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У статті відображено поняття інтернет-маркетингу, подано його різновиди, охарактеризовано складові 

елементи маркетингової діяльності, визначено місце та роль новітніх інструментів в інтернет-маркетингу, 

розкриті підходи до поняття інтернет-маркетингу, вказані його завдання, виявлені переваги і перспективи 

розвитку, відображено можливості для розвитку міжнародної діяльності підприємства за допомогою інтернет-

маркетингу, приведені організаційні шляхи підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності в 

системі Інтернет. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій: 

теоретичні засади Інтернет-маркетингу 

досліджували у своїх працях такі дослідники 

як: Ф. Котлер, Р. Уілсон, Д. Філіпс, А. Хартман, 

М. Хейг, І. Бойчук, Т. Данько, T. Дейнекин, 

С. Ілляшенко, І. Литовченко, А. Петрик, 

В.Холмогоров, І. Успенський. 

Мета статті: охарактеризувати складові 

елементи діяльності інтернет-маркетину, 

визначити їх роль для розвитку міжнародної 

діяльності підприємства та напрямки 

підвищення ефективності міжнародної 

маркетингової діяльності в системі Інтернет. 

Основні результати дослідження. 

Інтернет – один із основних факторів, що 

прискорює формування і розвиток 

інформаційного суспільства. Інтернет є не 

лише глобальним інструментом комунікацій 

без територіальних і національних кордонів, 

але й результативним методом ведення бізнесу 

та досліджень.  

Теоретичні та практичні здобутки свідчить, 

що Інтернет-технології урівнюють шанси на 

успіх малих і великих підприємств, тих, хто 

міцно закріпився на ринку, і початківців. Це стало 

можливим тому, що витрати на їх застосування є 

низькими, використовуються доступні й 

фактично стандартизовані інструменти, можливо 

забезпечити недосяжну за інших умов широту 

охоплення і при цьому адресність впливу на 

цільову аудиторію, забезпечується фактично 

миттєвий доступ на ринок будь-якої країни чи 

регіону, можна у реальному масштабі часу 

оцінювати ефективність бізнесу тощо. У період 

економічних кризових явищ роль Інтернету лише 

зросла, оскільки завдяки застосуванню 

мережевих інформаційних технологій сучасні 

підприємства зорієнтовані не лише знизити 

рівень витрат на просування і збут продукції, але 

й розширити існуючі та освоїти нові ринки збуту, 

підвищити ефективність діяльності та масштаби 

взаємодії із іноземними контрагентами [1, с 162].                                                                   

Особливо значного поширення набуває 

застосування інформаційних Інтернет-техно-

логій в міжнародній  маркетинговій діяльності  

підприємства. Інтернет являє собою незамін-

ний інструмент для отримання актуальної мар-

кетингової інформації, багаторазово перевер-

шує й органічно доповнює, в цьому відношен-

ні, інші традиційні засоби, такі як електронна 

преса, друковані видання та радіо, а також 

представляє собою оптимальний спосіб 

вибору потенційних партнерів і інвесторів, 

зокрема, за кордоном, що надає можливість 

заощадити на міжнародних телефонних 

переговорах і листуванні [5, с. 272].                                                              

Інтернет-маркетинг – невід'ємна частина 

рекламної компанії. Для багатьох підприємств 

середнього та малого бізнесу Інтернет-

маркетинг служить основою справжнього 

комерційного успіху, створюючи при цьому 

умови для зростання агентств Інтернет-

маркетингу. Також необхідно використовувати 

інструменти інтернет-маркетингу при виході 

інтернет-підприємств на нові ринки чи 

використанні нової групи товарів. Дослідження 

поведінки споживачів в Інтернеті виявило таку 

основну особливість як утворення спільнот 

споживачів у мережі, усередині яких вони 

взаємодіють та утворюють новий інформацій-

ний простір, що формує відношення до 

виробників, товарів і брендів [2]. 

Новітні комунікативні властивості Інтернету 

потребують сучасного підходу до процесу 
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комунікації і перегляду застосовуваних раніше 

каналів зв'язку з клієнтами. Використовуючи 

інтернет-маркетинг, можна легко і швидко 

провести рекламну компанію в іншій країні. При 

впровадженні індивідуальних заходів Інтернет-

маркетингу економія на маркетингових витратах 

проявляється в: економії витрат на рекламу, 

економії на телефонних розмовах, економії часу 

на вивчення продукції (усе можна побачити на 

веб-сайті компанії). 

Реклама в Інтернеті – це ряд заходів із 

просування інтернет-ресурсу або продукту, 

інформацію про який містить інтернет-ресурс, 

у глобальній мережі і включає в себе такий 

арсенал інструментів: пошукова оптимізація, 

контекстна реклама, медіа реклама, банерна 

реклама, інтерактивна реклама, е-mail марке-

тинг, віртуальний маркетинг, прихований мар-

кетинг. Окрім реклами, застосовуються інші 

засоби забезпечення ефективної комунікації зі 

споживачами в мережі Інтернет. До них 

належать: 

Лідогенерація – це отримання контактних 

даних потенційних клієнтів – лідів.  

Пошуковий маркетинг–система заходів, 

спрямованих на збільшення відвідуваності сайта 

цільовою аудиторією, шляхом перерозподілу 

трафіку в Інтернеті з менш релевантних запиту 

місць у місця з більшою релевантністю. 

SМО (оптимізація сайту під соціальні 

мережі) – комплекс заходів, спрямованих на 

залучення на сайт відвідувачів із соціальних 

медіа: блогів, соціальних мереж і т.п.  

SММ – соціальний медіа-маркетинг, перед-

бачає просування товарів та послуг, підвищення 

іміджу, анонси подій тощо в соціальних медіа. 

Прямий інтернет-маркетинг – вид 

маркетингової комунікації в Інтернеті, в основі 

якого лежить пряма особиста комунікація з 

одержувачем повідомлення («бізнес – 

споживач» – В2С, «бізнес для бізнесу» – В2В) 

з метою побудови взаємовигідних відносин та 

отримання прибутку. Він передбачає 

зворотний зв'язок і не використовує для 

комунікацій інформаційних посередників. 

Вірусний інтернет-маркетинг – 

розповсюдження комунікаційних повідомлень 

в мережі Інтернет, що характеризується 

лавиноподібним поширенням інформації, при 

цьому головними розповсюджувачами є 

безпосередні одержувачі інформації.  

Актуальність даної проблематики поясню-

ється тим, що ефективна міжнародна марке-

тингова діяльність підприємства сприяє відт-

воренню експортного потенціалу, підвищенню 

конкурентоспроможності підприємства на сві-

тових ринках, формуванню раціональної струк-

тури експорту й імпорту, залученню іноземних 

інвестицій на взаємовигідних умовах тощо. 

Першим етапом аналізу шляхів підвищення 

ефективності міжнародної маркетингової 

діяльності підприємства в системі Інтернет має 

стати визначення кола країн, які є потенційно 

привабливими з точки зору проникнення на 

їхні ринки. При цьому необхідно ретельно 

проаналізувати стан середовища міжнародного 

маркетингу, який включає в себе вивчення 

системи міжнародної торгівлі, економічного 

середовища кожної з країн та їхнього політико-

правового та культурного середовища. 

Підприємству необхідно взяти до уваги 

існування безліч обмежень і перешкод у 

міжнародній торгівлі як у країні, на ринок якої 

воно збирається вийти [4]. 

Окрім того, вивчення відповідних обмежень 

дозволить підприємству раціонально будувати 

власні проекти, як для себе, так і для 

підприємств-замовників, а також консультувати 

потенційних замовників щодо механізмів 

виходу на зовнішні ринки, можливі ризики у 

політиці просування тощо.  

Вивчення економічного середовища 

передбачає аналіз економіки кожної з країн на 

предмет її привабливості як експортного 

ринку. Для цього підприємству необхідно 

провести оцінку за двома характеристиками. 

Перша з них – структура господарства, яка 

визначає потребу країни в товарах і послугах, 

рівень зайнятості і доходів населення тощо. 

Відповідний напрямок дозволить оцінити 

можливості підприємства на ринку певної 

країни. Результатом вивчення середовища для 

підприємства стане інформація, аналіз якої дає 

змогу прийняти рішення про принципову 

доцільність (або недоцільність) виходу 

підприємства на зарубіжний ринок [3]. 

Впровадження Інтернет-маркетингу у 

міжнародну діяльність підприємства завжди є 

вступом до конкурентної боротьби. В умовах 

високої насиченості і навіть перенасиченості 

світових кожен товар/послуга змушений вести 

жорстку боротьбу за перевагу споживача, яка 

віддається найбільш конкурентоспроможному 
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товарові, який на одиницю своїй вартості (ціни) 

задовольняє більше потреб і на більш високому 

рівні, ніж товари конкурентів. Зростаючий 

інтерес до якості, викликаний посиленням 

конкурентної боротьби на світовому ринку, 

ставить цілком конкретне завдання перед 

виробником продукції. Покращити якість для 

підприємсва – це покращити конкуренто-

спроможність своїх товарів як на внутрішньому, 

так і на зовнішньому ринку.     

Висновки. Підсумовуючи все вищезазначене 

можна зробити висновки, що Інтернет-марке-

тинг можна розглядати як один з найперспек-

тивніших видів маркетингу, який передбачає 

використання традиційних та інноваційних 

інструментів у мережі Інтернет. Інтернет-

маркетинг має значний потенціал застосуван-

ня при здійсненні підприємством міжнародної 

діяльності, тому потребує подальшого всебіч-

ного дослідження і широкого впровадження у 

бізнес-практику. Використання інструментів 

Інтернет-маркетингу дозволяє підприємству 

скоротити маркетингові витрати, розширити 

клієнтську базу підприємства, підвищити ефек-

тивність реклами та здійснити успішне просу-

вання підприємства на міжнародному ринку.
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье отражено понятие интернет-маркетинга, представлены его разновидности, охарактеризованы 

составляющие элементы маркетинговой деятельности, определено место и роль новейших инструментов 

интернет-маркетинга, раскрыты подходы к понятию интернет-маркетинга, указанные его задачи, выявленные 

преимущества и перспективы развития, отражены возможности для развития международной деятельности 

предприятия с помощью интернет-маркетинга, приведены организационные пути повышения эффективности 

международной маркетинговой деятельности в системе Интернет. 
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THE ROLE OF INTERNET MARKETING IN THE INTERNATIONAL BUSINESS OF THE ENTERPRISE 

The article reflects the concept of Internet marketing, presents its varieties, describes the constituent elements of marketing 
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marketing, stated its tasks, identified advantages and prospects, reflected opportunities for the development of international 
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