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У статті розглянуто сучасний стан ринку 
реклами в Україні та світі. Проаналізо-
вано основні тенденції інтернет-реклами 
і виділено її роль у просуванні товарів на 
сучасному етапі. Представлено три осно-
вні моделі просування бізнесу в Інтернеті 
та наведено їх характеристику. Дано реко-
мендації щодо вибору моделі просування біз-
несу в Інтернеті.
ключові слова: реклама, ринок, просування, 
модель, бізнес, Інтернет, підприємство, 
маркетинг.

В статье рассмотрено современное состо-
яние рынка рекламы в Украине и мире. 
Проанализировано основные тенденции 
интернет-рекламы и выделено ее роль 
в продвижении товаров на современном 
этапе. Представлено три основные модели 

продвижения бизнеса в Интернете и приве-
дена их характеристика. Дано рекоменда-
ции по выбору модели продвижения бизнеса 
в Интернете.
ключевые слова: реклама, рынок, продви-
жение, модель, бизнес, Интернет, предпри-
ятие, маркетинг.

The article considers the current state of the 
advertising market in Ukraine and the world. The 
basic tendencies of Internet advertising are ana-
lyzed and its role in promotion of the goods at the 
present stage is allocated. Three main models of 
business promotion іn the Internet are presented 
and their characteristics are given. Recommen-
dations are given on choosing a model for pro-
moting business on the Internet.
Key words: advertising, market, promotion, 
model, business, Internet, enterprise, marketing.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку багато підприємств дуже гостро відчу-
вають проблему збуту своєї продукції і, як наслі-
док, зниження доходу та прибутку. Аналіз каналів 
просування та методів роботи зі споживачами 
вимагає від підприємств вибору актуальних кому-
нікаційних каналів та грамотного контексту повідо-
млень. Сучасні тенденції вказують на те, що наразі 
споживачі багато часу проводять в мережі Інтер-
нет, саме тому підприємствам необхідно обрати 
певну модель просування через мережу Інтернет 
та активізувати свою роботу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань маркетингової комунікацій-
ної діяльності та особливостей просування про-
дукції на ринок присвячені праці багатьох зару-
біжних та українських вчених таких, як: К. Беррі, 
П. Сміт, Т. Примак, Т. Лук’янець, Є. Ромат, А. Длі-
гач, М. Яненко та ін. Але в їхніх працях розглянуто 
переважно традиційний підхід до просування про-
дукції, а саме: традиційні засоби масової інфор-
мації та способи їх використання. Про просування 
в мережі Інтернет в працях є тільки загальна 
інформація про те, що це варто використовувати, 
але як це краще зробити не запропоновано.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є обґрунтування вибору моделі просування біз-
несу в мережі Інтернет та розробка рекомендацій 
щодо використання конкретної моделі з урахуван-
ням особливостей конкретного бізнесу на старто-
вому етапі.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні підприємствам досить складно «трима-
тися на плаву» і ще більш складно бути успішними 
без грамотного просування. Якщо підприємства не 
будуть просувати свою продукцію на ринку і фор-
мувати правильної думки про себе і свій продукт, 

використовуючи актуальні для споживачів канали 
просування, то такі підприємства не зможуть бути 
успішними і утриматися на ринку.

Останні декілька років підприємства все актив-
ніше використовують Інтернет маркетинг для про-
сування. Найбільш активними рекламодавцями 
в Україні, що використовують мобільну рекламу є: 
FMCG-галузь, яка вийшла на перше місце за обся-
гом купленої реклами (28%); мобільні оператори 
(23%); галузь електроніки (10%). Серед галузей, які 
швидко набирають темпу зростання в порівнянні 
з 2015 роком є Нерухомість, Відпочинок та Розваги, 
Туризм, Фінанси, Рітейл. Галузь Фарма, незважа-
ючи на високу популярність медичної тематики 
серед мобільних користувачів, поки що не дуже 
активно використовує мобільну рекламу [5].

За оцінкою Всеукраїнської рекламної коаліції 
(ВРК) інтернет-ринок в Україні виросте не менше, 
ніж на 28-30% в 2017, досягнувши обсягу понад 
4010 млн гривень [4]. Оцінка оборотів пошуку 
і Youtube при поточному рівні розвитку моніто-
рингу і доступних інструментів аналітики, за оцін-
ками експертів, дещо занижена. Основними драй-
верами зростання в 2016 році був мобайл, пошук, 
цифрове відео, також істотно виріс інший діджи-
тал. Протягом 2017 року ситуація буде аналогіч-
ною. Експерти ВРК припускають, що динаміка 
зростання мобайла і пошуку буде виражена силь-
ніше. Ключовим фактором зростання мобайла 
стала зміна споживчої моделі: за допомогою 
мобільного пристрою не тільки активно дивляться 
відео, а й роблять покупки, що збільшило інвести-
ції з боку електронної комерції. Зростання попиту 
на цифрове відео від великих міжнародних клієн-
тів та електронної комерції спровокував дефіцит 
non-Youtube відео-трафіку з літа 2016, але стиму-
лює продавців працювати над збільшенням відео-



41

  Економіка та управління підприємствами

інвентаря. Пошук продовжує традиційно зростати 
за рахунок доступності інструменту, низький поріг 
входу і легкої оцінки ROI [4]. Інший діджитал виріс 
за рахунок збільшення неукраїнського попиту на 
виробництво і відповідно валютних гонорарів і цін.

Якщо розглядати світову тенденцію просування 
продукції через Інтернет, то можна стверджувати, 
що світовим лідером з використання інтернет-
реклами є США, обсяг ринку інтернет-реклами 
в США у 2015 році склав 59,6 млрд доларів, що на 
20,4% більше, ніж в 2014 р. [7].

Крім цього, як зазначено у спільному звіті 
компанії IAB, IHS Advertising Media Intelligence 
Service і comScore, складеному на основі ана-
лізу ринків 27 країн, в Європі за обсягом ринку 
інтернет-реклами перше місце посідає Велико-
британія із загальним обсягом 11,8 млрд євро, 
друге – Німеччина з 5,8 млрд євро, третє – Фран-
ція з 4,2 млрд євро (рис. 1) [6].

За прогнозом дослідницької компанії 
Zenithmedia витрати на інтернет-рекламу в світі 
у 2017 році зростуть на 13% і досягнуть 205 млрд 
доларів [2]. Як прогнозується, частка реклами 
в Інтернеті у загальному обсязі рекламного ринку 
зросте з 34 до 36,9%. При цьому аналітики про-
гнозують, що темпи зростання ринку будуть спо-
вільнюватися. Так, якщо у 2015 році ринок виріс 
на 20%, у 2016 – на 17%, то в подальшому ринок 
інтернет-реклами ще більше сповільнить своє 
зростання (до 12% у 2018 році та 10% у 2019) [2].

Динамічне зростання реклами в соціальних 
мережах є трендом рекламного ринку. За прогнозом 
компанії Zenithmedia в 2019 році витрати на рекламу 
в соцмережах перевищать рекламні витрати в дру-
кованій пресі та досягнуть 55 млрд доларів. У серед-
ньому витрати на рекламу в цьому сегменті най-
ближчі кілька років будуть зростати на 20% щорічно. 
У той же час обсяги газетної реклами будуть ско-
рочуватися на 5% на рік через падіння тиражів. 
До 2019 року, на думку аналітиків, обсяги газетної 
реклами повернуться до рівня 1985 року [2].

У цілому глобальний ринок реклами в най-
ближчі три роки буде рости в середньому на 4% 

в рік. Зростання рекламних витрат буде традиційно 
сконцентровано на мегаполісах. Так експерти 
вважають, що всього десять міст світу принесуть 
11%-ве зростання витрат на рекламу – Нью-Йорк, 
Лондон, Лос-Анджелес, Джакарта, Токіо, Шанхай, 
Маніла, Пекін, Даллас і Х’юстон. Рекламні витрати 
в цих містах за підсумками 2019 року зростуть до 
69 млрд доларів [2].

В Україні після впровадження 3G кількість 
користувачів мобільного інтернету постійно зрос-
тає. Зараз ця категорія складає близько 40% 
від загальної чисельності населення країни, а 
у м. Києві досягає 50%. При цьому літні місяці 
розцінюють, як потенційно вигідні для продажу 
мобільної реклами, оскільки багато користувачів 
виберуться за межі офісів, а значить, будуть актив-
ніше користуватися мобільним інтернетом. Цікаво, 
що 87% користувачів використовують мобільний 
інтернет вдома, а 82% – на роботі. Тобто в міс-
цях, де з великою часткою ймовірності, присутній 
і доступний Wi-Fi. А це означає, що мобільний 
інтернет перейшов до активної фази конкуренції 
з бездротовими інтернет-мережами [5].

Сьогодні наше суспільство, на думку багатьох 
фахівців, називають інформаційним суспільством, 
а споживачів «цифровими людьми», адже наявність 
у споживачів різних ґаджетів і пристроїв, за допомо-
гою яких вони шукають цікаву для них інформацію 
у глобальній мережі Інтернет, підтверджує цю точку 
зору, і саме тому компанії повинні активно викорис-
товувати цей канал просування. Даний канал про-
сування не вимагає великих ресурсів, але є певні 
рекомендації, яких варто дотримуватися.

Для успішного просування товарів через Інтер-
нет компанії можуть дотримуватися існуючих 
моделей побудови свого бізнесу в мережі. Екс-
перти у сфері побудови та просування бізнесу 
в Інтернеті рекомендують використовувати такі 
моделі, як: «експерт», «продюсер» або «оглядач», 
які засновані на знаннях, досвіді або навичках. 
Розглянемо детальніше ці моделі:

1. модель «експерт». Ця модель передбачає, 
що експерт дає знання кому-небудь про щось, 

 рис. 1. країни-лідери за обсягом ринку інтернет-реклами в Європі,  
млн євро [6]
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у чому він добре знається (є експертом). Це ситуа-
ція, коли експерт володіє найбільш повною інфор-
мацією про конкретний ринок, чітко визначає місце 
вашого підприємства (тобто, на якому етапі зараз 
перебуває ваше підприємство) і при цьому сприяє 
продовженню його розвитку в двох напрямах: 
у знаннях і просуванні.

Основне завдання побудови бізнесу в Інтернеті 
на моделі «експертність» полягає в тому, що ком-
панія, яка знаходиться на якомусь етапі, починає 
активно задавати ритм розвитку своєї експерт-
ності. При цьому необхідно постійно збільшувати 
категорію людей, яких вона навчає. Коли зростає 
і розвивається дана компанія, то вона привертає 
все більше цікавих людей, і відповідно збільшу-
ється дохід і прибуток компанії.

2. модель «продюсер». Продюсером виступає 
той, хто взяв чийсь досвід знань або експертність 
і «упакував» їх, тобто розкрутив певного експерта 
і повністю побудував маркетинг під його потреби. 
При використанні моделі «продюсер» є деякі осо-
бливості, наприклад: будучи продюсером, можна 
заробити близько 80-90% прибутку, 10-20% при-
бутку дістається експерту. Для експерта це буде 
додатковий дохід, і він стане ще більш популярним 
в своєму сегменті. Може виникнути питання, «як 
обрати експерта?». Все досить просто. При виборі 
експерта потрібно враховувати не тільки рівень 
його професіоналізму, а й інші його якості, щоб вам 
було з ним комфортно спілкуватися і працювати.

Є ще одна важлива річ при побудові бізнесу 
в інтернеті при використанні такої моделі – ваш 
маркетинг. Маркетинг – це певні навички вибудо-
вувати шлях між потенційним клієнтом і вашою 
пропозицією. Цей шлях може займати 1, 2, 5, 30... 
днів і так далі. Це свого роду дотики до потенцій-
ного клієнта, які дозволяють розпалити в ньому 
бажання купувати вашу продукцію і в подальшому 
звертатися саме до вас. Коли ви це робите самі 
або просуваєте експерта, ваше завдання – ство-
рити певну історію або процес, за якого потенцій-
ний клієнт буде в неї залучений і у нього з’явиться 
бажання купити товар. Ви не зможете багато заро-
бляти, будучи занадто стандартним і звичайним. 
Тут потрібно щось нестандартне, яскраве, щось 
таке, що буте «чіпляти» клієнта. Крім цього, важ-
ливо, щоб експерт у своїй ніші виділявся і мав 
певне соціальне підтвердження своєї експерт-
ності. Такому підтвердженню сприятиме відео 
або фотографії проведених заходів, розміщені 
в мережі Інтернет, відгуки тощо.

3. модель «оглядач». Оглядач – це така собі 
суміш експерта і продюсера. Це певна модель 
просування себе як експерта, але дуже цікавим 
стратегічним шляхом. Багато інтернет-підприєм-
ців початківців хочуть стати експертом в якійсь 
ніші, але не мають чіткої стратегії, як це зробити. 
Цей спосіб – якраз альтернатива моделі «Екс-

перт», який допомагає розвивати експертність без 
страху осуду. Причому ця модель дозволяє мак-
симально швидко збільшити свою експертність на 
ринку, і зробити себе впізнаваним. Як працює така 
модель? Необхідно використовувати досвід інших 
експертів. Наприклад, ви робите сайт або блог і на 
ньому починаєте транслювати якусь інформацію 
(наприклад, свій досвід, огляди книг, тренди інду-
стрії, ідеї, але найважливіше – інтерв’ю з ТОП-
експертами вашої ніші). Для того, щоб показати 
вашій аудиторії, до яких кругів ви є вхожими, що ви 
спілкуєтеся з кращими з кращих. Наприклад, в темі 
«Бізнес» ви можете зробити 10 інтерв’ю з мільйо-
нерами. При цьому ваша аудиторія буде думати, 
що ви або вже мільйонер, або дуже близькі до 
цього. Відповідно у вас є те, чого немає в інших.

Вибір такої моделі є найпростішим з трьох роз-
глянутих, але кожне підприємство при виборі будь-
якої з наведених моделей повинно враховувати 
свої ресурси та цілі, яких воно прагне досягти.

висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, на основі проведеного дослідження можна 
стверджувати, що підприємства при плануванні 
та реалізації своєї рекламної кампанії на вітчизня-
них та зарубіжних ринках повинні переорієнтува-
тися на сучасні комунікаційні канали та інноваційні 
маркетингові інструменти, які найкращим чином 
зможуть передати відповідну інформацію адре-
сату і є доступними цільовій аудиторії в будь-який 
час та в будь-якому місці. Таким вимогам в най-
краще відповідають цифрові технології та інстру-
менти діджитал-маркетингу.

Також для просування бізнесу в Інтернеті на 
стартовому етапі можна скористатися однією з пред-
ставлених моделей. Вони не є обов’язковими, але 
якщо будувати роботу за презентованим алгорит-
мом однієї з моделей, це значно полегшить роботу 
з цільовою аудиторією, адже ви будете спілкува-
тися зі своєю аудиторією доступною мовою і у неви-
мушеній атмосфері, сприяючи тим самим кращому 
задоволенню потреб клієнтів і збільшенню при-
бутку для підприємства.
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MODELS OF BUSINESS PROMOTION ON THE INTERNET ON THE START STAGE

At the present stage of development, many enterprises are very acute in the problem of sales of their prod-
ucts and as a consequence of lower income and profits. The analysis of channels of promotion and methods 
of work with consumers requires companies to select the actual communication channels and the competent 
context of communications. Current trends point to the fact that consumers now spend a lot of time on the 
Internet, which is why companies need to choose a certain model of promotion through the Internet and to 
intensify their work.

The article examines the current state of the advertising market in Ukraine and the world, analyses 
the main tendencies of Internet advertising, and highlights its role in promoting goods. For the successful 
promotion of goods through the Internet, companies can choose one of three existing models of building 
and promoting business on the Internet, namely «expert», «producer» or «reviewer» based on knowledge, 
experience or skills.

The «expert» model assumes that the expert gives knowledge to someone (something that he knows 
well (is an expert)). This is a situation where an expert has a complete information about a specific market, 
clearly defines the location of your business, while helping to extend its development in two ways: know-
ledge and promotion.

Producer model. The producer is the one who took someone’s experience of knowledge or expertise and 
«packed» them, that is, unlatched a certain expert and completely built the marketing to his needs. When using 
the model of «producer», there are some features, for example: being a producer, you can earn about 80-90% 
of profits, and 10-20% of the profit gets to the expert. For the expert, it will be an additional income, and it will 
become even more popular in its segment.

Reviewer model. A reviewer is a mix of expert and producer. This is a certain model of promoting yourself 
as an expert but in a very interesting strategic way. Many start-up Internet entrepreneurs want to become an 
expert in a niche but do not have a clear strategy to do this. This method is just an alternative to the Expert 
model, which helps to develop expertise without fear of condemnation. Moreover, this model allows you to 
maximize your expertise in the market and make yourself recognizable.

In this paper, three basic models of business promotion on the Internet are presented at the initial stage, 
their characteristics are outlined, and recommendations on the choice of a particular model are given. Using 
any of the models will greatly facilitate the work with the target audience, thereby helping to better meet their 
needs and increase profits for the enterprise.


