
         
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ НАУК, 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Пояснювальна записка
до магістерської кваліфікаційної роботи з  на тему:

«Соціальні мережі як інструмент інтернет-маркетингу
торговельних організацій у сучасних інформаційно-комунікаційних

умовах»

                                                              Виконав: студент 6 курсу    ,
 групи БІС-17-1мз                  

                                                                спеціальність:029 «Інформаційна,
               бібліотечна та архівна справа»

                                    Кушнірова О.О.
  Керівник:Крот В. О.              

                                                           Рецензент:Федоренко С. А.
     

                                                    

 

м. Кременчук 2018 року



ЗМІСТ
ВСТУП..........................................................................9
РОЗДІЛ 1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР: НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ БІЗНЕСУ.................................................................15
1.1 Інформаційний простір: структура та функції ...........15
1.2 Нормативно-правові засади розвитку світового
інформаційного простору..........................................23
1.3 Інформаційний простір у контексті інформаційного
права України.........................................................31
РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.......................40
2.1 Інтернет як ефективний комунікаційний інструмент
сучасного об’єкта підприємницької діяльності................40
2.2 Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій
у маркетингу.......................................................... 46
2.3 Портрет цільової аудиторії Інтернет-комерції............. 59
РОЗДІЛ 3 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ.....68
3.1 Основні платформи Інтернет-торгівлі в Україні..........68
3.2 Особливості маркетингової діяльності в соціальних
мережах................................................................75
РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФОП КУШНІРОВ М. В.
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ..............................................84
4.1 Особливості державного регулювання торговельного
підприємництва.......................................................84
4.2 Інтерактивні торговельні майданчики ФОП Кушніров М. В.: рекомендації 
щодо ефективного використання..........................................................90
4.3 Шляхи підвищення культури обслуговування
споживачів у соціальних мережах..............................102
ВИСНОВКИ.................................................................. 106
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ................................ 112
ДОДАТКИ..................................................................... 123



РЕФЕРАТ

У магістерській роботі проаналізовано соціальні мережі торговельного
підприємства ФОП Кушніров М. В. як інструмент інтернет-маркетингу у
сучасних інформаційно-комунікаційних умовах. Їх розглядають як засіб
просування продукції, ефективний спосіб формування торгової марки,
доступний і дешевий спосіб розпочати підприємницьку діяльність. Соціальні
мережі набирають свою силу як інструмент маркетингу для багатьох галузей
торгівлі. Їх використовують як підприємці-початківці для створення нового
бізнесу, так і великі компанії для формування додаткового каналу збуту або
забезпечення зв'язків із громадськістю. Дослідження присвячене не лише
характеристиці інтерактивних торговельних майданчиків ФОП Кушніров М.
В., але й розробці рекомендацій щодо ефективного їх використання тавизначено
шляхи підвищення культури обслуговування споживачів у соціальних мережах.

Ключові слова:інтернет-маркетинг,сучасні інформаційно-комунікаційні умови,
соціальні мережі,електронна комерція,ФОП Кушніров М. В.

In the master's work, the social networks of the commercial enterprise FOP
Kushnirov M.V. analyzed as the Internet marketing tool in modern information and
communication conditions. They considered as a means of promoting products, 
aneffective way of forming a trademark, an affordable and cheap way to start an
entrepreneurial activity. Social networks are gaining strength as a marketing tool
for many industries. They uses as start-up entrepreneurs to create a new business,
as well as the large companiest for forming an additional sales channel or to
provide public relations. The research is dedicated to the characterization of
interactive trading platforms of FOP Kushnirov M.V. Also it is dedicated to the
development of recommendations for their effective usage and ways of improving
the culture of consumers’ service in social networks.

Keywords: Internet marketing, social networks, modern information and
communication conditions, e-commerce, FOP Kushnirov M.V.


