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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В УКРАІНІ
The concept of e-commerce as a basis for the emergence of Internet marketing is considered. Views and definitions of the
definition of Internet marketing category by foreign and domestic scientists are considered and analyzed. The peculiarities
and structure of domestic Internet users are investigated, the current state of Internet marketing development in Ukraine is
outlined.Keywords: Internet marketing, Internet commerce, features and disadvantages of Internet marketing, prospects and
tendencies of development of Internet marketing.
вид бізнесу виникла наприкінці XX
економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакці
няття практичного зарубіжного досвіду [1].
Базуючись на різноманітних підходах до трактування поняття «маркетинг»
«Інтернет-маркетинг»:
1.
і послуг в мережі
2. Інтернет-маркетинг – це передбачення, управління і задоволення попиту на товари і послуги за допомогою
мережі Інтернет.
–
на задоволення потреб шляхом обміну через мережу
Інтернет.
4. Інтернет-маркети
–
межах з метою розширення збуту вироблених підприємствами товарів.
–
підприє
з урахуванням ринкового попиту і просування товарів до споживача через Інтернет з метою
отримання максимального прибутку[4].
факт, що з кожним роком витрати на рекламу в мережі Інтернет зростають та
складають значну частку р
діяльності. Внаслідок цього
ту як
повноцінного маркетингового інструменту.
ні значно відрізняється від шл
н і США:
–
ні має набагато менша частка населення;
–і
ні поки що є більш доступним людям з рівнем доходу вище середнього;
–
ни залишається
недостатнім.
ними ЗМІ та засобами рекламування.
Значною перспективою розвитку Інтернет-маркетингу є сприятливі у
х, у свою чергу, до міжнародних та світових. Із розширенням ринку глобалізація
обігу товарів та послуг поширюватиметься, що є значним позитивним явищем для поглиблення розвитку Інт
нами [5].
-

із становищем та перспекти
-

економіки.
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