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ВСТУП 

 

Метою викладання навчального курсу «Інтернет-маркетинг» є 

формування знань і навичок щодо методології інтернет-маркетингу та 

можливості її використання в практичній діяльності підприємств та організацій. 

Завдання навчального курсу – формування професійної компетенції щодо 

теорії і практики використання інтернет-маркетингу, застосування інструментів 

інтернет-маркетингу та механізму розробки та реалізації його стратегій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– сутність, особливості та основні категорії інтернет-маркетингу; 

– концепцію та інструментарій інтернет-маркетингу; 

– термінологічний апарат, який супроводжує інтернет-маркетинг у 

сучасних умовах з урахуванням чинних законодавчих і нормативних актів; 

– принципи оцінювання та види ефективності інтернет-маркетингу; 

– показники та методи оцінювання економічної ефективності від 

застосування інтернет-маркетингу; 

– особливості формування електронної комерції у корпоративному та 

споживчому секторах; 

уміти: 

– виявляти цільовий ринок та проводити його дослідження; 

– застосовувати інструменти інтернет-маркетингу в практичній діяльності 

підприємств; 

– приймати стратегічні рішення в інтернет-маркетинзі; 

– створювати електронний магазин; 

– розрахувати ефективність від застосування інтернет-маркетингу. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 

літературних джерел. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

пор. 

Назва теми Кількість годин 

Денна Заочна 

1 Актуальність інтернет-маркетингу 9 13 

2 Пошук маркетингової інформації в Інтернеті 20 27 

3 Стратегічні рішення в інтернет-маркетингу 10 13 

4 Товарна політика в Інтернеті 10 13 

5 Цінова політика в Інтернеті 9 13 

6 Реклама в Інтернеті 20 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Актуальність інтернет-маркетингу 

1. Значення Інтернету в сучасному суспільстві.  

2. Мережна модель Інтернету. Закон Мура. Закон Меткалфа.  

3. Рушійні сили бізнесу в традиційній економіці та інтернет-економіці. 

4. Особливості інтернет-маркетингу. Переваги та обмеження діяльності в 

Інтернеті. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає революційність появи в житті сучасного суспільства 

Інтернету? 

2. Охарактеризуйте історію створення Інтернету та її спонукальні 

причини. 

3. Назвіть основні явища й закони, що сприяють формуванню глобальної 

гіпермедійної інформаційної системи. 

4. Надайте порівняльну характеристику основних тенденцій розвитку і 

рушійних сил у традиційній і віртуальній економіці. 

5. Назвіть головні переваги Інтернету, порівнянно з традиційною 

економікою для ведення бізнесу й ефективного маркетингу. 

6. Укажіть суперечливі або ще недопрацьовані якості віртуального 

середовища для повноцінної організації бізнесу. 

7. Назвіть опорні елементи функціонування маркетингової діяльності 

віртуальних підприємств та організацій. 

Література: [1, с. 3–9; 2, с. 3–7, 10, с. 15–23]. 

 

Тема 2 Пошук маркетингової інформації в Інтернеті 

1.  Пошукові системи: характеристики та проблеми. Проект EuroSearch. 

Каталоги, тематичні покажчики, енциклопедії. Телеконференції. Чати. 

Збереження результатів пошуку. 
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2. Маркетингові дослідження у віртуальній економіці. Анкетування в 

Інтернеті.  

3. Класифікація аудиторії Інтернету.  

4. Національна аудиторія Інтернет. Характеристика маркетингових 

Інтернет-агенств на віртуальному ринку України.  

5. Методика маркетингового аналізу веб-сайтів. Бенчмаркінг як форма 

маркетингових досліджень в Інтернеті. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте характеристику основних джерел вторинної інформації в 

Інтернеті. 

2. Назвіть головні пошукові системи та особливості їх використання для 

розв’язання маркетингових завдань. 

3. Що таке метапошукові системи та яка їх специфіка в наданні 

інформації? 

4. Охарактеризуйте поняття: «нерегулярна аудиторія», «тижнева 

аудиторія», «активна аудиторія», «ядро аудиторії». Користувачі он-лайн та 

офф-лайн. Індивідуальні та корпоративні споживачі. 

Література: [1, с. 14–16; 4, с. 12–20; 10, с. 30–36]. 

 

Тема 3 Стратегічні рішення в Інтернет-маркетингу 

1. Принципи стратегічного планування в Інтернеті.  

2. Методи стратегічного планування в Інтернеті.  

3. Можливості та обмеження Інтернету для діяльності підприємств.  

4. Матриця вартості інтернет-бізнесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Які з маркетингових агенцій проводять моніторинг аудиторії 

Інтернету? 

2. Що таке пасивні маркетингові дослідження і як їх проводять? 

3. Які пошукові системи найпопулярніші серед користувачів України? 

Література: [5, с. 25–35; 10, с. 33–45]. 
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Тема 4 Товарна політика в Інтернеті 

1. Інтернет-маркетинг матеріальних товарів. 

2. Інтернет-маркетинг інформаційних продуктів.  

3. Торгівельна марка в Інтернеті. Вибір імені домену. Популярність 

інтернет-марки. Кредит довіри торгівельної інтернет-марки.  

4. Оцінювання наявної компанії веб-засобами.  

5. Матриця залученості товару і торгівельних марок до мережі Інтернет.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть мотивації покупок через Інтернет. 

2. Які групи матеріальних товарів мають найбільшу придатність для 

продажу в Інтернеті? Позначте їхні частки в загальному обсязі продажів. 

3. Перелічіть категорії сервісу та підтримки товарів в Інтернеті, які 

значно підвищують їхню споживчу цінність. 

4. Надайте характеристику нематеріальних товарів в Інтернеті. 

5. Порівняйте характеристики матеріальних і нематеріальних товарів, що 

продаються через Інтернет. 

6. Назвіть особливості інформаційних товарів. 

7. Поясніть особливості ЖЦТ у віртуальній економіці. 

8. Які методи утримання користувача й потенційного покупця на web-

сайті? 

9. Які, на вашу думку, перспективи розширення асортиментів товарів і 

послуг, пропонованих у віртуальній економіці? 

Література: [1, с. 50–55; 8, с. 15–23; 7, с. 12–18; 10, с. 45˗56]. 

 

Тема 5 Цінова політика в Інтернеті 

1. Специфіка ціноутворення в Інтернеті.  

2. Інструменти ціноутворення.  

3. Тенденції руху онлайнових аукціонів. Аукціон без оголошення заявок. 

4.  Онлайнові орендні ринки. Групове ціноутворення.  

5. Управління доходом. Продаж товарів на українських сайтах-аукціонах. 
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Питання для самоперевірки 

1. Назвіть чинники ціноутворення в Інтернеті. 

2. Охарактеризуйте типи онлайнових аукціонів і тенденції їх розвитку. 

3. Що таке онлайнові орендні ринки? 

4. У чому укладається суть такого інструмента маркетингового 

ціноутворення як «керування доходом»? 

5. Які види невизначеності впливають на формування ціни в Інтернет-

маркетингу? 

6. Назвіть класифікацію віртуальних посередників. 

Література: [1, с. 129–139, 11, с. 145–160, 10; с. 55–60]. 

 

Тема 6 Реклама в Інтернеті 

1. Специфіка реклами в Інтернеті. Мета і завдання рекламної кампанії.  

2. Тимчасові межі, бюджет. 

3. Цінові моделі оплати реклами. Оплата за кількістю показів. Фіксована 

оплата. Оплата за кількістю натискань мишки. Оплата за кількістю відвідувачів. 

Оплата залежно від кінцевого результату.  

4. Порівняльний аналіз цінових моделей.  

5. Банерна реклама. Критерії вибору рекламних площадок. 

6. Реєстрація та індексація в пошукових системах і каталогах. 

7. Реклама з використанням електронної пошти: розсилання 

індивідуальних листів; використання списків розсилання; дискусійні листки; 

спам.  

8. Конференції Usenet.  

9. Реклама на дошках оголошень. Розсилання новин сервера.  

10. Партнерські програми. 

11. Оцінювання ефективності рекламної кампанії.  

12. Демонстрація рекламного повідомлення. Залучення уваги. 

Зацікавленість.  
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13. Відвідування веб-сайту: частота відвідувань, кількість переглядів 

сторінок, глибина перегляду, тривалість відвідування, середня вартість 

унікального користувача, середня вартість одного відвідування.  

14. Інструменти збору даних. 

Питання для самоперевірки 

1. Порівняйте структуру традиційного комплексу комунікацій і 

комплексу Інтернет-комунікацій. 

2. Які види форматів рекламних матеріалів існують у мережі Інтернет? 

3. Охарактеризуйте методи розміщення банерної реклами. 

4. Назвіть основні типи віртуальних співтовариств. 

5. Що таке «соціальні мережі»? 

6. Назвіть особливості маркетингової комунікаційної політики в 

Інтернеті. 

7. Надайте визначення поняття «відвідуваність». 

8. Охарактеризуйте методи оцінювання ефективності реклами в Інтернеті. 

9. Поясніть показник «середня вартість унікального користувача». 

10. Охарактеризуйте підходи до оплати реклами в Інтернеті. 

11. Поясніть на прикладах особливості застосування партнерських 

програм. 

12. Охарактеризуйте стадії взаємодії інтернет-користувачів з рекламною 

інформацією. 

Література: [10, с. 123–140]. 
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3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Під терміном «інтернет-маркетинг» розуміється: 

а) будь-яка діяльність, що використовує можливості глобальних 

інформаційних мереж для ведення комерційної діяльності; 

б) теорія та методологія організації маркетингу в гіпермедійному 

середовищі Інтернету; 

в) процесс передбачає розробку і реалізацію ринкової концепції, 

ціноутворення, просування на ринок і збут ідей, товарів та послуг і покликаний 

забезпечувати обмін, що відповідає цілям окремих осіб та організацій. 

2. Закон, що визначає збільшення потужності комп’ютера удвічі 

приблизно кожні 18 місяців: 

а) закон Мура; 

б) закон Меткалфа; 

в) мережева готовність; 

г) закон розвитку мережних технологій; 

д) правильної відповіді немає. 

3. Закон Меткалфа визначає: 

а) вартість мережі зменшується у квадратичній залежності від кількості 

користувачів мережі; 

б) вартість мережі збільшується у квадратичній залежності від кількості 

користувачів мережі; 

в) кількість користувачів збільшується у квадратичній залежності від 

вартості мережі; 

г) кількість користувачів зменшується у квадратичній залежності від 

вартості Мережі; 

д) правильної відповіді немає. 

4. Маркетингові дослідження, що проводяться в інтернет-середовищі 

без участі користувача, називаються: 

а) активними; 

б) первинними; 
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в) пасивними; 

г) польовими; 

д) позакабінетними. 

5. Організація, що видала директиву про захист прав і інтересів 

інтернет-респондентів, це: 

а) ООН; 

б) ВТО; 

в) ОПЕК; 

г) ESOMAR; 

д) Європейський фонд розвитку. 

6. Інструментом активних маркетингових досліджень є: 

а) спостереження; 

б) анкета; 

в) експеримент; 

г) панель; 

д) імітація. 

7. Інтернет-рекламою не є: 

а) баннер; 

б) списки розсилань; 

в) реєстрація в пошукових системах; 

г) електронна пошта; 

д) анкета. 

8. До внутрішніх джерел інформації для проведення вторинних 

досліджень не відноситься: 

а) маркетингова статистика; 

б) дані про маркетингові витрати; 

в) дані про продуктивність устаткування; 

г) публікації державних органів; 

д) прайс-листи на сировину і матеріали. 
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9. До зовнішніх джерел інформації для проведення вторинних досліджень 

не відноситься: 

а) звіти і видання галузевих фірм і СП; 

б) повідомлення в журналах, газетах; 

в) публікації міжнародних офіційних органів; 

г) характеристика системи складування; 

д) публікації щорічної статистичної інформації. 

10. «ua», «ru», «gov», «com» - це: 

а) ІР-адреси; 

б) хости; 

в) домени; 

г) усі відповіді правильні; 

д) правильна відповідь відсутня. 

11. Зміст, наповнення веб-сторінки - це: 

а) домен; 

б) індексація; 

в) контент; 

г) карта сайту; 

д) правильна відповідь відсутня. 

12. Яка пошукова система дозволяє переглянути статистику потреб 

українських користувачів: 

а) Meta; 

б) Lycos; 

в) Altavista; 

г) Yandex; 

д) правильної відповіді немає. 

13. Матриця вартості інтернет-бізнесу містить такі сектори: 

а) нові принципи, розумне експериментування, стратегії прориву, 

операційна перевага; 
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б) нові принципи, розумне експериментування, стратегії прориву, 

інформаційна незалежність; 

в) розумне експериментування, стратегія ризику, стратегія прориву; 

г) нові принципи, стратегія ризику, стратегія прориву; 

д) правильна відповідь відсутня. 

14. До обмежень Інтернету для діяльності підприємств відноситься: 

а) масштабованість системи або можливість до модернізації; 

б) відсутність кордонів і відстаней; 

в) інтерактивність; 

г) автоматичне сегментування; 

д) Інтернет і Екстранет. 

15. Засобом реклами в Інтернеті не може бути: 

а) банер; 

б) контекстна реклама; 

в) форум; 

г) електронна пошта; 

д) організація з рогляду конфліктів у мережі ICANN. 

16. До мультимедійних ресурсів не відноситься: 

а) звук; 

б) графіка; 

в) відео; 

г) текст; 

д) логотип. 

17. До причин, що мотивують споживача здійснювати купівлію в 

Інтернеті, відносяться: 

а) зручність; 

б) низькі витрати; 

в) широкий вибір товарів; 

г) адаптація товару під конкретні потреби; 

д) усі відповіді правильні 
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18. Тип онлайнового аукціону, під час якого стартова ціна 

встановлюється на високому рівні і поступово знижується, це: 

а) голландський; 

б) англійський; 

в) американський; 

г) японський; 

д) португальський. 

19. Що включає в себе така складова інтернет-маркетингу, як 

маркетингові дослідження (укажіть правильні варіанти відповідей): 

а) стимулювання збуту; 

б) вивчення споживачів; 

в) організація сервісного обслуговування; 

г) дослідження конкурентів; 

д) дослідження ринку Інтернету ? 

20. Що включає в себе така складова інтернет-маркетингу, як товарна 

політика (укажіть правильні варіанти відповідей): 

а) формування маркетингового оточення товарів; 

б) організація сервісного обслуговування; 

в) вивчення споживачів; 

г) дослідження конкурентів; 

д) розробка нових товарів; 

е) дослідження ринку Інтернету ? 

21. Що включає в себе така складова інтернет-маркетингу, як 

комунікативна політика (укажіть правильні варіанти відповідей): 

а) стимулювання збуту; 

б) формування системи інтернет-комунікацій; 

в) організація сервісного обслуговування; 

г) створення і просування інтернет-брендів; 

д) проведення рекламних компаній. 

е) організація сервісного обслуговування ? 
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22. Маркетингова інформаційна система (МІС) – це: 

а) система заходів щодо визначення потреб в інформації для 

маркетингового управління, її отриманні, аналізі та своєчасному наданні для 

прийняття управлінських рішень; 

б) система заходів щодо збирання, сортування, аналізу та подання 

маркетингової інформації, яка використовується для прийняття маркетингових 

рішень; 

в) взаємопов'язаний набір даних, інструментів і методик, за допомогою 

яких підприємство аналізує і тлумачить внутрішню і зовнішню інформацію. 

23. Маркетингове дослідження – це: 

а) система заходів щодо збирання, сортування, аналізу та подання 

маркетингової інформації, яка використовується для прийняття маркетингових 

рішень; 

б) процес пошуку, збору, обробки даних і підготовки інформації для 

прийняття оперативних і стратегічних рішень у комерційній діяльності 

компанії; 

в) процес, що включає розробку і реалізацію ринкової концепції, 

ціноутворення, просування на ринок і збут ідей, товарів,  послуг і покликаний 

забезпечувати обмін, що відповідає цілям окремих осіб і організацій. 

24. Під час проведення маркетингових досліджень основними методами 

пошуку первинної інформації є: 

а) пошук у пошукових системах і каталогах; 

б) «ручний» пошук на тематичних сайтах, «жовтих сторінках» та інших 

ресурсів; 

в) інтернет-опитування, спостереження й експерименти. 
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4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

 

1. Значення Інтернету в сучасному суспільстві.  

2. Мережна модель Інтернету. Закон Мура. Закон Меткалфа.  

3. Рушійні сили бізнесу в традиційній економіці та інтернет-економіці. 

4. Особливості інтернет-маркетингу. Переваги та обмеження діяльності в 

Інтернеті. 

5.  Пошукові системи: характеристики та проблеми.  

6. Проект EuroSearch. Каталоги, тематичні покажчики, енциклопедії. 

Телеконференції. Чати.  

7. Маркетингові дослідження у віртуальній економіці.  

8. Анкетування в Інтернеті.  

9. Класифікація аудиторії Інтернету.  

10. Національна аудиторія Інтернету.  

11. Характеристика маркетингових інтернет-агенств на віртуальному ринку 

України.  

12. Методика маркетингового аналізу веб-сайтів.  

13. Бенчмаркінг як форма маркетингових досліджень в Інтернеті. 

14. Принципи стратегічного планування в Інтернеті.  

15. Методи стратегічного планування в Інтернеті.  

16. Можливості й обмеження Інтернету для діяльності підприємств.  

17. Матриця вартості інтернет-бізнесу. 

 

Модуль 2 

 

18. Інтернет-маркетинг матеріальних товарів. 

19. Інтернет-маркетинг інформаційних продуктів.  
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20. Торгівельна марка в Інтернеті. Вибір імені домену. Популярність інтернет-

марки. Кредит довіри торгівельної інтернет-марки.  

21. Оцінювання компанії веб-засобами.  

22. Матриця залученості товару і торгівельних марок через мережу Інтернет.  

23. Специфіка ціноутворення в Інтернеті.  

24. Інструменти ціноутворення.  

25. Тенденції руху у напрямку онлайнових аукціонів. Аукціон без оголошення 

заявок. 

26.  Онлайнові орендні ринки. Групове ціноутворення.  

27. Управління доходом. Продаж товарів на українських сайтах-аукціонах. 

28. Специфіка реклами в Інтернеті. Мета і завдання рекламної кампанії.  

29. Цінові моделі оплати реклами. Порівняльний аналіз цінових моделей.  

30. Банерна реклама. Критерії вибору рекламних площадок. 

31. Реклама з використанням електронної пошти: розсилання індивідуальних 

листів; використання списків розсилання; дискусійні листки; спам.  

32. Оцінювання ефективності рекламної кампанії.  

33. Відвідування веб-сайту: частота відвідувань, кількість переглядів сторінок, 

глибина перегляду, тривалість відвідування, середня вартість унікального 

користувача, середня вартість одного відвідування.  
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування: 

                       25 % – 2 бали; 

                       50 % – 4 балів; 

                       75 % – 6 балів; 

                       100 % – 8 балів. 

Наявність конспекту: 2 бали. 

Усього: 10 балів 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

Відвідування практичного заняття: 2 х 8 = 16 балів. 

Відповідь на практичних – 2 х 8 = 16 балів. 

Написання рефератів та їх презентація відповідно до тематики 

курсу – 14 балів. 

Підготовка та опублікування тез доповіді на конференції з 

тематики курсу – 14 балів. 

Усього: 60 балів 

Поточний і 

підсумковий 

контроль 

Виконання контрольних робіт за змістовими модулями: 

а) І модульна контрольна робота – 15 балів; 

б) ІІ модульна контрольна робота – 15 балів; 

Усього: 30 балів 

Усього 100 
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