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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Організація маркетингової діяльності  

підприємства на основі  використання інтернет-технологій» 
Вітковської Марини Олександрівни 

 
Актуальність теми. Майже всі аспекти маркетингової діяльності дуже багатьох 

підприємств сьогодні пов'язані з використанням Інтернету, причому його роль постійно 
зростає. Традиційні інструменти маркетингу, які використовуються в Мережі, стають 
більш ефективними, а Інтернет надає підприємствам все нові можливості для 
встановлення і підтримки зв'язків з партнерами, пошуку необхідної інформації, 
електронної торгівлі. 

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської роботи полягає в розробці 
практичних рекомендацій щодо організації маркетингової діяльності підприємства на 
основі використання Інтернет - технологій. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного розв’язання таких 
завдань: 

- розглянути напрями організації маркетингової діяльності підприємства на основі 
використання Інтернет - технологій; 

- проаналізувати маркетингову діяльність підприємства; 
-  розробити рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингової 

діяльності підприємства на основі використання Інтернет - технологій. 
Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності розвитку 

маркетингової діяльності підприємства на основі використання Інтернет - технологій.  
Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних аспектів 

організації маркетингової діяльності підприємства на основі використання Інтернет - 
технологій. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 
системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки стосовно 
удосконалення організації маркетингової діяльності підприємства на основі використання 
Інтернет - технологій.  

Інформаційно-довідковою базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених з питань організації маркетингової діяльності підприємства на основі 
використання Інтернет - технологій, періодичні видання, Інтернет - ресурси, результати 
особистих спостережень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській 
роботі узагальнені і проаналізовані методи поліпшення просування товарів і послуг 
підприємства за допомогою використання Інтернет – технологій. Розроблені рекомендації 
щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства за допомогою використання 
Інтернет - технологій.   

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 
застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації є підґрунтям 
для розв’язання теоретичних та практичних проблем удосконалення маркетингової 
діяльності підприємства на основі використання Інтернет - технологій. Пропозиції щодо 
удосконалення маркетингової діяльності можуть бути прийняті до практичного 
застосування підприємства.   

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 98 сторінок,  
таблиць – 12, рисунків – 7. 

Перелік ключових слів: маркетингова діяльність, підприємство, Інтернет, 
Інтернет – технології, комунікації, сайт компанії. 

 
 

 



 

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of «Organization of marketing activity of enterprise 

on the basis of the use the internet - technologies» 
Vitkovska Maryna 

 
 

Actuality of theme. Almost all aspects of the marketing activities of many businesses 
today are related to the use of the Internet, and its role is constantly growing. The traditional 
marketing tools used on the Web are becoming more effective, and the Internet provides 
businesses with new opportunities to establish and maintain relationships with partners, find the 
information they need, and e-commerce. 

Aim and research tasks. The aim of master's degree work consists in development of 
practical recommendations in relation to the improvement of organization of marketing activity 
of enterprise on the basis of the use the Internet - technologies. 

The achievement of certain goal stipulated the necessity of successive decision of such 
tasks : 

- to consider directions of organization of marketing activity of the enterprise on the basis 
of use of Internet technologies; 

- analyze the marketing activity of the enterprise; 
- to develop recommendations for improving the organization of marketing activities, 

those enterprises based on the use of Internet technologies. 
A research object are processes of providing of efficiency of development of marketing 

activity of enterprise on the basis of the use the Internet - technologies.  
The article of research is an aggregate of theoretical and practical aspects of 

organization of marketing activity of enterprise on the basis of the use the Internet - 
technologies. 

Research methods. Theoretical and methodical basis of research is approach of the 
systems to the study of fundamental positions of economic science in relation to the 
improvement of organization of marketing activity of enterprise on the basis of the use the 
Internet - technologies.  

The informative base of research are scientific works of home and foreign scientists on 
questions organization of marketing activity of enterprise on the basis of the use the Internet - 
technologies, magazines, the Internet is resources, results of the personal supervisions of author. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. In master's degree work the 
generalized and analysed methods of improvement of advancement of commodities and services 
of enterprise are by means of the use the Internet - technologies. Recommendations on 
improvement of marketing activity of the enterprise with the use of Internet technologies are 
developed. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. Set forth and reasonable positions and recommendations are soil for the 
decision of theoretical and practical problems of improvement of marketing activity of enterprise 
on the basis of the use the Internet - technologies. In relation to the improvement of marketing 
activity can be accepted to practical application of the enterprise..   

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 98 pages,  tables - 12, 
pictures - 7. 

Key words: marketing activity, enterprise, Internet, the Internet is technologies, 
communications, site of company. 
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ВСТУП 
 
 

Актуальність теми. Майже всі аспекти маркетингової діяльності дуже 

багатьох підприємств сьогодні пов'язані з використанням Інтернету, причому 

його роль постійно зростає. Традиційні інструменти маркетингу, які 

використовуються в Мережі, стають більш ефективними, а Інтернет надає 

підприємствам все нові можливості для встановлення і підтримки зв'язків з 

партнерами, пошуку необхідної інформації, електронної торгівлі. Будь-якому 

підприємству, незалежно від його галузевої приналежності, форми власності, 

розміру та інших характеристик, цілком під силу не просто вийти в Інтернет, 

але і домогтися там успіху.  

Як новітній феномен глобальної економіки, Інтернет - маркетинг 

виступає відносно самостійною сферою знань і методичних підходів в 

економіці та управлінні підприємствами.  Науковому осмисленню 

закономірностей розвитку, систематизації методологічних підходів щодо 

маркетингових комунікацій в Інтернеті, особливостей сучасного етапу 

розвитку мережевих і маркетингових технологій присвячено роботи С. 

Веселова, Є. Голубкова, В. Горохова, А. Калмикова, I. Коханова, П. 

Лимарєва, М. Малкова, Р. Ноздрьова, А. Оганесяна, А. Реп’єва, І. Синяєва, Т. 

Амблера, Дж. Берета, Е. Гріна, Ф. Котлера, С. Купера. 

Актуальність проблеми обумовила вибір теми магістерської роботи, її 

основні цілі і завдання дослідження.  

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської роботи полягає в 

розробці практичних рекомендацій щодо організації маркетингової 

діяльності підприємства на основі використання Інтернет - технологій. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність послідовного 

розв’язання таких завдань: розглянути напрями удосконалення 

маркетингової діяльності підприємства на основі використання Інтернет - 

технологій; проаналізувати маркетингову діяльність підприємства; розробити 

 



 

рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингової діяльності 

підприємства на основі використання Інтернет - технологій. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності розвитку 

маркетингової діяльності підприємства на основі використання Інтернет - 

технологій.  

Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних 

аспектів організації маркетингової діяльності підприємства на основі 

використання Інтернет - технологій. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою 

дослідження є системний підхід до вивчення фундаментальних положень 

економічної науки стосовно удосконалення організації маркетингової 

діяльності підприємства на основі використання Інтернет - технологій.  

Інформаційно-довідковою базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань організації маркетингової діяльності 

підприємства на основі використання Інтернет - технологій, періодичні 

видання, Інтернет - ресурси, результати особистих спостережень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

магістерській роботі узагальнені і проаналізовані методи поліпшення 

просування товарів і послуг підприємства за допомогою використання 

Інтернет – технологій. Запропонована методика оцінки сайту для 

ефективного просування товарів і послуг компанії, розроблені рекомендації 

щодо удосконалення маркетингової діяльності підприємства за допомогою 

використання Інтернет - технологій.   

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та 

рекомендації є підґрунтям для розв’язання теоретичних та практичних 

проблем удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі 

використання Інтернет - технологій. Пропозиції щодо удосконалення 

маркетингової діяльності можуть бути прийняті до практичного застосування 

на підприємстві.   

 



 

ВИСНОВКИ 

 
 
 За результатами магістерської роботи можна зробити наступні 

висновки. 

1. Реалізація маркетингу за допомогою глобальної мережі продовжує 

свій розвиток. Ігнорувати настільки потужний канал зв'язку з споживачами 

не варто, необхідно продовжувати розвиток і вдосконалення Інтернет - 

маркетингу, що неминуче призведе до прогресивних результатів його 

використання. 

2. Інтернет вже давно став рекламним середовищем, за допомогою 

якого компанії просувають свою продукцію на ринок. Нині майже кожен вид 

діяльності, хоч якось, відображений в мережі, створена велика кількість 

рекламних майданчиків, тематичних порталів і інших ресурсів, за допомогою 

яких користувач знаходить потрібну йому інформацію. Таким чином, 

Інтернет став повністю функціональним рекламним інструментом, здатним 

конкурувати з оффлайновими видами реклами, але при цьому не вимагаючи 

великих фінансових витрат. 

3. Кожне сучасне комерційне підприємство, що прагне досягти 

максимальної ефективності в добуванні фінансового прибутку, повинно мати 

власний веб-сайт, який являє собою ефективний інструмент не тільки для 

збільшення продажів, але і для проведення маркетингових досліджень в 

споживчому середовищі, а також організації зворотного зв'язку з покупцями. 

Це нематеріальний актив компанії, який відрізняє сучасний бізнес. 

4. Веб-сайт в більшій мірі, ніж будь-які інші засоби і носії реклами, 

відображає індивідуальність компанії, створює ефект присутності і 

безпосередньої взаємодії з компанією. Відвідування веб-сайту компанії дає 

такий же ефект, як реальний візит в неї, а іноді виявляється ефективніше, 

простіше і швидше, оскільки дає можливість клієнту прийняти рішення про 

покупку в спокійній обстановці, без тиску. 

 



 

5. Наявність офіційного сайту надає компанії широкий спектр 

додаткових можливостей, таких як: публікація інформації про свою 

діяльність, продаж товарів і послуг, надання перед- і післяпродажного 

обслуговування, формування іміджу. Наявність власного сайту дозволяє 

підвищити ефективність проведених в мережі рекламних заходів, оскільки 

будь-яка реклама може містити посилання на сайт фірми, що містить більшу 

кількість інформації. При цьому відвідувач ресурсу отримує можливість 

скласти більш повну думку про організацію або отримати додаткову 

інформацію про наявні пропозиції. Крім того, інформація про поведінку 

відвідувачів на сайті може бути направлена в інформаційно-аналітичну 

систему організації і служити для підвищення якості обслуговування. 

6. В магістерській роботі проаналізовано комплекс маркетингу 

агрофірми  «Евріка». Проведене на агрофірмі «Евріка» маркетингове 

дослідження показало рівень наявності і упізнанності продукції під ТМ «З 

бабусиної грядки», а також різновид асортименту на ринку м. Іллічівська і 

довколишніх населених пунктів. Рівень впізнанності ТМ «З бабусиної 

грядки» на ринку м. Іллічівська і довколишніх населених пунктах - 86,2%. 

7. Слабка політика просування продукції є досить гострою проблемою 

ТМ «З бабусиної грядки». В даний момент підприємство потребує 

ефективних заходів по просуванню продукції. Керівництво компанії активно 

розробляє різні варіанти промо-акцій. Просування продукції є важливою 

складовою комплексу маркетингу, оскільки націлено в першу чергу на 

споживачів, які у свою чергу приносять фірмі прибуток.   

8. Відсутність постійних і систематичних заходів по проведенню 

маркетингових досліджень не дозволяє ТМ «З бабусиної грядки» простежити 

динаміку розвитку господарської і маркетингової діяльності підприємства. 

Короткострокові і випадкові маркетингові дослідження дають неповну 

інформацію про розвиток підприємства, оскільки цю інформацію неможливо 

порівняти з попереднім періодом. Також відсутність постійних і 

систематичних маркетингових досліджень не дозволяють фірмі простежити 

 



 

зміни на ринку з приводу нових конкурентів і їх товарів, товарів-замінників. 

У такій ситуації підприємство не зможе виділити тенденції споживання 

консервованої плодоовочевої продукції на ринку, а також не зможе 

визначити зміни вимог до цієї продукції. 

9. Сайт повинен сприяти залученню клієнтів і знаходженню ділових 

партнерів. Будь-який сайт створюється для певної мети. Кінцева мета 

створення сайту комерційної фірми - отримання прибутку. Основна мета 

комерційної фірми - отримання і нарощування прибутку. 

Інтернет-сайт фірми - це її обличчя. Стабільна робота Інтернет сайту це 

запорука успіху фірми в майбутньому. Він забезпечує їй зв'язок, як з 

інвесторами, так і з клієнтами. Розробка і експлуатація Інтернет-сайту, є 

одним з напрямів Всесвітньої мережі, що найбурхливіше розвивається. 

Володіння сайтом надає будь-якій організації  ще один пункт репутації, 

підвищує її імідж і статус. 
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