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РОЗВИТОК СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНЕТ-ПРОСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
 

Інтернет все більшою мірою проникає в усі сфери життя, його аудиторія постійно збільшується, а можливості 

для організації комунікацій, передачі інформації та просування товарів і послуг розширюються. Крім цього, 

відбувається зростання впливу інтернет-ринку на споживачів. Інтернет стає однією з галузей економіки, що 

найбільш динамічне розвиваються. У зв'язку з цим у споживачів з'явилися нові можливості: низькі витрати на 

пошук інформації, широкий асортимент товарів, можливість замовити товар віддалено і багато інших. Це все 

змінило установки споживачів і підвищило їх вимоги до компаній. 
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Постановка проблеми. Інтернет відрізняється 

унікальними характеристиками, які в більшій 

мірі перевершують характеристики традиційних 

інструментів маркетингу. Одним з найбільш 

важливих критеріїв середовища Інтернету 

вважається його гіпермедійність, що відрізняється 

більш високою ефективністю в передачі і 

сприйнятті інформації, що в більшій мірі 

збільшує можливості інтернет-просування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Така тема як інтернет-просування є поки що 

недостатньо вивченою в сучасній науковій 

літературі, що обумовлено тим, що це досить 

новий інструмент маркетингу, крім того, 

способи та інструменти просування в Інтернеті 

постійно вдосконалюються, з'являються нові. 

Значний внесок у вивчення даної теми внесли 

автори Д.Г. Кот, Д. Халілов, Д.А. Шахов, 

М.В. Акулич, Н. Андросов, С.В. Никифорова, 

Д. Райен та інші автори. 

Мета статті. Розробка стратегії інтернет-

просування для підприємства громадського 

харчування. 

Основні результати дослідження. Інтернет-

просування в даний час є самим швидко роз-

виваються сегментом маркетингових комуні-

кацій у всьому світі, це пов'язано з постійним 

зростанням кількості інтернет-користувачів, 

появою все нових гаджетів, з яких можливий 

вихід в Інтернет, активним розвитком мобіль-

ного Інтернету, а також з великою різноманіт-

ністю можливостей і способів просування. 

Інтернет-просування можна розглядати в 

широкому і вузькому сенсі. У широкому сенсі 

він розглядається в якості одного з різновидів 

традиційного маркетингу яка включає «всі 

компоненти традиційного маркетингу, але в 

інтернет-середовищі. Компоненти маркетинг-

міксу включають ціну, товар, просування 

(пошуковий маркетинг і маркетингові 

комунікації в інтернеті) і розподіл. Особливе 

значення мають комунікації з огляду на 

широких комунікативних можливостей, що 

надаються маркетингу інтернетом» [1, c. 7]. 

Маркетингові стратегії є важливими підстава-

ми для успішного і цілеспрямованого розвитку 

компанії, вони визначають напрямки просуван-

ня продукції, дії по відношенню до конкурентів і 

інші аспекти, важливі для розвитку компанії в 

тривалому періоді. У загальному вигляді марке-

тингова стратегія являє собою визначення ос-

новних довгострокових маркетингових цілей і 

завдань компанії з твердженням курсу дій і роз-

поділу ресурсів, необхідних для досягнення 

таких цілей [2]. 

Стратегії інтернет-просування розробляються 

в рамках більш широких стратегій просування 

або комунікаційних стратегій компанії, які 

представляють собою процес систематичного 

прийняття рішень, що стосуються всіх сторін і 

аспектів комунікаційної політики компанії [3]. 

У загальному вигляді вони являють собою 

комплекс маркетингових робіт, що включають 

в себе опис цільового сегмента, позиціювання, 
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структуру бренду, канали поширення 

маркетингового звернення та медіа-план [4]. 

Однак стратегії інтернет-просування в зв'яз-

ку із загальною специфікою і наявними його 

відмінностями від традиційного комплексу 

просування, мають певні відмінності як в ком-

понентах, так і в етапах планування та 

реалізації стратегії.  

Стратегію інтернет-просування можна, 

можливо визначити як «Сукупність 

алгоритмів, що забезпечує ітераційний процес 

формулювання цілей інтернет-просування і 

реалізацію маркетингових і технологічних 

заходів компанії в Інтернеті» [5]. 

Формування стратегії інтернет-просування в 

даний час розглядається з різних точок зору, як 

процес в цілому аналогічний розробці традиційних 

стратегій просування, як стратегія пошукового 

просування, як стратегія продажів в Інтернеті.  

Висновки та пропозиції. На мою думку, най-

більш ефективним є розробка стратегії інтернет-

просування в рамках performance-маркетингу, то-

му що даний напрямок маркетингу має своєю 

ключовою метою досягнення ефективності і 

продуктивності бізнесу.  

Інтернет-просування має на увазі 

використання великої кількості різних 

інструментів просування, які застосовуються 

для досягнення певних цілей в рамках 

залучення, стимулювання і утримання 

споживачів, здійснення з ними ефективних 

комунікацій на всіх етапах продажів. 

Оцінка ефективності рекламної політики в 

Інтернеті в цілому допомагає визначити 

правильність обраного курсу рекламної 

політики, а також доцільність вироблених 

витрат на інтернет-рекламу. Для цього витрати 

на інтернет-рекламу зіставляються з сумарним 

результатом. Крім цього, результати від 

рекламної діяльності в Інтернеті зіставляються 

з результатами, досягнутими від вкладень в 

традиційну рекламу. Однак можуть виникнути 

складнощі через відмінності в методах 

підрахунку результатів в традиційних формах 

реклами і в інтернет-рекламі. 

 

Список використаних джерел 

1. Бортнік Н.В. Особливості застосування соціального медіа-маркетингу для просування продукту 

підприємств // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Випуск 3 (09). С.53-56. 

2. Бондаренко А.Ф., Солодуха М.В. Інтернет-маркетинг як засіб підвищення рівня 

конкурентоспроможності сучасних товаровиробників // Глобальні та національні проблеми економіки. 

2017. Випуск 15. С .179-181. 

3. Валькова Н.В. Розвиток Інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів // Науковий вісник 

Ужгородського університету. 2018. Випуск 2 (43). С. 39-42. 

4. Томашевський О.М. та ін. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів // 

Томашевський О.М., Цегелик Г.Г., Вітер М.Б., Дубук В.І. Навчальний посібник. – К.: Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2016. – 296 с. 

5. Шалева О.І., Кондратенко А.М. Стан, проблеми та перспективи розвитку інтернет-торгівлі 

продуктами харчування в Україні // Вісник Мукачівського державного університету «Економіка та 

управління підприємствами». 2017. №13. С. 796-804. 
 

Бескоровайная Т.А., Стеценко В. А.,  
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Интернет все в большей степени проникает во все сферы жизни, его аудитория постоянно увеличивается, а возможности 
для организации коммуникаций, передачи информации и продвижения товаров и услуг расширяются. Кроме этого, 
происходит рост влияния интернет-рынка на потребителей. Интернет становится одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики. В связи с этим у потребителей появились новые возможности: низкие затраты на 
поиск информации, широкий ассортимент товаров, возможность заказать товар удаленно и много других. Это все 
изменило установки потребителей и повысило их требования к компаниям. 
Ключевые слова: стратегия маркетинга, интернет-продвижение, общественное питание, маркетинг-микс, 
гипермедийность, performance-маркетинг. 
 
Beskorovainaya T.A., Stetsenko V.A.  
DEVELOPMENT OF AN ONLINE PROMOTION STRATEGY FOR A PUBLIC CATERING COMPANY 
The Internet is increasingly pervading all spheres of life, its audience is constantly increasing, and the opportunities for organizing 
communications, transmitting information and promoting goods and services are expanding. In addition, the influence of the Internet 
market on consumers is growing. The Internet is becoming one of the most dynamically developing sectors of the economy. In this 
regard, consumers have new opportunities: low costs for searching for information, a wide range of products, the ability to order 
goods remotely, and many others. This has changed the attitudes of consumers and increased their requirements for companies. 
Keywords: marketing strategy, Internet promotion, public catering, marketing mix, hypermedia, performance marketing. 


