на Інтернет-ринок 

розрізняється. Це може бути реклама іміджу компанії, просування продукту, 

можливість збільшення обсягів продажу за допомогою Інтернету, можливість 

одержання постійного клієнта шляхом надання необхідної інформації і т. д. 

3. Характеристика головної сторінки головного сайту і його міжнародних 

версій (якщо здійснюється аналіз міжнародної компанії). 

3.1. Аналіз технічних характеристик сайтів: швидкість доступу, зручність 

навігації, можливість пошуку інформації, повнота завантаження представленої 

інформації, як текстової, так і графічної та ін. 

3.2. Аналіз дизайнерських характеристик: чи узгоджений дизайн сайту з 

цілями і загальною стратегією компанії в Інтернеті, які кольори використані, 

шрифт основного сайту, чи присутні гіпертекстові посилання, графічні 

зображення, мультимедіа. Чи відрізняються дизайнерські характеристики 

основного сайту з його версіями з урахуванням національних особливостей 



користувачів, чи змінюється розташування текстової і графічної інформації, з 

чим це пов'язано, тобто необхідно дати обґрунтування маркетингових рішень за 

вибором дизайну сайтів. 

4. Аналіз представленої на сайті інформації 

4.1. Структурованість представленої інформації: чи чітко виділені 

розділи, рубрики, підрубрики, чи зручно розташовані з погляду користувача; 

чи спостерігається повторюваність однієї і тієї ж інформації в різних розділах; 

чи надана карта сайту, її зручність, порівняльна характеристика представлення 

глибини інформації в рубриках і карті сайту. 

Важливим елементом є класифікація наданої інформації (первинна або 

вторинна, співвідношення текстової та графічної інформації та ін.). 

Пропорційність інформації за рубриками і підрубриками. 

4.2. Глибина наданої інформації: наявність додаткових сторінок у 

рубриках, підрубриках, їхня кількість. Залежність наповненості сторінок від 

ступеня розвитку ринку та його освоєння. 

4.3. Надання інформації про відновлюваність сайту, що є свідченням 

постійної роботи над сайтом і його динамічного розвитку. 

5. Аналіз додаткових послуг, які надаються компанією в Інтернеті 

5.1. Можливість передплати на новини, що дає користувачеві право бути 

в курсі останніх подій, що відбуваються не тільки в компанії, але й у галузі або 

регіоні в цілому. 

5.2. Наявність банерної реклами, партнерських програм (наявність 

посилань на сайти партнерів). 

5.3. Існування можливості «зворотного зв'язку» за допомогою 

електронної пошти, наявність розділу FAQ. 

5.4. Характеристика інтерактивного (діалогового) спілкування. 

Визначення рівня Інтернет-економіки. Найбільш характерними рівнями є такі: 

– бізнес-бізнес (business-to-business, B2B). Цей напрям містить у собі всі 

рівні взаємодії між компаніями; 

– бізнес-споживач (business-to-consumer, B2C). Основою напрямку є 

роздрібна торгівля в Інтернеті, тобто присутність електронних магазинів, що 

пропонують широкий спектр товарів і послуг кінцевим споживачам; 

– споживач-споживач (consumer-to-consumer, C2C). Даний напрямок 

містить у собі можливість взаємодії споживачів для обміну комерційною 

інформацією. Наприклад, обмін досвідом взаємодії з тією або іншою компанією 

в Інтернет. 

5.5. Можливість купівлі on-line. Умови й форма оплати. 

5.6. Рівень сервісного обслуговування (можливість одержання 

безкоштовного програмного забезпечення, бонусів, знижок) і ін. 

6. Аналіз маркетингових досліджень, які проводить компанія в Інтернеті. 

6.1. Визначення типових досліджень (пасивні ─ без участі користувача, 

або активні, у яких потрібна участь користувача). 

6.2. Реєстрація користувачів: одержання доступу до додаткової 

інформації та що для цього потрібно від користувача. Платне або безкоштовне 

надання інформації. Необхідні оплачувані послуги. 



6.3. Аналіз анкет як одного з типів активних маркетингових досліджень: 

представлені на сайті, їхня кількість, на який тип користувачів орієнтовані, яка 

структура анкет, які питання використані, де розташовані анкети, чому. 

Мотивація заповнення анкет. 

6.4. Наявність бліц-опитувань з можливістю перегляду результатів. 

6.5. Наявність «лічильників» відвідувань сайту. 

7. Висновки і рекомендації з проведеного аналізу. 

Аналіз сайту змінюється залежно від цілі присутності компанії в 

Інтернеті, типу діяльності (маркетингові агентства, підприємства сфери послуг, 

промислові підприємства, державні установи, території і т. д.). В окремих 

випадках деякі позиції запропонованої методики або розширюються, або 

звужуються. 

 

 

Тема 3. ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА В ІНТЕРНЕТІ 

 

3.1. Основні тренди розвитку Інтернет-маркетингу 

3.2. Цільова аудиторія і важливість її визначення 

3.3. Класифікація аудиторії Інтернету 

 

3.1. Основні тренди розвитку Інтернет-маркетингу 

 

Вибір конкретного комплексу інструментів Інтернет-маркетингу 

підприємства повинен залежати від специфіки сфери бізнесу, можливостей 

підприємства та інтересів цільової аудиторії, а також неодмінно орієнтуватися 

на сучасні тенденції розвитку Інтернет-маркетингу. З огляду на це звернемо 

увагу на тренди 2015–2016 рр., такі як: 

1. Динамічна активізація мобільної комерції – у зв’язку з постійним 

збільшенням мобільних пристро- їв (смартфони та планшети) та зростанням 

витрат часу, проведеного користувачами разом із пристроєм (рис. 3.1), частка 

реклами, що показується на мобільних пристро- ях, постійно зростає. 

Результати дослідження Morgan Stanley вказують на те, що у 2015 р. кожен 

середньостатистичний Інтернет-користувач проводив зі своїм смартфоном 

близько 2,8 години, що становить відповідно 51% від усьго проведеного в 

мережі часу.  Також ефективними та корисними є мобільні додатки, наявність 

яких суттєво впливає на просування бренда підприємства, приваблення нових 

споживачів, підвищення лояльності постійної цільової аудиторії, оптимізацію 

роботи зі споживачами, і, як результат, – на зростання обсягу чистого прибутку.  

 



 
 

Рис. 3.1. Динаміка витрат часу Інтернет-користувачів 

 

2. Відеомаркетиг – сьогодні відео є лідируючим контентом в мережі. Так 

Інтернет-користувачі витрачають багато часу на перегляд відео, однак цей 

інструмент Інтернет-маркетингу є досить результативним, зокрема: 

– 33% часу Інтернет-користувачі витрачають на перегляд відео;  

– 74% – на стільки збільшується розуміння сут- ності 

продукту/послуги при перегляді відео; 

– 20% – середнє зростання конверсії після перегляду відео.  

3. Збільшення частки native advertisement – відносно новий вид 

реклами, в якому рекламне звернення органічно вливається в медіаконтент. 

Так, прямі рекламні повідомлення викликають у користувачів відторгнення, 

натомість нативна реклама – ненав’язлива та природня.  

4. Data-driven marketing – найбільш ефективне рекламне звернення – 

персоналізоване, адже більша ймовірність того, що результат показу реклами 

буде по- зитивним, якщо реклама показана, до прикладу, в пошукових 

системах, зацікавленому користувачу. 

5. Гейміфікація – використання ігрових методик в бізнес-процесах, що 

дозволяє привабити нових користувачів, основна ідея якої полягає в тому, щоб 

надати задоволення та зміст взаємодії та співпраці споживача із 

продуктом/послугою. Особливо корисними є у ході розробки програм 

лояльності.  

6. Соціальна відповідальність – різного роду меценатство, спонсорство. 

Результати опитування споживачів показали, що 82% опитаних респондентів 

будуть платити більше за товари/послуги соціально відпо- відальних 

підприємств. 

 7. Онлайн-репутація – усе більше користувачів приймають рішення про 

покупку на основі інформації, отриманої в мережі (починаючи від опису та 

представле ня товару й закінчуючи відгуками інших користувачів). Споживачі 

частіше звертають на опубліковані в Інтернеті огляди й коментарі. Саме тому 

підприємства повинні більше уваги приділяти моніторингу своєї репутації 

онлайн та постійно аналізувати фактори впливу на неї. 



 

3.2. Цільова аудиторія і важливість її визначення 

 

Замовляючи рекламу (створення і розміщення), замовники зазвичай 

прагнуть зробити так, аби про їхні товари чи послуги почуло якомога більше 

людей. Проте така стратегія не завжди сприятиме зростанню продажів. Щоб 

реклама поцілила у яблучко і дала результат, її мають почути і побачити не всі 

на світі, а саме ті потенційні клієнти, які готові купити рекламований товар або 

послугу. Ця група людей мовою маркетингу називається цільовою аудиторією, і 

правильне визначення вашої цільової аудиторії – це головний крок на шляху до 

створення вашого ключового повідомлення і, врешті, розміщення вашої 

реклами. 

Наведімо простий приклад. Припустімо, що ви продаєте спортивні гетри. 

Ви можете стати на людному перехресті й пропонувати свою продукцію всім 

перехожим, сподіваючись, що хтось зацікавиться й купить. Але як довго вам 

доведеться стояти, перш ніж хтось таки купить ваш товар? Водночас є й інший 

спосіб. Ви можете запропонувати товар учасникам спортивного турніру або 

розмістити свою рекламу в футзалі – саме там, де щоденно займається ваша 

цільова аудиторія. Продажі підуть значно швидше, оскільки ви розмістили 

рекламу з високим індексом відповідності (Affinity index). Він показує, 

наскільки обраний рекламний канал відповідає цільовій аудиторії. Це суттєво 

впливає на ефективність реклами та вартість контакту. 

Наприклад, рекламувати цеглу на «Радіо NRJ» – погана ідея, адже 

переважна більшість слухачів цієї хвилі – молоді люди, які навряд чи ще 

замислюються про будівництво. Тому індекс відповідності для цієї реклами 

буде низьким. А от розміщення радіореклами на таких станціях, як «Ретро ФМ» 

чи «Авторадіо», матиме значно вищий індекс відповідності, оскільки їхні ефіри 

користуються попитом і в сільській місцевості, а слухачі зазвичай мають 

стабільні статки та певні плани на майбутнє. 

Після того, як ви визначили свою цільову аудиторію, важливо вміти 

комунікувати з нею, використовуючи її мову, образи, цікаву для цих людей 

інформацію. Тон вашого рекламного звернення повинен бути адекватним щодо 

тих людей, до яких ви намагаєтесь достукатись. Аби змусити людей купувати, 

необхідно привернути їхню увагу. Наприклад, якщо рекламується продукт для 

матерів, які працюють, певні елементи реклами можуть торкнутися труднощів 

балансування між роботою й сім’єю. Якщо ж ваша цільова аудиторія – 

домогосподарки, метод рекламного звернення кардинально відрізнятиметься. 

Знання своєї цільової аудиторії під час розміщення реклами в інтернеті 

дає найвищий результат, адже там існує такий інструмент, як таргетинг. Це 

можливість показувати рекламу лише вибраній групі людей, якій притаманні 

певні характеристики. 

Цільова аудиторія – це сукупність реальних і потенційних споживачів, 

які готові змінити свої пріоритети на користь цього товару чи послуги під 

впливом маркетингових заходів. 



Для того щоб визначити цільову аудиторію, варто почати з такої 

класифікації: 

Основна цільова аудиторія, ядро – це особи, які вирішують, купувати 

товар чи ні. Ядро – це найактивніші споживачі, які приносять компанії (чи 

принесуть) найбільшу частку прибутку та обсяги продажів. Саме на цю частину 

населення і мають бути спрямовані основні сили рекламної кампанії 

Дотична цільова аудиторія також бере участь у процесі продажу, не 

здійснюючи безпосередньої покупки. Відповідно, цих людей наділяють 

меншим пріоритетом, плануючи рекламну кампанію 

Отже, орієнтуватись можна як на користувачів продукту, так і на його 

покупців. Важливо пам’ятати, що це не одне й те саме. 

Для того щоб якомога чіткіше визначити свою цільову аудиторію, 

здійснюється сегментування частки ринку. 

Сегментування (кластеризація) – розподіл клієнтів на групи зі схожими 

особливостями, виявлення групових потреб і формування пропозиції, 

орієнтованої на цільовий сегмент. 

Для поділу можна використати методику «5W» Марка Шеррингтона. Це 

найпопулярніший метод визначення цільової аудиторії та психологічних 

характеристик, притаманних потенційному покупцеві. 

 

Сегментування здійснюється завдяки п’яти запитанням: 

Що (What) – тип товару 

Хто (Who) – тип споживача 

Чому (Why) – мотивація для покупки 

Коли (When) – ситуація покупки, час 

Де (Where) – місце покупки 

Простий варіант. Для прикладу, сегментуємо ринок споживачів питної 

води (табл. 3.1) 

 



 

Таблиця 3.1. 

Сегментування ринку споживачів питної води 

 
 

За результатами сегментування визначається певна частка ринку. 

Споживачі, що входять у неї, і будуть цільовою аудиторією для вашої 

продукції. 

Більш точно описати цільову аудиторію допоможе складання портрета 

(чи профілю) цільової аудиторії за простою схемою: 

Стать, вік, рівень доходу, статус, сімейний стан, професія – тобто 

соціально-демографічний портрет. 

Де проводить дозвілля ваша потенційна цільова аудиторія (в яких 

соцмережах її представники зареєстровані, які форуми читають і т. ін.)? 

Які проблеми клієнта може вирішити ваш товар чи послуга? Який «біль» 

він може «втамувати» за допомогою продукту? 

Які емоції викликає ваш товар чи послуга, з чим асоціюється? Можливо, 

підвищує статус, дозволяє відчувати себе здоровим та спортивним і т. ін. 

Які є причини купити саме ваш продукт, а також причини для купівлі 

аналогічного продукту в конкурентів? 

Багато провідних рекламних агентств підкріплюють власні дослідження 

цільової аудиторії фотографіями та колажами персонажів – найбільш виразних 

представників групи. Це дуже корисно для візуалізації цільової аудиторії. 

Отже, можна впевнено говорити про те, що потрапляння в цільову 

аудиторію забезпечує успіх та процвітання бізнесу. Коли ви знаєте свого 

клієнта в обличчя, вам відомі його потреби і звички – у вас не виникне проблем 

із визначенням стратегії рекламної кампанії. І навпаки, незнання чи надто 

розмите уявлення про цільову аудиторію призводить до роздування бюджетів 

на рекламу, відтак – до зниження рентабельності справи. 

 



 

3.3. Класифікація аудиторії Інтернету 

 

Аудиторію Інтернету зазвичай визначають як число людей, які 

користувались Інтернетом хоча б один раз у середньому за певний період часу: 

півроку, місяць, тиждень, добу. Таким чином, розмір аудиторії залежить не від 

кількості сесій (підключень до Мережі), а від кількості користувачів, які 

виходили в Інтернет у плині цього місяця, тижня, доби.  

Аудиторія ─ це не кількість відвідувань, оскільки одна людина може 

кілька разів заходити на той же сайт також, як і з однієї адреси можуть 

заходити різні персони. Таким чином, поняття «аудиторія Інтернет» тісно 

пов'язане з поняттям «користувач Інтернет».  

Користувач ─ це той, хто, образно говорячи, «споживає» (є присутнім, 

спостерігає, шукає інформацію) певні якості середовища. Тут важливе 

розуміння того, що користувач віртуального середовища ─ це необов'язково 

людина, індивід, особистість. 

Інший підхід до визначення користувача Інтернету припускає сталість 

споживання (присутності) в Мережі. Ті, хто дотримується цієї точки зору, 

вважають, що користувачів Інтернету можна визначити, використовуючи 

наступні основні параметри: 

– наявність підключення до Інтернету будинку й (або) на робочому місці; 

– принципова можливість доступу в Інтернет (у тому числі через 

Інтернет-кафе, бібліотеки, від друзів і т. п.); 

– регулярність використання Інтернету (днів у тиждень, годин у день). 

Деякі автори при визначенні користувача Інтернет проводять аналогію з 

аудиторією телебачення й радіо, читачів преси, вважаючи Мережу насамперед 

засобом масової інформації. 

Для більше повної оцінки впливу, що Інтернет робить на населення 

певної країни уведений вимір комунікативного оточення (ближньої й далекого) 

Інтернет-аудиторії. Йдеться про чисельність тих, хто сам не має досвіду 

роботи в Мережі, але може одержувати інформацію від своїх друзів, або інших 

осіб, що регулярно відвідують Інтернет. 

Комунікативне оточення залежно від сили впливу користувачів Інтернет 

на некористувачів підрозділяють на 2 рівні: 

– ближнє оточення. Ті, хто сам не має ніякого досвіду роботи з 

Інтернетом, але в кого серед друзів є не менш 3 регулярних відвідувачів 

Інтернету. 

– далеке оточення. Ті, хто сам не має ніякого досвіду роботи з 

Інтернетом, але в кого серед друзів є хоча б один регулярний відвідувач 

Інтернету. 

Більше глибоке розуміння терміна «аудиторія Інтернет» зв'язано, як 

правило, з якісними параметрами користувачів Інтернет. Такими є, насамперед, 

соціально-демографічні характеристики, інтереси користувачів, представництво 

в Мережі регіонів. Однак, незважаючи на популярність даних показників, 



аудиторію Інтернет прийнято класифікувати відповідно до інших ознак. 

Основною вважається доступ до Мережі, що відображає індивідуальність 

користувача Інтернет. 

Приватних користувачів Інтернет залежно від кількості годин, 

проведених у мережі Інтернет, ділять на три групи: активний, звичайний, 

починаючий. 

- активний користувач Мережі: працює в Мережі не менш 100 годин на 

місяць. У зв'язку із цим для нього дуже важливі гнучкі тарифні плани оплати 

послуг провайдера. 

- звичайний користувач Мережі: працює в Мережі не менш 50 годин на 

місяць. 

- починаючий користувач Мережі: працює в Мережі не менш 10 годин на 

місяць. 

Корпоративним користувачем є співробітник компанії (організації), що 

має виділений канал доступу в Інтернет з постійним ІР-підключенням. При 

цьому продуктивність виділеного каналу визначається потребами організації й 

вартістю послуг провайдера. 

З метою введення ефективного бізнесу та грамотного використання 

маркетингу в Інтернет, пропонують структурувати складну і неоднорідну 

віртуальну аудиторію по критерію відвідуваності: 

– нерегулярна аудиторія. Десь удвічі менше максимальної. Вона включає 

усіх користувачів Інтернету, окрім тих, хто мав одиничний досвід знаходження 

у Мережі. 

– тижнева аудиторія.Включає тих, хто відвідує Інтернет мінімум раз на 

тиждень. Важливий показник при прийнятті рішення щодо ведення бізнесу, 

розміщення реклами та інших видів маркетингової комунікації; 

– активна аудиторія.Користувачі, котрі приходять до Мережі не менше 1 

години на тиждень. 

– ядро аудиторії. Представлена користувачами, котрі проводять в 

Інтернеті не менш 15-20 годин на тиждень. Прогнозується, що приріст 

Інтернет-аудиторії буде відбуватися у найближчі роки за рахунок тих, хто лише 

отримав досвід використання Мережі, тобто за рахунок нерегулярної аудиторії. 

Найбільш продвинуті та цікаві для бізнесу активна аудиторія та ядро 

збільшуються дуже повільними темпами. Окрім того, існують обмеження у 

збільшенні Інтернет-аудиторії: маркетингові дослідження показують відмінний 

по різним регіонам та країнам відсоток користувачів, який не відвідує та не 

збирається відвідувати Інтернет. 

По-друге, за критерієм тимчасової перерви між запитом й одержанням 

інформаціїкористувачів в Інтернет можна умовно розділити на ті, хто 

користується Інтернетом переважно он-лайн чи офф-лайн. 

Розглянемо групи он-лайн та офф-лайн докладніше. У них входять 

користувачі, що віддають перевагу: 

– чати — це ті, хто проводять текстові дискусії в режимі реального часу 

незалежно від свого місця розташування. У ці групи включені користувачі не 



тільки самих чатів, але й форумів, Web-співтовариств, блогів, заснованих на 

принципах інтерактивності, уперше застосованих саме в чатах. 

– Інтернет-пейджери, які стали одними із самих популярних засобів 

спілкування в Мережі. Є через службу миттєвих повідомлень (ICQ, MSN, AOL 

й ін.), які дозволяють спілкуватися в режимі реального часу, передавати як 

текстові діалоги, так і графіку, голос, відео, файли. 

– FTP — протокол передачі файлів — це ті, хто використають Інтернет 

як доступ до файлових архівів (для «завантаження»). 

– WWW ─ інтерактивно взаємодіють із представленої на сайтах 

інформацією за допомогою протоколу передачі гіпертексту. Простіше 

говорячи, ці користувачі використовують Інтернет для прямого доступу до 

різних веб-сайтів, що не входить в інші служби Інтернет.  

– телеконференції: використовують Інтернет заради доступу до груп 

новин, здійснюваного через процедуру підписки. Цей сервіс також ставиться до 

відкладених послуг. 

– списки розсилання — працюють винятково через електронну пошту. 

Вони самі підписуються й відписуються від конкретного розсилання. 

– відео-, аудіо- конференції — ті, хто розглядають Інтернет, насамперед, 

як середовище для передачі інформації. 

– пошук інформації: вони виділені в окрему групу, тому що сам пошук 

надається специфічними службами Інтернет, має глобальний характер. 

Користувачів служб пошуку інформації можна, у свою чергу, залежно від 

інструментів пошуку розділити на відвідувачів сайтів-розвідувачів, каталогів, 

позначок-засобів пошуку. 

– електронну пошту — це ті, хто використовують служби відкладеного 

читання, найпоширенішу й першу службу Інтернету. Є категорія користувачів, 

відвідування Мережі яких починається й закінчується роботою винятково з 

електронними листами. 

Дана класифікація дозволяє точніше визначити обсяг аудиторії Інтернет 

залежно від показника відвідуваності певних служб Інтернету, зробити якісні 

висновки про інтереси користувачів, їхні цілі присутності в Інтернет, 

відстежити динаміку змін і виявити тенденції розвитку певних служб, 

прогнозувати розподіл аудиторії. 

По-третє, за критерієм юридичного статусу й основним видом 

діяльності 

Приватний користувач Інтернет - мається на увазі людина, що 

виходить у мережу та переслідує свої особисті, індивідуальні інтереси. 

Очевидно, що коло цінностей й інтересів людини в значною мірою 

визначається соціальним статусом і родом занять. Саме тому доцільніше всього 

було далі показати розподіл приватних користувачів на 6 підгруп за критерієм 

їхнього роду діяльності: 

– студенти, учні 

– персонал, робітники 

– пенсіонери 

– безробітні, домогосподарки 



– фахівці 

– топ-менеджери. 

Корпоративний користувач Інтернет — співробітник компанії або 

група співробітників (організації) — виходять у віртуальний простір 

найчастіше завдяки своїм професійним обов'язкам, заради виконання певного 

завдання. Як правило, організації мають різні потреби в доступі до ресурсів 

Інтернет, що можна пояснити їхніми цілями й стратегіями. Для вивчення 

корпоративної частини аудиторії Інтернет важливо розділити користувачів 

залежно від типу організації, у яких вони працюють. Організації, у свою чергу, 

залежно від мети створення діляться на комерційні й некомерційні. 

Якщо говорити про бізнес в інтернеті, то цільова аудиторія сайту 

залучається за рахунок таргетованої реклами. Суть її в тому, що будь-яке 

рекламне оголошення буде показано лише тим людям, які вже раніше виявили 

інтерес до подібних товарів або послуг. Такий підхід дуже економить кошти. 

Сьогодні все більшої популярності набуває реклама, яка оплачується за певні 

дії. Це означає, що будь-який підприємець платитиме лише за те, що цільова 

аудиторія його бізнесу справила замовлення або зателефонувала за вказаним на 

сайті телефоном. 

Всі ці можливості та їх наслідки дають зрозуміти кожному підприємцю 

роль і значимість маркетингової діяльності в комерційної житті компанії. 

Нехтування ними може дорого коштувати, а їх використання – принести успіх і 

лідируючі позиції на світовій арені. Найвідоміші компанії ретельно досліджую 

свою цільову аудиторію: їх переваги, смаки, бажання і надії. 

Саме такий підхід допомагає створювати і реалізовувати найефективніші 

рекламні кампанії, які не тільки стимулюють до покупки, але також і 

створюють лояльних споживачів і клієнтів. Така стратегія є гарантією успіху і 

процвітання. 
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