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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток технологій в галузі Інтернет�

маркетингу на українському ринку зумовле�
ний необхідністю розширення шліхів збуту
продукції в складних умовах сучасної конку�
ренції. Інноваційні методи просування товару,
реклами та навіть PR дають змогу якісно по�
кращити та інтенсифікувати процес обслуго�
вування потенційних та вже існуючих клієнтів.
Причому застосування заходів Інтернет�мар�
кетингу в загальній стратегії маркетингу ком�
панії призводить до зменшення витрат, нада�
ючи високоякісний сервіс двадцять чотири го�
дини на добу, сім днів на тиждень та триста
шістдесят п'ять днів на рік. Сьогодні Інтернет
став головним каналом комунікації зі спожи�
вачем, а Інтернет�маркетинг — найпотужні�
шим інструментом для розвитку споживчого
ринку.
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Попит на послуги Інтернет�маркетингу рек�
ламних агентств зростає, але чи здатні його за�
довольнити належним чином рекламні підприє�
мства України?

Проблема полягає в тому, що, виходячи з
аналітичних даних, наданих Інтернет�асоціа�
цією України, ринок Інтернет�реклами наслідує
останні тенденції та інноваційні стратегії про�
сування ринку Європи, але вітчизняні підприє�
мства у більшості, не в змозі швидко переоріє�
нтуватися та інтегрувати європейські методи
просування в свою діяльність.

Методологія просування товарів та послуг
в Мережі на сьогоднішній день є майже не до�
слідженою вітчизняними науковцями. Засади
Інтернет�маркетингу перебувають на стадії
розвитку та формування, тому і дослідження
проводяться переважно експериментально�
інтуітивними методами.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І ПУБЛІКАЦІЙ
Деякі технічні аспекти просування Ін�

тернет�проектів та розвитку Інтернет�марке�
тингу в цілому розглядаються в роботах Аш�
манов І.М. [1], Бушуева Л.І. [3], Євдокимова
Н.М. [6], Паранін В. М. [15], Хартман А. [16] та
інші. Але слід зазначити, що підхід до оціню�
вання показників ефективності заходів Інтер�
нет�маркетингу також потребує змін.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є на основі аналізу розвитку

перспектив розвитку сучасного ринку Інтер�
нет�маркетингу України вивести рекомендації
щодо підвищення ефективності діяльності
вітчизняних підприємств у сфері Інтернет�мар�
кетингу. Проаналізувати, які заходи та послу�
ги пропонують агентства на сьогоднішній день,
і визначити шляхи вдосконалення стратегій, що
використовуються.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Головними проблемами аналізу Інтернет�

середовища є стрімкі темпи трансформації тен�
денцій та той факт, що, не зважаючи на широ�
ке поширення мережі Інтернет, не існує чітко�
го універсального інструментарію та методо�
логії проведення досліджень.

 На початку 2015 року Інтернет�асоціацією
України був досліджений ринок SEO та SMM
в Україні, в основному з метою надання де�
тальних незалежних статистичних даних рек�
ламним агентствам Інтернет�маркетингу в Ук�
раїні.

Дослідження проводилось методом експе�
рименту [7]. Асоціація під видом клієнта поста�
вила технічне завдання з просування бренду
найвідомішим агентствам України з метою ви�
значення пропозиції та можливостей вітчизня�
них агентств у сфері просування.

На жаль, результати досліджень є не�
втішними. Агентства пропонують шаблонний
підхід до просування. До стратегії включені
перевірені три інструменти: контекстна рекла�
ма, просування в пошукових системах (SEO) та
контекстна реклама.

Такий підхід є обгрунтованим з декількох
причин:

1. Ці інструменти є перевіреними: банерна
реклама добре виконує функцію формування
впізнаваності бренду, контекстна реклама, за
умови правильного використання, призводить
до миттєвого росту обсягів продажу товару,
просування в пошукових системах, хоча вва�
жається стратегічним інструментом довгостро�

кового розвитку, теж має суттєвий вплив на
підвищення обсягів продажу. Цим інструмен�
там вже багато років, та вони не раз підтверди�
ли свою ефективність.

2. Другою причиною вибору саме цих
інструментів є економічна вигода для агент�
ства. Найбільша частка витрат в рекламному
бюджеті клієнта припадає на ці три заходи, а
дохід рекламного агентства прямо пропорцій�
ний бюджету просування: чим більше бюджет
клієнта, тим більше дохід агентства.

3. Третя причина — це високий попит на
послуги Інтернет�маркетингу: галузь зростає
стрімкими темпами. До кризи 2015 року вона
збільшувалася на більше ніж 100% на рік, а за�
раз, в той час як всюди йде спад, в сфері Інтер�
нет�маркетингу іде зростання.

4. Четверта причина — попит більший за
пропозицію. Така ситуація надає можливість
рекламним агентствам вибирати клієнта, а
іншим відмовляти. Проведене дослідження
підтвердило дане твердження. Рекламні агент�
ства вибирають найбільші проекти, надають
стандартні послуги, і не докладають значних
зусиль, щоб конкурувати з конкурентами на
території країни, а тим більш світу. Такий підхід
до Інтернет�маркетингу не сприяє виникненню
потреби в розвитку та проведенні досліджень
світових тенденцій, впровадженню до викори�
стання нових технологій.

У рамках цього ж дослідження було опуб�
ліковано статистичні дані, що стосуються ук�
раїнського ринку реклами. З'ясовано, що об�
сяг ринку Інтернет�реклами в Україні у 2014 ро�
ці склав 1 млрд 14 млн гривень.

Даний показник на 10,7% перевищив обся�
ги Інтернет�реклами 2013 року.

На частку прямих продажів припадає лише
27% всієї індустрії української онлайн�рекла�
ми.

Банерна реклама займає 29,1% ринку.
Контекстна реклама (YouTube та ін.) скла�

дає 27,9% ринку.
Відео�реклама на сторінках власного сай�

ту, YouTube та ін. займає 4,6%.
Ще 4% ринку складає спонсорська рекла�

ма.
На інші рекламні рішення приходиться 7,4%

ринку, наприклад, вікна pop�up та pop�under,
Фронтлайн, повноекранна реклама, синхронні
банери, звукова реклама та інші подібні рішен�
ня (рис. 1).

Для вимірювання та оцінки обсягів Інтер�
нет�реклами в Україні був проведений пере�
хресний аналіз даних анкетування найбільших
рекламних сайтів і агентств. Респондентам до�
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слідження було запропоновано заповнити анке�
ти, де анонімно треба було вказати суми отри�
маних від рекламодавців коштів по конкретним
проектам.

У дослідженні взяли участь 18 провідних
агентств Інтернет�маркетингу, серед яких
AdWork, AdPro, DigitalPromotion, Digibrand та
інші.

Повернемося до трьох запропонованих
інструментів.

Контекстна реклама — це достатньо про�
стий інструмент, для роботи з яким існує бага�
то допоміжних сервісів і програм, навіть без�
коштовних. Ці додатки допомагають підбира�
ти найпопулярніші та потенціально найприбут�
ковіші ключові слова, автоматично рахують
місячний бюджет, формують статистичні звіти
(прогноз кліків на день, кількість запитів за
вибраними ключовими словами, вартість кліків
по кожному слову та інші корисні функції). Ці
додатки значно автоматизують процес прове�
дення рекламної компанії на кожній його
стадії: треба один раз налаштувати програму
під потреби конкретного проекту, що займає
декілька годин, а потім кожен день приділяти
час контролю проведення заходів.

Пропозиції по контекстній рекламі агент�
ства надають в таблиці, з детальною інформа�
цією по кожному слову в окремих системах
контекстної реклами. Пропозиція стандартно
включає чотири системи: Яндекс.Директ,
Google AdWords, Мета Контекст і Бігун.

Ціноутворення на контекстну рекламу фор�
мується таким чином: вартість кліку в системі
плюс комісія агентства (в межах 5—25%, в за�
лежності від агентства та конкретної системи
контекстної реклами).

В Україні перше місце за ефективністю зай�
має система Google AdWords, спричинена за�
гальною популярністю Google в країні, на дру�
гому місці Яндекс.Директ, а всі інші системи
значно відстають.

Банерна реклама. Використання цього
інструменту потребує більше професіоналіз�
му від фахівця, що займається просуванням.
Основними завданнями на цьому етапі є: про�
аналізувати цільову аудиторію, правильно
вибрати рекламні майданчики, формат рекла�
ми і виконувати всі дії не забуваючи про мету
клієнта. На жаль, не всі Інтернет�агентства
враховують мету клієнта і приділяють недо�
статню увагу вибору цільової аудиторії. В асо�
ціацію надходили пропозиції, що не відпові�
дають меті, але потребували великих витрат на
сайтах, які дають рекламним агентствам хо�
роші партнерські знижки. Пропозиції також
були надіслані в форматі таблиць, з детальною
інформацією по кожному майданчику (вар�
тість за 1000 показів, відвідуваність, CTR�про�
гноз і т.д.), деякі Інтернет�агентства намага�
лися обгрунтувати обрані майданчики і нама�
гались довести, що на них присутня цільова
аудиторія для проекту.

Просування в пошукових системах. Знач�
на частка ринку в даній області належить
Інтернет�агентствам, але вони при цьому не
мають власних фахівців, а працюють по аут�
сорсинговій схемі, купуючи послуги у фрілан�
серів або спеціалізованих компаній. Такий
підхід часто призводить до: непрофесійного
консультування клієнта, збільшення реальної
вартості послуги, в нерідких випадках навіть
в декілька разів, а також відсутності будь�яких
гарантій і т.д.

Рис. 1. Заходи Інтернет$реклами

Джерело: статистичні дані, отримані в результаті проведеного Інтернет�асоціацією дослідження 2014 р., [7].
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Інші інструменти. Ринок Інтернет�марке�

тингу постійно розвивається, на ньому з'явля�
ються інноваційні інструменти, стратегії та
можливості [6]. Крім трьох найпопулярніших
інструментів, що вже стали стандартними, існує
багато інших "елегантних" рішень, що в конк�
ретних ситуаціях є найбільш ефективними і
потребують мінімум грошових затрат.

Серед пропозицій агентств, в рамках дослі�
дження, були представлені плани роботи з соці�
альними мережами та заходи в сфері вірусно�
го маркетингу. Але жодне з агентств не обгрун�
тувало необхідність та вигоду запровадження
саме цих заходів.

Підводячи підсумки дослідження, можна
зробити такий висновок: український ринок
існує і стрімко зростає, є також і пропозиції,
але все це потребує глибокого аналізу, усві�
домлення та опрацювання. Також буде корис�
ним використання зарубіжного досвіду та
впровадження нових стратегій Інтернет�мар�
кетингу.

ВИСНОВКИ
Будь�яка пропозиція на ринку послуг ком�

плексного просування бренду в мережі Інтер�
нет має починатися з аналізу та розробки стра�
тегії, хоча б часткової (стадія запиту не потре�
бує створення повноцінної стратегії). В рамках
діяльності агентств, ці дії звичайно виконує
менеджер по роботі з клієнтами або Інтернет�
маркетолог. Така зміна у звиклому форматі
діяльності дозволить рухатися в правильному
напрямі і в результаті призведе до досягнення
мети клієнта.

Після визначення стратегії, слід переходи�
ти до тактики та інструментів, які теж треба
включити в пропозицію. Причому не обмежу�
вати можливості тільки трьома основними, але
й проаналізувати набагато ширший спектр ін�
струментів, наприклад, таких:

Вірусний маркетинг. Передбачає створення
"вірусного носія інформації", який містить рек�
ламне повідомлення, яке є настільки цікавим,
що люди починають його передавати один од�
ному через менеджери, email, соціальні мережі
та інші доступні засоби комунікації [4].

Реклама в соціальних мережах і блогах.
Спілкування з потенційними споживачами че�
рез соціальні мережі. Організація корпоратив�
них ресурсів на популярних безкоштовних
платформах (Вконтакте, Twitter, Facebook) або
на корпоративному сайті компанії та ін. Поши�
рення інформації про компанію та ведення дис�
кусій у професійних колах сприятиме підви�
щенню впізнаваності компанії.

PR в Інтернеті. В даному контексті мова йде
про цілеспрямовану комунікацію зі спожива�
чами в Інтернеті. Такий термін вживається до�
статньо рідко, його значення перетинається з
рекламою в соціальних мережах, але не обме�
жується цим [11]. Сюди також входять: зв'яз�
ки з інтернет�ЗМІ, організація спеціальних за�
ходів, поширення спеціалізованої інформації в
Інтернеті і т.д. Наприклад, публікація в най�
більших галузевих ЗМІ дослідницьких статей
від імені компанії.

Брендинг в Інтернет. Як і PR, поняття "брен�
дінг в Інтернеті" вживається рідко. Це прив'яз�
ка певних асоціацій до торгової марки в Інтер�
неті та цілеспрямоване створення впізнава�
ності. Наприклад, тематичний ресурс Хабра�
хабр має специфічний набір термінів: до всіх
понять додається корінь "Хабр" (хабропіст,
хаброюзер, захабріти), майже всі спеціалісти в
галузі IT та багато інших користувачів Інтер�
нету знають цю мережу і постійно спілкуються
там — ідея розробників, що перетворилася на
розкручений бренд.

E�mail маркетинг. Важливо відрізняти пра�
вильну систему e�mail маркетингу від спаму.
Мова йде про персоналізовану, ручну розсил�
ку повідомлень усім потенційним партнерам.
Наприклад, компанії користуються послугами
інших підприємств в галузі B2B. Їм також мож�
на розсилати персоналізовані пропозиції про
співпрацю — цей простий прийом в окремих
випадках може збільшити оборот навіть в де�
кілька разів.

Інші інструменти. В Інтернеті існує та ко�
жен день з'являється багато інструментів рек�
лами, крім тих, що описані вище. Однак це спе�
цифічні заходи, що підходять далеко не всім.
Серед них: відео�реклама, реклама в іграх, не�
стандартна флеш реклама і т.д.

Впровадження нових стратегій та проведен�
ня досліджень вітчизняними компаніями є га�
рантією розвитку Інтернет�маркетингу в Ук�
раїні, але з позиції конкретного агентства, на
сьогоднішній день такий шлях не є перспектив�
ним. Адже масштабні незалежні дослідження та
експерименти — це заходи, що потребують ве�
ликих витрат та ресурсів, а майже 80% прибут�
ку від діяльності рекламного витрачається на
оплату праці фахівців та власний розвиток. Ба�
гато учасників ринку женуться за власною вго�
дою, а не керуються метою та потребами клієнта.
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