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ЕЛЕКТРОННІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК СЕГМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО МЕРЕЖЕВОГО 

БІЗНЕСУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ 

Невпинний розвиток IT-технологій за останні 30 років впливає на актуальність створення і розробки 

програмного забезпечення для мережі Інтернет, що, в свою чергу, впливає і на розвиток електронного 

бізнесу. Електронний бізнес вимагає нових методів реклами та просування товарів через Інтернет-

магазини. 

Інтернет-магазин (англ.Internet shop, англ.Onlineshop) – сайт в глобальній мережі Інтернет, де 

відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній особі), враховуючи доставку. 

При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і сама покупка відбуваються в 

мережі – на сайті Інтернет-магазину. Це передбачає грошові розрахунки на відміну від сайтів які надають 

послуги безкоштовно. [1,2]. 

Cоціальна мережа в Інтернеті (англ. socialnetworkingservice) –це веб-сайт або інша служба у мережі 

Інтернет, яка дозволяє користувачам створювати публічну або напівпублічну анкету, складати список 

користувачів, з якими вони мають зв'язок та переглядати власний список зв'язків і списки інших 

користувачів. Природа та номенклатура зв'язків може різнитись у залежності від системи [2]. Першою 

службою соціальних мереж вважають SixDegrees.com[3]. 

Особливості маркетингових комунікацій для Інтернет-проектів та становлення українського 

електронного бізнесу характеризуються посиленням вимог до конкурентоспроможності суб’єктів 

економіки та відкритістю інформаційного простору. Розвиток конкурентних відносин в Україні 

характеризується створенням більш жорстких умов, що посилюють необхідність застосування нових 

форм просування товару із використанням сучасних інформаційних технологій. Українська економіка 

переживає етап, на якому основні зусилля направлені на відновлення ефективного функціонування науки 

і виробництва, їх зближення шляхом розвитку наукоємких технологій. Все це підкреслює особливу 

значущість пошуку і впровадження нових шляхів вдосконалення програмного забезпечення вітчизняних 

підприємств з можливістю використання інформаційних технологій, що є життєво важливим для суб'єктів 

господарювання в умовах сучасної ринкової економіки. Маркетингові комунікації в глобальній мережі 

Інтернет, динаміка розвитку соціальних мереж за останні 6 років, а також розробка рекомендацій щодо 

використання сучасних технологій можуть суттєво покращити просування продукції національних 

підприємств. 

В Україні безліч людей щоденно користуються найбільшими світовими соціальними мережами для 

спілкування, перегляду новин та цікавої інформації. Першим Інтернет-сайтом, який пропонував 

можливості роботи із соціальними мережами, був classmates.com, який з'явився в 1995 році. Починаючи 

з 2001 року почали з'являтись сайти, в яких використовувалась технологія під назвою Коло друзів. Ця 

форма соціальних мереж набула широкої популярності в 2002 році та розквітнула з появою 

сайту  Friendster. Наразі, існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. 

Соціальні мережі почали розглядатись як складова інтернет стратегії в березні 2005.  Більшість із 

соціальних мереж в Інтернеті є публічними, дозволяючи будь-кому приєднатись до неї. Деякі організації, 

такі як великі корпорації, також мають доступ до приватних служб соціальних мереж, 

наприклад Enterprise Relationship Management. Вони встановлюють ці програми на власних серверах та 

надають можливість робітникам оприлюднювати свої мережі контактів та відносин із зовнішніми особами 

та компаніями. Інші приклади соціальних мереж: в Інтернеті – мережа для обміну фотографій Flickr, 

персональний онлайн щоденник LiveJournal. 

Українські соціальні мережі: Folk – мережа для неформального спілкування,Connect.ua,Українські 

науковці у світі – соціальна мережа для науковців, Ukrainci.org – неполітична блого-соціальна мережа 

«Ми-Українці!». Згідно з дослідженнями компанії «Яндекс», що опублікувала результати моніторингу 

української аудиторії в соціальних мережах за 2014 рік, в найбільших соціальних мережах було 

зареєстровано близько 35 мільйонів акаунтів [10, 11]. Соціальна мережа «Вконтакте» найбільш молодіжна 

– приблизно 62% її користувачів у віці до 25 років. Гендерний розподіл 55% чоловіків проти 45% жінок. 
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Соціальна мережа «Одноклассники» використовується, здебільшого, аудиторією з віком 26-35 років, 

жінок тут 53% проти 47% чоловіків. Соціальна мережа Facebook до 2009 року сильно відставала від 

російськомовних соціальних мереж, але за останні 6 років, за даними електронного журналу Watcher [10] 

та соціологічними дослідженнями компанії Gemius [11] кількість українських користувачів Facebook 

виросла в 64 рази – з 62 тис. в квітні 2009 року до 4 мільйонів в квітні 2015 року. В зв’язку з політичними 

подіями в Україні, з квітня 2014 року до квітня 2015 року кількість українських аккаунтів мережі 

Facebook зросла на 1 мільйон осіб у віковому розподілі від 26 до 35 років та прогнозується її подальше 

активне зростання. Дані взяті з міжнародного дослідження по виміру Інтернет-аудиторії 

(GemiusAudience), яке компанія Gemius проводить в більш як 30 країнах світу. Дослідження направлене 

на вивчення кількості і демографічного профілю Інтернет-користувачів, а також їх поведінки в мережі, 

проводиться у відповідності до міжнародного кодексу ICC/ESOMAR [11]. Потрібно відмітити загальне 

стабільне збільшення кількості аккаунтів на 700-800 тисяч щорічно за останні 3 роки, що дає привід 

розглядати мережу Facebook як найперспективнішу для маркетингових комунікацій та розміщення 

реклами Інтернет-магазинів. Гендерний розподіл: жінок 52%, чоловіків 48%. Український сегмент 

соціальної мережі Twitter теж значно виріс: до листопада 2013 року зростання української аудиторії 

складало 6 000 нових аккаунтів щомісяця, в грудні 2013 року зросла до 16 тисяч, а на січень 2015 року 

вже 55 тисяч щомісяця. Гендерний розподіл: чоловіків 51% проти 49% жінок. Соціальна мережа Instagram 

також активно зростає, за 2013 рік кількість аккаунтів зросла на 5%, тоді як в 2014 році на 10% і складає 

приблизно 300 тис. українців та продовжує активно збільшуватись. В інших соціальних мережах, таких як 

Google+, YouTube, LinkedIn, Foursquare український сегмент користувачів є досить малим і не 

представляє інтерес для впровадження реклами українського ринку електронного бізнесу [11]. Для 

проведення ефективної маркетингової діяльності в найбільших соціальних мережах необхідно знати про 

найновіші інструменти просування товарів в даних соціальних мережах.  

Переваги використання соціальних мереж полягають у високій постійній відвідуваності, вже 

існуючому розподілу користувачів по інтересам та віковим категоріям, можливості швидкого отримання 

необхідної цільової аудиторії для досягнення конкретного результату. Однією з найперспективніших 

соціальних мереж для впровадження реклами Інтернет-магазинів можна вважати мережу Facebook в 

зв’язку з її постійним та стабільним ростом протягом останніх 3 років. Аналізуючи віковий розподіл 

українського сегменту необхідно відзначити, що саме в мережі Facebook знаходиться найбільша 

платоспроможна аудиторія (вік від 26 до 55 років), що  дозволяє сподіватись на ефективність Отже, 

комплексна оцінка ефективності роботи комунікацій для Інтернет-магазинів через Інтернет-рекламу в 

соціальних мережах може бути основою розвитку та впровадження ефективної політики розвитку 

інформаційних технологій та програмного забезпечення в Україні. Все це дає змогу сподіватись на 

бурхливий розвиток електронного бізнесу в Україні в майбутні декілька років. 
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