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Модуль 5 «Управління процессом маркетингу» 

Тема 5.1.: Використання інтерактивного й багатоканального маркетингу. 
Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Давати визначення інтерактивного маркетингу і пояснити, яким чином під 

час його використання виникає споживча цінність, відносини і досвід.  

 Описувати демографічні та поведінкові критерії Інтернет-покупців. 

 Пояснювати, чому для просування певних видів продуктів і послуг доцільно 

застосовувати інтерактивний маркетинг. 

 З’ясовувати, чому покупці відвідують Інтернет-магазини та здійснюють 

Інтернет-купівлі. Яким чином продавці можуть впливати на купівельну поведінку 

Інтернет-покупців?  

 Характеризувати багатоканальний маркетинг і з’ясовувати роль ділових та 

рекламних сайтів під час налагодження зв’язку з Інтернет-покупцями.   

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Багатоканальний маркетинг   Маркетинг “з дозволу”   

Блог   Персоналізація   

Веб-спільноти   Портали   

Вірусний маркетинг   Правило восьми секунд   

Групування   Спам   

Інтерактивний маркетинг   Споживчий досвід   

Інтернет-покупці   Створення товарів на замовлення   

Кукіз    

Зміст заняття  

1. «Віртуальні» купівлі. Створення споживчої цінності, налагодження відносин 

та досвіду на віртуальному ринку (споживча цінність на віртуальному ринку, 

інтерактивність, індивідуалізація та споживчі відносини на віртуальному 

ринку, створення споживчого інтернет досвіду). 

2. Поведінка інтернет-покупців і маркетингова практика на віртуальному ринку 

(інтернет – покупці, що саме вони купують? Чому споживачі купують в 

інтернет-магазинах? Коли і де інтернет-покупці вибирають і купують 

товари?). 

3. Багатоканальний маркетинг для інтернет-покупців (поєднання і ефективне 

використання чисельних каналів комунікації і багатоканального маркетингу, 

запровадження багатоканального маркетингу). 

 Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: 

Ред.-упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-

методичний центр «Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 

2009 ст.561- 579 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 249- 262 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

«ВІРТУАЛЬНІ»  КУПІВЛІ 

 Компанія futbolka.ua вдало використовує переваги Інтернету у сфері 

маркетингу. Вона є одним з провідних операторів ринку професійного 

декорування готового одягу в Україні та за її межами. Головною метою 

створення Інтернет–магазину було максимальне задоволення потреб і бажань 

клієнтів через залучення їх до процесу створення футболки та інших 

елементів одягу і надання можливості вигадати власний стиль, враховуючи 

індивідуальність та неповторність. 

 Близько 70 % замовлень надходять до Інтернет-магазину від корпоративних 

клієнтів, серед яких: фітнес-клуби, салони краси, ювелірні, парфумерні 

компанії, автомобільні й антикварні салони, представники виставкового 

бізнесу і компаній, що проводять презентації. 

 Понад 50 % продажу futbolka.ua – це повторні купівлі задоволених клієнтів. 

I.  СТВОРЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ, НАЛАГОДЖЕННЯ ВІДНОСИН 

ТА ДОСВІД НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ. 

  Споживачі та продавці існують у двох ринкових середовищах: 

Традиційний ринок, де покупці та продавці залучені до купівлі-продажу, що 

відбувається за умов особистої присутності кожного з них та 

характеризується наявністю фізичного місця продажу (магазину чи 

офісу). 

Віртуальний ринок – це Інтернет-середовище, для якого притаманний 

опосередкований зв’язкок між продавцем і покупцем та надання 

інформації про товари в електронному вигляді. 

  На сьогоднішній день все більше споживачів обирають і купують товари 

та отримують послуги на обох ринках. З часом дана тенденція буде 

посилюватися. 

  Компанії, створені на традиційному ринку далі розширюють межі 

використання Інтернет-технологій для налагодження зв’язків зі 

споживачами і посилення конкурентних позицій і на віртуальному ринку.  

  Компанії, створені на віртуальному ринку, постійно розширюють та 

поглиблюють свою присутність на ньому і вважають, що традиційний 

ринок не відіграватиме значної ролі у їхньому майбутньому. 

  Секрет досягнення успіху компанії на ринку залежить більшою мірою від 

складання й виконання маркетингової програми, що наголошує на 

унікальних можливостях Інтернет-технологій створювати споживчу 

цінність. 

 A. Споживча цінність на віртуальному ринку  

  Всупереч наявності серед Інтернет-споживачів зацікавленості 

віртуальним ринком, його економічний потенціал залишається 

невеликим порівняно із часткою традиційного ринку. Прогнози 

економістів свідчать, що частка електронної торгівлі 2007 року в США 
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становила менше  ніж 20 % на споживчі продукти і послуги та лише 9 

% загальних купівель.  

 

  Продавці певні, що віртуальний ринок надає більше можливостей для 

створення споживчої цінності, а саме: корисності часу, місця, форми й 

володіння порівняно з традиційною торгівлею. 

На віртуальному ринку продавець має можливість у будь-який час та у 

будь-якому місці надати споживачеві необхідну інформацію.  

На віртуальному ринку не існує часових і географічних обмежень. 

Отримання споживчої корисності від володіння продуктом чи послугою 

значно прискорюється. 

  Найбільша можливість для продавців віртуального ринку полягає у 

встановленні інтерактивної взаємодії з покупцем, яка заохочує  

покупців до діалогу та допомагає з’ясувати їхні бажання та вимоги до 

продуктів і послуг. 

 B. Інтерактивність, індивідуалізація та споживчі відносини на 

віртуальному ринку  

  Маркетологи отримують вигоду від двох унікальних можливостей 

Інтернет-технологій, що сприяють виникненню та підтриманню 

споживчих відносин: 

 a. Інтерактивність, прислухаючись до потреб споживачів та 

реагувати на їх запити. 

 b. Індивідуалізація, надаючи споживачам право: 

  обирати  час, визначити тривалість та зміст Інтернет-діалогу; 

  впливати на створення продуктів і послуг, які вони хочуть 

придбати. 

  Інтерактивний маркетинг – передбачає електронний, за участю 

комп’ютера, зв'язок між покупцем і продавцем, під час якого споживач 

може контролювати обсяг і якість інформації, отриманої від продавця.  

  Інтерактивний маркетинг сьогодні передбачає наявність кількох його 

різновидів та персоналізованих систем, що опрацьовують інформацію 

про побажання й індивідуальні потреби, яка надходть від споживачів. 

 1. Дошки вибору. 

 a. Дошка вибору: 

  Інтерактивна Інтернет-система, яка шляхом запитань та вибору 

запропонованих варіантів, характеристик товару, способу його 

доставки й ціни дає змогу кожному покупцеві персоналізувати 

процес вибору продукту чи послуги. 

  Збирає інформацію, обробляє і зберігає її про вибір споживачів, 

що надає компаніям можливість краще зрозуміти їхню поведінку, 

передбачити їхні потреби та побажання. 
ВЕБ-ПОСИЛАННЯ 

Інтерактивність та індивідуалізація – Nike iD товар створений на Ваше замовлення 

Завдяки використанню на практиці інтерактивності, індивідуалізації та створенню  

споживчих зв’язків, Nike став відомим інноватором у сфері створення  дошок вибору. 

Саме концепція створення товарів на замовлення Nike iD пропонує споживачам створити 
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унікальне взуття, кур’єрські сумки чи рюкзаки. Для цього необхідно лише відповісти на 

кілька простих запитань та роздивитися новий товар з усіх ракурсів. Створений товар 

буде доставлено за три тижні.    

Аби відчути на собі роботу концепції створення товарів на замовлення Nike iD 

відвідайте веб-сайт www.niketown.com.  Оберіть “Nike iD” та розпочніть створення 

власного неповторного товару компанії Nike. 

Власний неповторний стиль споживачів компаніїї futbolka.ua. 

 Futbolka.ua – український Інтернет-продавець, що допомагає своїм споживачам 

якнайяскравіше виявити себе в одязі, а також дає унікальну можливість самостійно його 

створити. Компанія зосереджує увагу на унікальних можливостях Інтернет-технологій у 

створенні споживчої цінності і будує  довгострокові відносини зі споживачами, адже 50 % 

продаж, це повторні купівлі задоволених клієнтів.  

Відвідайте веб-сайт компанії Futbolka.ua і спробуйте створити свій індивідуальний 

неповторний елемент одягу.  

 

 b. Групування – це процес, що дає змогу людям з однаковими 

споживчими потребами та схожою купівельною поведінкою 

об’єднуватися у групи й планувати свої майбутні покупки. 

 2. Персоналізація 

 На відміну від дошки вибору і групування, що спрямовані на 

визначення і задоволення потреб окремого покупця і створюються 

за ініціативи продавців, системи персоналізації, зазвичай ініціатива 

покупців.  

 Персоналізація – це процес створення і використання даних профілю 

покупця, що зареєструвався на веб-сайті продавця, при 

двостороньому потоці комунікацій між продавцем і покупцем. 

 Маркетинг “з дозволу” заснований на свідомій згоді споживача 

отримувати рекламні повідомлення електронною поштою, тематика 

яких визначається самим  споживачем. 

Компанії, що вдало застосовують маркетинг “з дозволу” на практиці, 

дотримуються трьох правил: 

  Стежать за тим, щоб до отримувачів електронної розсилки, яка 

здійснюється за запитом, надійшла лише та інформація, яку вони 

погодилися отримати. 

  Споживачам надається можливість змінювати час, обсяг і 

тематику інформації, що їм надходить.   

  Покупців запевняють, що їхне ім’я і відомості купівельної 

спроможності не розголошуватимуться. 

 C. Створення споживчого Інтеренет-досвіду  

  Постійним викликом для компаній стало розроблення й виконання 

маркетингових програм, спрямованих на створення споживчої цінності 

за умов використання нових Інтернет-технологій.  

  Компанії усвідомлюють, що використання таких технологій 

призначене лише для створення корисності часу, місця, форми, але 

цього недостатньо, щоб зайняти вагоме місце на ринку. Сьогодні 

досягнення компанією  певного становища на ринку визначається за 

показником якості споживчого досвіду. 

http://www.niketown.com/
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  Споживчий досвід – це загальна кількість взаємодій споживача із веб-

сайтом компанії від перегляду першої сторінки до прийняття рішення 

про купівлю. 

  Компанії створюють споживчий досвід, використовуючи сім 

властивостей веб-сайту, а саме: 

 Контекст – стосується вигляду та функціональності веб-сайту, який 

значною мірою зосереджується на пропозиції компанії: продукті, 

послугах або повідомленні. 

 Зміст – це інформація сайту, включаючи форму її подання, а саме: 

текстові повідомлення, малюнки, зображення, звукові, відеоефекти, 

інтерактивні складники тощо. 

 Інтерактивні налаштування сайту надають відвідувачеві можливість 

самостійно обирати зміст сторінок, що йому показують. 

 Зв'язок – це сукупність посилань на інші веб-сайти, контекстно 

прив'язані до слів, малюнків, графіків. 

 Комунікація – це діалог, що виникає між компанією та відвідувачем, за 

допомогою інструментів, наявних на сайті, наприклад: форми 

замовлення чи зворотнього зв'язку, вбудовані текстові, голосові та  

відеочати.   

 Веб-спільнота дозволяє поглиблювати споживчий досвід залучених 

користувачів і зміцнювати зв'язки між продавцем та покупцем. 

 Торгівля – здатність здійснювати на сайті купівлю-продаж.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Яку споживчу цінність може створювати маркетолог на віртуальному 

ринку?   

Відповідь: корисність форми. 

 2. Налаштування сайту продавця відповідно до вимог і побажань його 

відвідувачів називається ________________. 

Відповідь: персоналізація.  

 3. За допомогою яких семи властивостей веб-сайту компанії створюють 

споживчий досвід? 

Відповідь: сім властивостей веб-сайту, а саме: контекст, зміст – це 

інформація сайту, включаючи форму її подання, а саме: текстові повідомлення, 

малюнки, зображення, звукові, відеоефекти, інтерактивні складники, тощо. 

 

 Інтерактивні налаштування сайту надають відвідувачеві можливість 

самостійно обирати зміст сторінок, що йому показують. 

 Зв'язок – це сукупність посилань на інші веб-сайти, контекстно 

прив'язані до слів, малюнків, графіків. 

 Комунікація – це  діалог, що виникає між компанією та відвідувачем, за 

допомогою інструментів, наявних на сайті, наприклад: форми замовлення 

чи зворотнього зв'язку, вбудовані текстові, голосові та відеочати.   

 Веб-спільнота дозволяє поглиблювати споживчий досвід залучених 

користувачів і зміцнювати зв'язки між продавцем та покупцем. 

 Торгівля – здатність здійснювати на сайті купівлю-продаж.  
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II. ПОВЕДІНКА ІНТЕРНЕТ-ПОКУПЦІВ І МАРКЕТИНГОВА ПРАКТИКА 

НА ВІРТУАЛЬНОМУ РИНКУ 

Хто такі Інтернет-покупці та що вони купують? Чому вони віддають 

перевагу віртуальному ринку? Відповіді на ці питання можна знайти у 

маркетинговій практиці на віртуальному ринку. 

 A. Інтернет-покупці 

Інтернет-покупці, як і будь-який сегмент споживачів, мають однакові запити, 

але специфічні потреби цього сегмента дещо відрізняються від потреб інших.  

 1. Профіль Інтернет-покупців  

 a. Інтернет-покупці – усі користувачі Інтернету, які за його 

допомогою вибирають необхідні продукти і послуги, а також 

здійснюють покупки.  

  Приблизно 80 % дорослих користувачів мережі Інтернет, шукали  

у ньому необхідну інформацію про товари та послуги.   

  Характерно, що чоловіки користуються Інтернетом більше за 

жінок, 67 % і 33 % відповідно. 

    Інтернет-покупці – це переважно молодь з освітою, які більш 

поінформовані, ніж основна маса населення. 

 Дослідження причин відмови від купівлі продуктів або замовлення 

послуг через Інтернет засвідчили, що не достатньо довіряють 

віртуальному ринку 21 % українців, ціни не задовольняють 18 %, а 

процедура купівлі виявилася занадто складною для 13 % опитаних.   

На рішення не купувати в Інтернеті  впливали можливість придбати в 

Інтернет-магазині товар сумнівної якості та виникнення складнощів 

із доставкою. 

  2. Сегментація Інтернет-покупців за поведінковим критерієм. 

Американська дослідницька компанія Harris Interactive визначила шість груп 

Інтернет-покупців відповідно до їхньої  моделі поведінки: 

 Натискай і обирай  (23 %). Складається з домогосподарок, які 

передивляються сайти Інтернет-магазинів, але купують традиційним 

способом. Це важливі споживачі  для торговців, що використовують 

багатоканальний розподіл товарів, для якого характерна наявність як 

віртуальних каталогів, так і традиційних магазинів.  

 Мисливці  (20 %).  До неї належать молоді сім’ї з дітьми, які 

користуються Інтернетом для порівняння товарів і цін.  

Прихильники торговельної марки  (19 %).  Представлена споживачами, які 

найбільше витрачають на Інтернет-покупки. Вони мають вищу 

освіту, гроші та значний досвід купівлі товарів через Інтернет. 

Матеріалісти, які цінують час  (17 %).  Цю групу становлять споживачі, 

які вважають, що Інтернет – зручний спосіб купівлі книжок, 

музичних записів та комп’ютерного програмного забезпечення. 
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Інтернет-залежні та одинокі (16 %).  До неї належать переважно молоді, 

заможні, одинокі споживачі,  які роблять ставки, грають в ігри та 

проводять у мережі Інтернет найбільше часу.  

 

 Інтернет-новачки (5 %).  Ця група представлена споживачами,  які 

рідко купують через Інтернет, але за його допомогою шукають 

необхідну інформацію про товари та послуги.   

 B. Що саме купують Інтернет-покупці 

Існує шість основних груп продуктів і послуг, що становлять основну 

частину продажу товарів на віртуальному ринку.  

  Товари, прийняття рішення про купівлю яких вимагає докладної 

інформації (комп’ютери, електроніка, книжки тощо). 

  Товари, які потребують передпродажного показу (аудіо- та  відео- CD і 

DVD). 

  Продукти і послуги, які можуть бути доставлені в електронній формі 

(програмне забезпечення, фінансові та брокерські послуги, електронне 

бронювання квитків і номерів у готелі). 

  Унікальні товари (антикваріат, картини, товари особливого попиту та 

подарунки).  

  Товари, що регулярно купуються, тому для них основний критерій – 

зручність  придбання (продукти харчування, побутова хімія тощо). 

  Стандартизовані продукти і послуги, основним критерієм яких 

виступає ціна, зокрема авто, нерухомість, деякі види страхування, 

святкове вбрання та іграшки). 

  
МАРКЕТИНГ У ПРИКЛАДАХ 

Анкетування за допомогою Інтернету 

Компанія WoldAPP – лідер серед розробників Інтернет-додатків для проведення досліджень 

і анкетування. З 2001 року вона розробляє програмні продукти для збирання і оброблення даних 

із використанням Інтернету. Продукти доступні клієнтам як у вигляді програми та сервісу (SaaS), 

так і у вигляді корпоративних рішень, що розміщуються на сервері замовника. 

Для проведення широкомасштабного дослідження, отримання інформації або просто щоб 

дізнатися про те, чи задоволені ваші клієнти, спробуйте Кey-Survey (www.keysurvey.com.ua) – 

веб-додаток для проведення он-лайн-анкетувань і опитуваннь. Таке Інтернет-рішення – 

ефективна основа для дослідження потреб клієнтів, їхньої задоволенності, думки співробітників, 

а також для тестування, реєстрації учасників заходів і виконання інших завдань, пов’язаних зі 

збором даних через Інтернет. 

  

 C. Чому споживачі купують в Інтернет-магазинах 

Існує шість причин, чому покупці відвідують та купують в інтернет-

магазинах: 

 1. Зручність (Convenience). 

 Вибір та придбання товарів на віртуальному ринку зручні. Покупці 

можуть ознайомитись з товаром і замовити його, оминувши поїздку 

до торговельної точки, виснажливий процес вибору необхідного 

продукту в магазині та довгі черги біля кас.  
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 Інтернет-покупець нічим не ризикує під час вибору товарів за 

комп’ютером. 

 Веб-сайти, аби залишатися джерелом створення споживчої цінності, 

мають бути доступними і швидко завантажуватись. 

  Правило восьми секунд стверджує, що покупці відмовляться 

від роботи з сайтом, якщо час завантаження основних та 

допоміжних Інтернет-сторінок перевищує вісім секунд.  

  Ймовірність того, що відвідувач залишить сайт, тим вища, чим 

більшу кількість сторінок він має переглянути, щоб дістатися 

необхідної йому інформації, та чим довші паузи між їхнім 

завантаженням. 

 2. Вибір (Choice).  Друга перевага здійснення покупок в Інтернет-

магазинах із позиції споживача.  

Його легко зробити, скориставшись каталогом продуктів і послуг, 

запропонованих на сайті. 

Обирати можна одночасно на декількох сайтах. 

Придбати товар можна безпосередньо у виробника.  

За допомогою інтерактивних технологій вибору покупець може здійснити 

детальний пошук потрібного товару, побачити або й випробувати його 

і , таким чином, зробити більш обгрунтований вибір. 

 3. Створення товарів на замовлення (Customization).  Навіть зважаючи 

на широкий асортимент, деякі споживачі купують лише ті речі, які 

повністю задовольняють їхні потреби: 

Створення товарів на замовлення можливе завдяки використанню 

Інтернет-технологій, що сприяють інтерактивному та 

індивідуалізованому обміну інформацією між продавцями та 

покупцями, тобто у виробника чи продавця з’являється можливість 

точно довідатися параметри товару, який зацікавить покупця.  

Інтернет-покупці також мають користь від придбання товарів на 

замовлення – вони отримують не лише товари, що відповідають 

їхнім індивідуальним потребам, а й персональну увагу під час 

кожної купівлі.   

Створення товарів на замовлення поєднує дошки варіантів та систему 

персоналізації продажу для перетворення вибору та купівлі на 

приємний, швидкий і зручний процес.  

 4. Спілкування (Communication). 

Інтернет-покупці схвально ставляться до можливостей спілкування, 

доступних в Інтернеті. Таке спілкування існує переважно у 

чотирьох варіантах: 

  Електронна розсилка листів продавців покупцям. 

  Запити покупців щодо купівлі продуктів і послуг. 

  Чати. 

      Миттєвий обмін новинами між споживачами. 

Комунікаційні можливості Інтернет-технологій підвищують зручність 

купівлі-продажу, скорочують витрати на пошук інформації та 

допомагають у виборі і створенні товарів на замовлення. 
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Комунікаційні можливості дозволяють створювати незалежні веб-

спільноти – веб-сайти, що надають можливість обмінюватися 

думками відповідно до спільних зацікавлень.  

Найновіша розробка – це  запровадження веб-логів чи блогів (blogs). 

  Блог – система, яка дозволяє користувачу вести в мережі 

Інтернет щоденник або журнал із відкритим доступом до нього.   

  Блоги стали популярними, тому що вони забезпечують в 

оперативному режимі форуми з широким вибором тем.  

Спілкування може відбуватися й у формі  непередбаченої електронної 

пошти, що називається спамом, який спонукає поштових 

провайдерів постійно вдосконалювати свої послуги. 

  В Україні розсилка спаму заборонена законодавством. 

Спілкування за допомогою Інтернету уможливлює базз (buzz) – передача 

інформації «із вуст в уста» на віртуальному ринку, негайний обмін 

повідомленнями й оглядами товарів на веб-сайтах. 

Деякі маркетологи уміло використовують це явище, створюючи базз за 

допомогою вірусного маркетингу, який сумісний з Інтернет-

стратегією просування, що заохочує людей поширювати штучно 

створені інформаційні повідомлення за допомогою електронної 

пошти, чату, форуму тощо. Існує три підходи до цього виду 

маркетингу: 

  Вставляти повідомлення у продукт чи послугу так, щоб покупці 

не зовсім зрозуміли, що вони його передають. 

  Робити зміст веб-сайту таким досконалим, цікавим чи корисним, 

щоб глядачі прагнули поділитися ним з іншими. 

  Пропонувати засоби стимулювання для референтних груп. 

 5. Вартість (Cost). 

Споживча ціна на більшість товарів, що продаються в Інтернет-магазинах, 

такі самі або нижчі, ніж у роздрібних. 

Час, потрібний на пошук інформації та витрати пов’язані із безпосереднім 

придбанням товару, також зменшуються. 

Зручність купівлі й скорочення часу на пошук – це дві головні причини 

успіху Інтернет-купівель серед жінок і серед тих, хто працює не вдома. 

 6. Контроль (Control). 

Споживачі хочуть контролювати свої он-лайн покупки. 

 Інтернет-споживачі постійно відвідують портали й пошукові сервери, 

які містять велику кількість інформації про розваги, інформаційні 

ресурси і послуги для покупців. 

Частина Інтернет-користувачів утримується від здійснення покупок для 

збереження таємності своїх дій та безпеки приватної інформації. 

  Кукиз (cookies) – комп’ютерні файли, які система може 

завантажити на комп’ютер Інтернет-покупця, що відвідує веб-

сайт. 

  Кукиз помічають комп’ютер і, таким чином дозволяють вести 

історію взаємодії відвідувача з сайтом та використовувати цю 

інформацію для прогнозування його наступних дій.  
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  Цей інструмент надає можливість автоматично індивідуалізувати 

споживчий досвід відвідувача без його згоди та відома. 

 
ФАХОВИЙ ПОГЛЯД 

Як українці купують в Інтернеті 

Близько 70 % майбутніх мандрівників читали розповіді про поїздки в Інтернеті, хоча менше 

2 %  зробили Інтернет-замовлення на подорожі. Понад 60 % користувачів знайомилися з 

побутовою технікою перед купівлею, але менше ніж 5 %  із них замовили її в Інтернет-магазині.  

Відомо, що середня сума Інтернет-купівлі різна і залежить від товарів, які пропонують 

магазини. Наприклад, на сайті Petrovka.UA, де здебільшого продають диски, книжки та журнали, 

середня вартість купівлі складає 100 грн. А у City.com, що продає побутову електроніку, – 500-

600 грн. За спостереженнями продавців Інтернет-магазину «Мобітрейд» у мережі купують 

порівняно недорогі товари. Переважно це портативна електроніка та фототехніка вартістю 250 

грн. – 2500 грн. Помітно рідше купують ноутбуки за 5000-15000 грн. Одна з головних причин 

стриманості українських покупців — недовіра до віртуальних магазинів. До речі, саме цим 

продавці пояснюють те, що більшість українців бажають розплачуватись тільки після отримання 

свого замовлення. Найпоширенішою залишається оплата готівкою під час доставки. Так 

розраховуються 80  % київських клієнтів City.com, – підтвердив Сергій Смик, виконувач 

обов’язків керівника департаменту електронної комерції City.com. – Покупець платить за товар, 

переконавшись, що це саме те, чого він бажав».  

 

 D. Коли і де Інтернет-покупці вибирають та купують товари 

  Вибір і купівля товарів на віртуальному ринку відбувається в інший 

час, ніж на традиційному. 

 Близько 80 % роздрібної Інтернет-торгівлі триває з понеділка по 

п’ятницю; найважливіший день – середа. 

 Для порівняння, 35 % продажу звичайних рoздрібних магазинів 

припадає на вихідні; у субота – найгарячіша торгівля. 

  9 із 10 Інтернет-користувачів постійно відвідують Інтернет-магазин, 

але більше половини з них (51 % )здійснюють купівлі традиційним 

способом. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Що таке правило восьми секунд? 

Відповідь: правило восьми секунд стверджує, що покупці відмовляться від 

роботи із сайтом, якщо час на завантаження основних і допоміжних інтернет-

сторінок перевищує вісім секунд. 

 2. Який сегмент Інтернет-покупців за стилем життя витрачає найбільше 

грошей та часу он-лайн? 

Відповідь: сегмент Прихильники торговельної марки, які найбільше витрачають 

на Інтернет-покупки. А сегмент Інтернет-залежні та одинокі проводять у мережі 

Інтернет  найбільше часу. 

 3. Які шість причин того, що споживачі віддають превагу здійсненню 

вибору та покупок в Інтернеті? 

 Відповідь: зручність, вибір, створення товарів на замовлення, спілкування, 

вартість, контроль. 

 

III.  БАГАТОКАНАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-ПОКУПЦІВ 
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Перебування в обох ринкових просторах – звичайна справа для компаній. 

Така подвійна присутність називається багатоканальним маркетингом. 

 

 A. Поєднання та ефективне використання численних каналів 

комунікації і  багатоканального маркетингу 

  Подвійна розподіл передбачає використання двох або більше каналів 

розподілу для одного продукту.  

  Багатоканальний маркетинг – це поєднання різноманітних каналів 

комунікації та доставки, які взаємно підсилюють залучення 

споживачів, які вибирають товари й купують їх на традиційному та/чи 

на віртуальному ринках, налагодження і підтримування відносин із 

ними.   

  Багатоканальний маркетинг може бути використаний для посилення 

можливості різних каналів додавати цінність. 

 Роздрібні магазини підсилюють свою фізичну присутність, надаючи 

змогу споживачам забирати Інтернет-замовлення в „реальному” 

магазині, повертати або обмінювати покупки, здійсненні в Інтернеті. 

 Каталоги слугують торговельними засобами і для Інтернет-купівель, і 

для купівель у традиційних магазинах. 

 Веб-сайти можуть допомагати споживачам підготуватися до 

відвідування звичайного магазину. 

 

 B. Запровадження багатоканального маркетингу 

Веб-сайти мають подвійне значення в  багатоканальному маркетингу, бо 

слугують як для комунікації, так і для доставки. 

З огляду на призначення, виокремлюють два основні види веб-сайтів: ділові і 

рекламні. 

 1. Багатоканальний маркетинг і ділові веб-сайти. 

 Ділові веб-сайти – це електроні вітрини, які зосереджуються на 

перетворенні Інтернет-відвідувача в Інтернет-покупця за каталогом 

чи покупця у „реальному” магазині, використовуючи шість 

властивостей веб-сайту. 

 Ділові веб-сайти – використовуються традиційними магазинами, 

торгівцями за каталогами та компаніями, які здійснюють продаж без 

посередників.  

 Роздрібні торговці та компанії, що продають без посередників, дійшли 

висновку, що їхні веб-сайти, пригнічуючи продаж магазинів, 

торговців за каталогами і торговельних представників, залучають 

нових споживачів і впливають на усі продажі. 

 Через загрозу конфлікту каналів розподілу і через шкоду, яку  ділові 

веб-сайти можуть завдати торгівельним відносинам з їхніми 

роздрібними посередниками, виробники споживчих товарів менше 

розвивають їх. 

 Виробники часто вступають у взаємодію з роздрібними торговцями, 

що продають їхню продукцію. 

 2. Багатоканальний маркетинг і рекламні веб-сайти. 



Тема 5.1. 12 

Рекламні веб-сайти покликані просувати продукти і послуги компанії та 

забезпечувати інформацією про те, як використовувати товари і де 

їх можна придбати. 

 Рекламні веб-сайти часто залучають відвідувачів до інтерактивної 

взаємодії, що може набувати форми гри, конкурсу, вікторини тощо. 

 Рекламні веб-сайти можуть бути ефективними для формування 

зацікавленості та бажання спробувати товари компанії. 

 Рекламні веб-сайти також підтримують традиційні маркетингові 

канали компанії і налагоджують відносини із покупцями. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. Багатоканальний маркетинг – це ______________. 

Відповідь: це поєднання різноманітних каналів комунікації та 

доставки, які взаємно підсилюють залучення споживачів, вибирають товари 

й купують їх на традиційному та/чи на віртуальному ринках, налагодження 

і підтримування відносин із ними. 

  2. Конфлікт каналів розподілу між виробниками і роздрібними 

торговцями ймовірно виникає, коли виробники використовують 

______________ веб-сайти. 

Відповідь: ділові. 
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