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В даних тезах досліджена роль інтернет-маркетингу в розвитку бізнесу і 

поведінці споживача, а також можливості які вони мають завдяки 

користуванню віртуальним простором.  
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This abstracts examines basic aspects of role of Internet marketing for business 

and consumer behavior, and the opportunities they have through the use of virtual 

space. 
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Інтернет, як результат розвитку світового інформаційного простору, 

впливав і продовжує впливати на формування й розвиток підходів до керування 

бізнесом і міжнародним маркетингом як одним з його складових частин.  

Міжнародний маркетинг і інтернет взаємно розвиваються. Обсяг 

міжнародних операцій через Інтернет набагато перевищує 1 млрд. дол. [1]. 

Сьогодні як транснаціональні корпорації, так і підприємства малого 

бізнесу активно розвиваються використовуючи комплекс соціальних та 

управлінських процесів, які спрямовані на задоволення потреб споживачів у 

мережі інтернет при формуванні пропозиції і системи обміну товарів і послуг, 

або інтернет-маркетинг. Найбільші транснаціональні корпорації як Coca-Cola, 

Nestle, Toyota Motor, Philips, Microsoft, LG Group, Samsung Group активно 

використовують мережу інтернет, завдяки якій значно розширили обсяги своїх 

продаж в усьому світі і досягли великих успіхів в міжнародному маркетингу.  



Розвиток Інтернету дає реальну можливість малим фірмам на рівних 

конкурувати на світовому ринку з світовими гігантами, а споживачам - виграти 

від збільшився пропозиції товарів, послуг та інформації, доступ до яких їм 

забезпечить Інтернет [2]. 

Інтернет як джерело інформації про вартість та якість продуктів сьогодні 

активно використовується споживачами і впливає на остаточне рішення 

стосовно покупки [2].  

Інтернет-маркетинг пов’язує виробника і споживача. Зі свого боку 

виробник ефективно використовує інтернет для проведення маркетингових 

досліджень. Шляхом опитування за допомогою анкет виробник здійснює 

дослідження і аналіз потреб споживачів при невисокій вартості і автоматизації 

процесу, а також можливість точного фокусування опитування на цільову 

аудиторію [3]. При ефективному проведенні маркетингового дослідження 

компанія-виробник надає споживачеві продукцію або послугу, яка повністю 

задовольняє його потребам. Також слід вказати, що опитування через інтернет 

мережу зручно і вигідно самим споживачам. 

Доказом цінності і вигідності інтернет-марктеингу для бізнесу є те, що у 

2011 р. соціальні мережі займали значне місце в маркетингу: 80% компаній 

просували свої товари і послуги, використовуючи саме цей інструмент (для 

порівняння – у 2008 р. частка таких підприємств становила 42%).  Якщо раніше 

просування в соціальних мережах, блогах та інтернет-виданнях було 

доповненням до маркетингового плану, то в перспективі це стане однією з 

головних статей маркетингових витрат [2].  

Роль інтернет-маркетингу в розвитку бізнесу і задоволенні вимог 

споживача суттєва. Інтернет-можливості які додають цінності бізнесу 

включають: створення співтовариства бренду в інтернет, надання можливості 

споживачам брати участь у створенні бренду, реалізація програм лояльності, 

створення референтних соціальних груп, здійснення закупівельної діяльності 

через інтернет, Е-комерція, реалізація комунікаційних функцій, підвищення 

рівня сервісного обслуговування тощо. Інтернет-можливості споживачів не 



менш важливі: відчуття індивідуального підходу,активна участь у житті 

компанії, причетність до референтного соціального співтовариства компанії, 

економія часу на пошук і зіставлення пропозицій компаній, економія грошових 

коштів на придбання продукції через інтернет, можливість дістати продукцію 

компанії у будь-який час тощо [4]. 

Отже, розвиток інформаційних технологій, а саме глобальне використання 

інтернет створили сприятливі умови і можливості розвитку бізнесу, який 

використовує інтернет-ресурси в створенні цінності товару або послуги, а 

також зменшенні витрат на його просування до споживача. В свою чергу 

сучасні споживачі товарів і послуг мають змогу максимально задовольняти свої 

потреби і вимоги за допомогою інтернет-можливостей.  
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