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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Цифровізація світу й складні економічні умови 
сучасного розвитку України вимагають нових важелів організаційно-економічної 
перебудови діяльності підприємств з врахуванням сталої тенденції щодо зміщення 
полюсів бізнес-комунікацій і взаємин із споживачами у Інтернет-простір. 
Переосмислення маркетингової парадигми, пов'язане із інтеграцією маркетингу у 
процес прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, грамотне використання 
ефективних інструментів Інтернет-маркетингу (ІМ) у діяльності телекомунікаційних 
(ТК) підприємств стає каталізатором інноваційного розвитку галузі та обумовлює 
актуальність питань управління інтегрованим ІМ підприємств (УІІМП) ринку ТК послуг 
України. 

Концептуальним засадам функціонування маркетингу на підприємстві присвячено 
праці В. Герасимчука, О. Зозульова, Н. Куденко, Л. Мороз, А. Павленка, 
С. Смерічевського, С. Солнцева, А. Старостіної, Л. Шульгіної та ін. Питаннями 
маркетингових комунікацій в Інтернеті та загалом ІМ займалися вчені: І. Бойчук, 
Л. Балабанова, О. Ващенко, І. Буторіна, О. Вавриш, Л. Велла, М. Верескун, Ф. Вірін, 
О. Виноградова, Є. Голубков, Т. Дейнекін, В. Дик, Т. Дубовик, Б. Елей, Н. Ілляшенко, 
С. Ілляшенко, Г. Калинич, О. Карпенко, Л. Капінус, Дж. Кестлер, М. Лебеденко, 
І. Литовченко, М. Лужецький, С. Маловичко, Г. Мозгова, О. Музика, М. Окландер, 
А. Панкрухін, В. Пилипчук, В. Плескач, А. Родіонов, Ш. Тіллей, І. Успенський, 
В. Холмогоров, Д. Чаффі, А. Юрасов, А. Ярликов та ін. Питання оцінки ефективності 
маркетингових заходів в Інтернеті розглянуто у роботах А. Ваврик, Є. Голишева, 
Дж. Дітріх, Т. Кириченко, О. Кобелева, Я. Коваленко, М. Курасової, Г. Ляшенко, 
М. Махалова, Р. Моткалюк, І. Падеріна, І. Решетнікової, О. Романова, Є. Титовец, 
М. Швець та ін. Проблематикою управління підприємствами ТК сфери займалися вчені: 
О. Апарова С. Боняр, О. Гудзь, О. Гусєва, І. Зеліско., О. Князєва, І. Ковшова, В. Колосок, 
Л. Лазоренко,  І. Охріменко,  Т. Сьомкіна, П. Стецюк, В. Толубко та  ін.  

Незважаючи на існування різних теоретичних підходів щодо ІМ, спостерігається 
відсутність науково-обгрунтованого механізму УІІМП ринку ТК послуг України, як 
цілісної системи, що обумовило актуальність і вибір теми дослідження, постановку 
мети і завдань, об’єкт, предмет, логіку дослідження та структуру роботи, її наукову та 
прикладну значимість. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри маркетингу 
Державного університету телекомунікацій, а саме: «Науково-методичні засади 
маркетингових досліджень ринку ТК послуг» (№ 0117U004173); «Розробка 
рекомендацій з надання консультаційних послуг з питань комерційної діяльності й 
керування»; «Розробка алгоритму підвищення ефективності тизерної мережі шляхом 
створення моделі підбору релевантних оголошень» (№ 0119U100116); «Створення 
каталогу категорій товарів і послуг для подальшого таргетування медійної і нативної 
реклами на інтереси Інтернет-користувачів» (№ 0120U101138); «Науково-методичні 
засади впровадження інноваційних технологій у маркетингову діяльність»  
(№ 0120U101141), у яких особисто автором визначено проблематику та запропоновано 
інструментарій УІІМП ринку ТК послуг України. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концептуальних 
засад, теоретичних основ та організаційно-методичних положень щодо формування 
УІІМП ринку ТК послуг України. 

Для досягнення мети дослідження у роботі поставлено та вирішено такі завдання: 
 провести ретроспективний аналіз процесу формування ІМ з урахуванням 

розвитку маркетингової парадигми й інформаційних технологій; 
 дослідити і розвинути теоретичні підходи до визначення сутності та специфіки 

ІМ; 
 розробити власну інтерпретацію змісту і структури інтегрованого ІМ (ІІМ); 
 сформувати методологічний інструментарій ІІМ підприємства в сучасних 

умовах; 
 опрацювати існуючі методичні підходи до оцінювання ефективності ІМ та 

розробити комплексний підхід до оцінки ІІМ на підприємстві;  
 запропонувати власну методологію оцінки ефективності ІІМ на основі 

внутрішнього бенчмаркінгу (ВБ) підприємства; 
 провести моніторинг передумов розвитку ІІМ ТК підприємств; 
 здійснити пошуковий бенчмаркінг (ПБ) Інтернет-представництв (ІП) операторів 

та провайдерів ТК послуг України; 
 визначити концептуальні складові та побудувати архітектуру механізму УІІМП 

ринку ТК послуг України; 
 запропонувати науково-методичний підхід до формування та реалізації 

механізму УІІМП ринку ТК послуг України. 
Об'єктом дослідження є процес формування та розвитку ІІМ підприємства.  
Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних та прикладних 

засад формування механізму УІІМП ринку ТК послуг України. 
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є базові 

положення теорії ІМ. Емпіричним підґрунтям дослідження стали фундаментальні праці 
зарубіжних та вітчизняних вчених з питань маркетингової діяльності в Інтернеті, 
інструментів ІМ, управління контентом у мережі Інтернет, управління інноваційним 
розвитком підприємств, дані Національної інноваційної системи та нормативно-
правової бази України (Накази Президента України, законодавчі акти Верховної ради 
України, Постанови Кабінету Міністрів України). Інформаційною основою дослідження 
стали: фінансово-економічна звітність підприємств та веб-студій; дані Державного 
комітету статистики України, статистична база Євростату, рейтингові дослідження 
міжнародного рівня (інформаційна база Індексу глобальної конкурентоспроможності та 
Глобального індексу інновацій); результати досліджень в області ІМ та особистих 
досліджень автора, матеріали періодичних видань та Інтернет-ресурсів. 

У процесі обробки та аналізу досліджуваного матеріалу використано сукупність 
загальнонаукових методів: історичний – у ході огляду еволюції наукових поглядів на 
змістовну характеристику ІМ; компаративного аналізу – для дослідження сутності 
поняття «Інтернет-маркетинг» з позиції науковців та практиків й особливостей ІМ і 
традиційного маркетингу; діалектичний, групування та теоретичного узагальнення,  – 
які дозволили блоки складових елементів у структурі інтегрованого комплексу ІМ; 
онтологічний – для дослідження термінологічного поля ІМ та відмінних характеристик 
маркетингової діяльності в Інтернеті в Україні; аналізу, синтезу, дедукції – для 
обґрунтування доцільності підходів щодо оцінки ефективності ІІМ. При вирішенні 
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завдань дослідження використано також спеціальні методи наукового пізнання: 
абстрактно-логічний, системного та процесного аналізу – у ході оцінки інструментів, 
методів УІІМП, а також у ході розгляду світового та вітчизняного досвіду управління 
ІМ; статистичні, що дозволило науково обґрунтувати оцінки результатів опитування 
щодо узгодженості думок експертів; хронології – для створення та характеристики 
найбільш відомих класичних моделей комплексу маркетингу-мікс і моделей ІМ; 
конкурентного та SERP-аналізу (Search Engine Results Page) – для оцінки ефективності 
ІІМ при проведенні зовнішнього бенчмаркінгу (ЗБ); багатовимірного порівняльного 
аналізу та аналізу метрик і KPI – для оцінки ефективності ІІМ при проведенні ВБ; 
SERM-аналізу – для оцінки управління репутацією в конкурентному аналізі ІП. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку концептуальних 
засад, теоретичних основ та організаційно-методичних положень щодо формування 
механізму УІІМ підприємств ринку ТК послуг України, зокрема: 

вперше: 
розроблено концептуальну модель механізму УІІМП, яка реалізується через функції 

управління ІІМ з урахуванням загальномаркетингових та специфічних принципів з 
використанням методів та інструментів ІІМ суб’єктами прийняття управлінських 
рішень і сприяє досягненню інтегрального синергетичного ефекту шляхом поєднання 
економічного та соціального результату через підвищення маржинальності, частоти та 
обсягів продажів підприємства ринку ТК послуг України. 

побудовано концептуальний фреймворк інструментарію ІІМ, як набір 
взаємодоповнюючих та взаємодіючих структурних моделей, сполучених шляхом 
гармонійного поєднання для отримання організаційної ефективності та економічної 
результативності відповідно до інтеграційного синергетичного ефекту, який базується 
на основі моделі планування RACE, моделі інбаунд маркетингу ACCD та моделі 
PESO; 

розроблено науково-методологічне обґрунтування затребуваності методик аналізу 
ІІМ за об’єктом аудиту (когортний аналіз, семантичний аналіз, бенчмаркінг, юзабіліті-
аудит, технічний аудит сайту, аудит рекламних кампаній, контентний аналіз, SERP-
аналіз, SERM-аналіз) для оцінки його ефективності з виділенням бенчмаркінгу як 
найбільш комплексної методики, яка включає інші види аналізу за об’єктом аудиту та 
згідно з розробленою класифікацію видів бенчмаркінгу в ІІМ, до яких відноситься ЗБ 
(конкурентний, загальний, пошуковий) та ВБ (продуктовий, функціональний, 
процесний чи стратегічний, операційний та консультативний), обґрунтовано 
доцільність використання в оцінці ефективності ІІМ дворівневого бенчмаркінгу 
(симбіоз ВБ та ЗБ) з метою оптимізації процесів функціонування ІІМ; 

сформовано методичний базис оптимізації процесів функціонування ІІМ на основі 
бенчмаркінгу, націлений на вдосконалення процесів ІІМ на підприємстві, який включає 
науково-методичні підходи до проведення ЗБ (використання ПБ для визначення 
цільових конкурентів за результатами SERP-аналізу та конкурентного бенчмаркінгу 
для оцінки ІП, які знаходяться у топі пошукових систем з метою переймання найкращих 
практик, методів та інструментів ІМ щодо його функціонування та просування), який 
дозволить визначити сильні та слабкі сторони ІІМ у порівнянні з конкурентами та 
впровадити позитивний досвід конкурентів при розробці стратегії ІІМ, та ВБ 
(моніторинг показників економічної та комунікативної ефективності заходів ІМ для 
порівняння інструментів ІМ на різних етапах моделі RACE з урахуванням внутрішньої 
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аналітичної та статистичної інформації підприємства системи наскрізної аналітики 
підприємства, що дозволяє підприємству організувати вибір оптимальної стратегії ІІМ); 

запропоновано організаційно-методичний підхід до здійснення оцінки ефективності 
ІІМ на основі розрахунку інтегрального показника ефективності ІІМ за системою 
показників (1) конкурентного аналізу в системі ЗБ за окремими блоками моделі RACE: 
Reach (джерела трафіку, пошукове просування (SEO), семантичне ядро, сторінки сайту 
в індексі,  платний трафік, зворотні посилання), Act & Convert (позиціонування та УТП, 
функціонал сайту, інтерактивність сайту та елементи комунікації, інформативний 
контент, юзабіліті сайту, технічний аудит), Engage (SMM, активність у соціальних 
мережах, присутність у месенджерах, Email-маркетинг, управління репутацією), Plan 
(аналітика, CMS та віджети, мобільний маркетинг), що дозволить обирати стратегію, 
тактику та інструментарій ІІМ на основі обізнаності щодо діяльності основних 
конкурентів за пошуковими запитами у мережі Інтернет та покращити ефективність 
зовнішніх інформаційно-комунікаційних потоків та (2) ВБ на базі побудові матриці 
розподілу KPI та метрик оцінки ефективності окремих заходів ІМ за складовими моделі 
RACE з урахуванням економічної й комунікативної ефективності показників в 
залежності від заходів підприємства в рамках діючої стратегії та з урахуванням його 
сфери діяльності, релевантності використання чи розрахунку того чи іншого показника, 
для забезпечення вибору ефективної інбаунд та аутбаунд стратегій ІМ підприємства;  

розроблено науково-методичний підхід до формування і реалізації механізму УІІМП 
ринку ТК послуг, направлений на забезпечення і оптимізацію процесів функціонування 
ІІМ на корпоративному, функціональному та рівні реалізації відповідно до 
концептуальної моделі взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд ІМ та моделі планування RACE, 
що сприяє досягненню інтегрального синергетичного ефекту шляхом поєднання 
економічного та соціального результату через підвищення маржинальності, частоти та 
обсягів продажів підприємства ринку ТК послуг України; 

удосконалено: 
методологічне підґрунтя та методичний інструментарій ІІМ, що на відміну від 

існуючих, базується на гносеологічному аналізі наукових підходів до класифікації 
інструментарію ІМ, передбачає застосування інноваційних маркетингових 
інструментів просування продукції в Інтернеті на основі моделі PESO та дозволяє 
оптимізувати процес вибору інструментарію ІМ в залежності від виділених цілей: 
підвищення обсягів продажів, підвищення частоти продажів, підвищення 
маржинальності, орієнтуючись на авторський підхід до класифікації інструментів ІМ 
та результати аналізу ступеня їхнього використання серед маркетологів для 
досягнення бажаного результату з врахуванням переваг та недоліків конкретного 
інструменту; 

концептуальні положення планування ІІМ, що, на відміну від існуючих, 
базуються на моделі планування RACE, включають визначення стратегічних 
напрямів ІІМ, вибір основних підходів до аналітики ринку, визначення цілей та 
завдань, цільових метрик і KPI, розробку стратегії і тактики та вибір інструментів 
ІІМ залежно від обраної стратегії на різних етапах моделі RACE, в тому числі 
операційних, систематизація яких проведена в рамках інбаунд стратегії ІМ, що 
дозволило сформувати систему програмного забезпечення для ефективного 
планування ІІМ на підприємстві та допоможе розглядати процес управління ІІМ з 
позиції динамічності, оцінювати діяльність підприємства за критеріями ефективності 
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функціонування КРІ відповідно до цілей маркетингу. 
методологію проведення ПБ для визначення конкурентів, особливості якої 

полягають у конкретизації етапів проведення (отримання списку конкурентів з видачі 
пошукових систем за запитом; систематизація даних конкурентів за показниками, 
матричне ранжування даних конкурентів, елімінування нецільових конкурентів, 
систематизація цільових конкурентів для ЗБ) та застосуванні запропонованої системи 
показників ПБ підприємств в мережі Інтернет, яка, на відміну від існуючих, включає 
інформацію щодо індексу якості сайту, віку домену, кількості сторінок у пошукових 
системах, вхідних та вихідних посилань, кількості відвідувачів, час відвідувачів на сайті, 
переглядів сторінок, відсотку відмов, джерел трафіку та активності, що допоможе 
проводити обґрунтований вибір ІП конкурентів з метою проведення ЗБ та переймання 
найкращих практик, методів та інструментів ІМ конкурентів щодо його функціонування 
та просування; 

набули подальшого розвитку: 
наукове обґрунтування етапізації концепцій цифрової економіки в контексті 

теоретичних підходів та етапів цифрової революції, яка доповнює існуючі етапи 
урахуванням особливостей Web 4.0 та його інтеграційного підходу, що визначають 
специфіку маркетингової діяльності в Інтернеті на сучасному етапі, а саме інтегральну 
взаємодію віртуального, фізичного, біо маркетингу (кіберфізичні, кібербіосистеми), 
цифровізацію або цифрові трансформації бізнесу, віртуалізацію фізичних 
інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних моделей; 

концептуальні підходи до історичного досвіду становлення теоретичного підґрунтя 
ІМ, а саме: еволюційна паралель розвитку теорій маркетингу, цифрової економіки та ІМ, 
яка відображає запропоновану хронологію розвитку ІМ, яка обґрунтовує залежність 
трансформації системи ІМ від появи нових технологічних рішень та інструментів, що 
створюють нові можливості для досягнення підприємством цілей та конкурентних 
переваг і демонструє його розвиток як закономірний результат еволюції маркетингової 
парадигми й інформаційних технологій; еволюційний контур Інтернет-каналів продажу 
від традиційного маркетингу (офлайн-канали продажу) до постцифрового 
(омніканальна стратегія); хронологія створення найбільш відомих класичних моделей і 
моделей ІМ комплексу маркетингу-мікс; 

теоретичні погляди на формування ІМ, а саме: розроблено термінологічну 
модель ІМ, яка ідентифікує термінологічне поле ІМ і показує його місце у архітектониці 
споріднених дефініцій; виділено (1) емпіричний або описовий/методологічний підхід 
та (2) етимологічний  або консервативний / традиційний підхід до визначення ІМ; 
проведено компаративний аналіз ІМ й традиційного маркетингу та запропоновано 
Фіч-мікс сучасного ІМ шляхом адаптації моделі «6I» електронного маркетингу» 
М. Макдональда і Х. Вілсона до нового контенту ІМ; обґрунтовано хронологію 
створення та надано характеристику найбільш відомих моделей ІМ комплексу 
маркетингу-мікс; 

понятійно-категоріальний апарат ІІМ за рахунок виокремлення та обґрунтування 
дефініцій: «Інтернет-маркетинг», «контент-маркетинг», «інбаунд ІМ», «аутбаунд ІМ», 
«зовнішній бенчмаркінг ІМ», «внутрішній бенчмаркінг ІМ», «омніканальний підхід»; 

класифікація підходів до оцінки ефективності маркетингових заходів в Інтернеті 
за способом отримання оцінки, за суб’єктом рекламної діяльності, за ключовою 
компонентою, за предметом, за характером орієнтації,  залежно від наявності 
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базових показників, залежно від ефективності, а також залежно від етапу процесу 
оцінки, за типами критеріїв оцінки, за використаним інструментарієм, за суб’єктом 
та об’єктом аудиту ІМ, за необхідністю фінансування, за видами аудиту сайту, що 
доводить затребуваність використання в методиці оцінки ефективності ІІМ методик 
аналізу за об’єктом аудиту,  що стало підставою їхньої більш детальної 
характеристики, порівняння показників, інструментів та переваг використання; 

моніторинг передумов розвитку ІІМ ТК підприємств, а саме: визначено 
особливості  і проблеми розвитку українського ринку ТК послуг; проведено аналіз 
реєстру операторів та провайдерів ТК для оцінки кількості ІП, віку домену, 
доменному імені за SeoQuake, який показав зростаючий інтерес до ІМ з часом; 
проведено ПБ ІП операторів та провайдерів ТК на основі SERP-аналізу, за 
результатами якого методом групування ІП виділено ТОП 5, ТОП 10, ТОП 20, ТОП 
50 та ТОП 100 сайтів операторів ТК; визначено на національному рівні ТОП 5 
операторів ТК з найвищим показником ПБ; для визначення основних ключових 
запитів в пошукових системах та загальні тренди й інтерес саме до тематики 
підприємства, використано інструмент Google Trends; методом групування ІП за 
результатами SERP-аналізу, виділено ТОП 5, ТОП 10, ТОП 20, ТОП 50 ІП 
провайдерів ТК; визначено на національному рівні ТОП 5 сайтів провайдерів ТК з 
найвищим показником ПБ; побудовано картку популярних запитів ІП операторів та 
провайдерів у пошуковій системі Google за ключовими словами; побудовано схему 
позиціонування ІП. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що концептуально-
методологічні положення та науково-практичні рекомендації доведено до рівня 
практичних рекомендацій і прикладного інструментарію, про що свідчать відповідні 
довідки про впровадження. Науково-методологічні результати дослідження отримали 
зацікавленість з боку закордонних ІТ компаній Microsoft Dynamics UDS CONSULT LP 
(Велика Британія) і MOBEXO (Німеччина) та знайшли практичне застосування у 
діяльності  Торгово-промислової палати України; провідних компаній ТК ринку 
України: ПАТ «Укртелеком» і ПрАТ «Водафон Україна»; вітчизняних IT компаній: 
ТОВ «УДС КОНСАЛТИНГ», ТОВ «МЕДІАСАППОРТ», Веб-студіїя «UpWay»; 
проектного відділу АТ «Укрзалізниця»; ТОВ науково-виробниче підприємство 
«ТАЛАН-ПОЖТЕХ»; маркетингового відділу УБК «УАБІ»; відділів маркетингу та 
продажів компаній: «TUI»; «Мер-Ка-Ба»; «Корал-тревел». Окремі теоретичні 
положення і матеріали дослідження використовуються у навчальному процесі 
Державного університету телекомунікацій  при викладанні дисциплін: «CRM-системи в 
маркетингу», «Інтернет-маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Електронний 
бізнес», «Стратегічне управління», «Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій», 
«Оцінка ефективності маркетингових рішень», «Інноваційні технології в маркетинговій 
діяльності», «Маркетингові технології управління Інтернет-проектами» та при 
виконанні курсових і кваліфікаційних  робіт. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 
науковою працею. Усі основні наукові результати, які винесені на захист, одержано 
автором самостійно. У дисертації використано лише ті положення наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, які отримано автором особисто. Наукові результати 
кандидатської дисертації не використовувалися. 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, результати 
прикладних досліджень доповідалися на 32 науково-практичних конференціях, у т.ч. 
25 міжнародних, серед яких п’ять закордонні: «Modern economic research: theory, 
methodology, strategy» (м. Кельце, Польща, 2018 р.), «Modern Transformation in 
Economics and Management» (м. Клайпеда, Літва, 2019 р.); «Global marketing: analysis 
and challenges of our time» (м. Батумі, Грузія, 2019 р.), «Innovative educational 
technologies: European experience and its application in training in economics and 
management» (м. Острувку, Польща, 2020 р.); «Сучасні наукові погляди на 
економічний розвиток країни» (м. Хмельницький, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 57 наукових праць,  
загальним обсягом 36,81 д.а., (особисто автору належить 29,78 д.а.), з яких: дві 
монографії (у т.ч. одна одноосібна монографія обсягом 14,16 д.а.); 21 стаття у фахових 
виданнях (у т.ч. – 13 у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, з 
яких одна стаття у періодичному виданні, проіндексованому у базі даних Scopus), 32 
тези доповідей. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти розділів, 
висновків, списку використаних джерел з 516 найменувань (на 54 стор.) і 13 додатків (на 
49 стор.). Основний зміст роботи викладено на 430 сторінках друкованого тексту (98 
таблиць на 125 стор., 103 рисунки  на 99 стор.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зв'язок роботи з 
науковими програмами, планами, темами, сформульовано її мету та завдання, визначено 
об’єкт і предмет, методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення 
отриманих результатів, вказано особистий внесок здобувача, подано відомості про 
апробацію та публікації.  

У розділі 1 «Концептуальні основи управління інтегрованим Інтернет-

маркетингом» розвинуто сучасні підходи до визначення сутності ІМ і його 
інструментарію та викладено власну інтерпретацію ІІМ як закономірного результату 
еволюції маркетингової парадигми й інформаційних технологій.  

У роботі обґрунтовано затребуваність концепції ІМ як наслідок все більш глибокого 
включення маркетингових функцій в процес прийняття управлінських рішень. Доведено, 
що, як правило, вітчизняні науковці обмежуються дослідженням інтеграційних процесів 
всередині маркетингових комунікацій (концепція інтегрованих маркетингових 
комунікацій), або в рамках створення інтегрованих маркетингових каналів – 
омніканальної системи продажів.  

У той час практично відсутні дослідження теоретичних і прикладних питань 
інтеграції ІМ на міжфункціональному та корпоративному рівнях. У роботі 
проведено ретроспективний аналіз класичних і сучасних зарубіжних та вітчизняних 
академічних робіт в області маркетингу для обґрунтування історичної логіки 
становлення концепції інтегрованого маркетингу. Автором показано, що нова 
парадигма інтегрованого маркетингу формується під впливом: діджіталізації 
поведінки споживачів і зміни моделей використання медіа-засобів з переходом 
переважно до діджитал маркетингових комунікацій; посилення 
міжфункціонального характеру маркетингових бізнес-процесів; фокусуванні на 
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залученні споживачів в процес створення цінності й підтримки з ними 
безперервного діалогу за допомогою онлайн комунікацій.  

Проведено етапізацію концепцій цифрової економіки в контексті 
теоретичних підходів та етапів цифрової революції. Виявлено особливості 
сучасного етапу Web 4.0 та його інтеграційного підходу, що визначають специфіку 
маркетингової діяльності в Інтернеті на сучасному етапі, а саме інтегральну 
взаємодію віртуального, фізичного, біо маркетингу (кіберфізичні, кібербіосистеми), 
цифровізацію або цифрові трансформації бізнесу, віртуалізацію фізичних 
інфраструктурних IT-систем та перехід до сервісних моделей.  

В результаті дослідження генези Інтернету, інструментів маркетингу, які 
використовуються в мережі Інтернет, автором виділено такі етапи розвитку ІМ, як: 
І етап – зародження Інтернету (1964-1990рр.); ІІ етап – виникнення теорії Інтернет-
маркетингу, поява сайтів, розвиток технологій представлення текстової та графічної 
інформації (1990-1995рр.); ІІІ етап – ера юзабіліті, пошуковики, розвиток SEO-
технологій (1995-2000рр.); IV етап – залучення трафіку, соцмережі, SMM, віруси 
(2000-2005рр.); V етап – боротьба за нові канали трафіку, розширення 
маркетингового функціоналу на основі нових технологічних рішень і Big Data (2005-
2010рр.); VI етап – комплексний підхід, мобільний маркетинг та аналітика (2010-
2015рр.); VII етап – ера ефективності та персоналізації (підвищення конверсії), 
месенджерів та IoT (2015-2020рр.); VIIІ етап – період інтеграції та цифрової 
трансформації, ера штучного інтелекту та цифровізації (2020-тепер. час).  

Доведено, що трансформація системи ІМ залежить від появи нових 
технологічних рішень та інструментів, що створюють нові можливості для 
маркетологів, а також для підприємства для досягнення ним цілей та конкурентних 
переваг. 

Критичний аналіз поглядів науковців і фахівців щодо визначення та 
сутнісного наповнення поняття «Інтернет-маркетинг» довів їхню неузгодженість 
унаслідок того, що поняття є доволі новим і практично недослідженим, складається 
з двох слів, кожне з яких має власне змістовне наповнення. Шляхом упорядкування 
термінологічного поля  ІМ виділено (1) емпіричний або описовий/методологічний 
підхід (розгляд ІМ з точки зору маркетингових інструментів, тим самим не 
приділяючи належної уваги маркетинговим аспектам, маркетинговим функціям та 
цілям, напрямам маркетингу загалом) та (2) етимологічний  або консервативний / 
традиційний підхід (розгляд ІМ як невід'ємної частини традиційного маркетингу, 
його окрему форму при ігноруванні особливостей Інтернет-середовища 
маркетингової діяльності). 

У рамках комплексного дослідження підходів до еволюції розвитку 
маркетингових теорій, цифрової економіки та Інтернету для обґрунтування сутності 
ІІМ, автором побудовано еволюційну паралель розвитку теорій маркетингу, 
цифрової економіки та ІМ, яка відображає етапи становлення та розвитку ІМ та 
демонструє його розвиток як закономірний результат еволюції маркетингової 
парадигми й інформаційних технологій (рис.1).   

Розроблено термінологічну модель ІМ, яка ідентифікує його термінологічне 
поле та показує місце ІМ у архітектониці споріднених дефініцій (рис.2). 
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Рис.1. Еволюційна паралель розвитку теорій маркетингу, цифрової економіки та Інтернет-маркетингу  
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Рис.2. Термінологічна модель Інтернет-маркетингу (розроблено автором) 
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Запропоновано Фіч-мікс сучасного ІМ (рис.3) шляхом адаптації моделі «6I» 

електронного маркетингу» М. Макдональда і Х. Вілсона до нового контенту ІМ, а саме: 

зроблені поправки з урахуванням нових технологій і можливостей ІМ та доповнено 

іншими характерними ознаками ІМ, які набули популярність в сучасних умовах ринку 

(інноваційність та складність реалізації ІМ, реактивність, цілодобовий доступ до великої 

платоспроможної аудиторії, вірусний ефект, наявність «відмовників», вартість 

комунікації, технологічні та технічні обмеження, інформаційне перевантаження, 

динамічне ціноутворення, довіра до Інтернету та реклами в Інтернеті, можливість 

аналізу та тестування, зростаюча роль мобільного маркетингу). 

 

 
 

Рис.3. Фіч-мікс сучасного Інтернет-маркетингу (побудовано автором) 
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метою найкращого задоволення потреб клієнтів і підвищення їх обізнаності про 
компанії, бренд, товари і послуги. 

Побудовано хронологію створення та надано характеристику найбільш відомих 
класичних моделей комплексу маркетингу-мікс і моделей ІМ (комплекс маркетингу 
«4Р», комплекс 4Р МакКарті й 12 стратегій Бордена,  «4Р» + 12 стратегій, комплекс 
маркетингових послуг «7Р», доповнений комплекс маркетингу «5P+1S», комплекс 
маркетингу орієнтованого на споживача (метод інтроспекції) «4С», комплекс ІМ «5W», 
електронний маркетинг-мікс  «8Р», комплект елементів ефективного веб-сайту «6С», 
комплекс веб-маркетингу (Web-marketing mix WMM model) «4S», комплекс 
електронного маркетингу (E-marketing mix) «4Ps+P2C2S3», електронний маркетинг-
мікс (контекстуалізація моделі 4P в модель «3С+І»), клієнтоорієнтована інформаційна 
модель «SIVA», комплекс електронного маркетингу (взаємозв’язок функцій) (e-
marketing) (контекстуалізація моделі 4P у «2P+2C+3S»)). 

Науково аргументовано хронологію розвитку та наведено характеристику 
моделей ІМ концепції «маркетинг-мікс». Дослідження наукових підходів та моделей 
концепції «маркетинговий мікс» для виявлення компонентів ІМ довело відсутність 
єдиного підходу. Деякі моделі («5W» Д. Мослі-Матчетта, «6С» Д. Шаффі, Р. Майєра, 
К. Джонстона, Ф. Еллі-Чадвіка, «3С + І» А. Пастора та М. Вернуччо, «SIVA» Ч. Дев, 
Д. Шульц) спрямовані на споживача та ринок B2C, деякі з них (як мікс для електронного 
маркетингу «4Ps + P2C2S3» К. Кальянам й С. Макінтайр) виключно на ринку B2B і 
недостатньо враховують орієнтацію на клієнтів. Крім того, деякі компоненти, такі як 
«люди», «персонал», «процеси», суперечать концепції походження «маркетинг-мікс». 
На основі проведеного дослідження було вирішено взяти за основу модель К. Кальянам 
й С. Макінтайр, виділити два блоки складових елементів у структурі інтегрованого 
комплексу ІМ: цільові елементи комплексу на основі традиційної моделі «4P», 
адаптованої до Інтернет-середовища та забезпечуючі елементи 2Р2С2S2: персоналізація / 
конфіденційність, персонал / люди, обслуговування клієнтів, співтовариство, синергія / 
сфера застосування (рис.4). Ця структура інтегрованих складових ІМ на основі концепції 
«маркетинг-мікс» може бути використана в управлінні ІІМ на підприємстві. 

На основі побудови термінологічного поля, яке включає поняття «інтеграція», 
«інтегрований маркетинг» та «інтегровані маркетингові комунікації», надано 
визначення «інтегрований Інтернет-маркетинг», який розглядається як когеренція 
(узгодження процесів, зв'язність елементів) ІМ, заснованого на омніканальному підході 
та загальної структури маркетингу підприємства для посилення зусиль щодо досягнення 
поставлених цілей. При цьому, ІІМ є частиною системи інтегрованого маркетингу на 
підприємстві та включає інтегровані маркетингові комунікації в мережі Інтернет для 
забезпечення цілей шляхом досягнення синергетичного ефекту від його впровадження. 

Дістало подальшого розвитку дослідження інструментарію ІМ. Зокрема, шляхом 

гносеологічного аналізу наукових підходів до класифікації інструментарію ІМ було 

доведено неузгодженість та суперечливість існуючих критеріїв групування інструментів 

ІМ та запропоновано систематизацію інструментів комплексного ІМ. Обґрунтовано 

доцільність вибору найбільш популярних інструментів ІМ для ринку В2С або В2В з 

врахуванням переваг та недоліків конкретного інструменту. Виділено типи 

інноваційних маркетингових інструментів просування продукції в Інтернеті на основі 

моделі PESO та наведено їхню характеристику.   
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Рис.4. Структура комплексу засобів інтегрованого Інтернет-маркетингу на основі концепції «маркетинг-мікс» (побудовано автором) 
 

Цільові елементи комплексу інтегрованого Інтернет-маркетингу (елементи маркетинг-міксу) 4Р 

Product (продукт) 
Віртуальний продукт / послуга 

(Virtual product / service)– унікальна 
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Юзабіліті (Usability) 
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Конфігуротор (Configuration Engine)  

Інструменти планування і побудови 

макетів (Planning &Layout Tools)  

Фізичні докази (Physical evidence) 

(відгуки, рекомендації, сертифікати) 

Price (ціна) 
Динамічне 

ціноутворення 

(Dynamic Pricing) 

Стандартні 

аукціони 

(Forward auctions) 

Зворотні 

аукціони (Reverse 

auctions) 

«Назвіть Вашу 

ціну» (Name your 

price) 

Promotion (просування) 
Онлайн реклама (Online ads): медійна, тізерна, контекстна, 

банерна, інтерактивна та інші 

Спонсорські посилання (Sponsored Links) 

Вихідні емейл повідомлення (Outgoing e-mails) 

Вірусний маркетинг (Viral marketing) 

Прихований маркетинг (Hidden marketing) 

Рекомендації (Recommendations) 

Директ маркетинг (Direct marketing) 

Відео-маркетинг (Video marketing) 

Робота з блогами і експертами думок (Blogging Experts) 

Партнерскі програми (Affiliate programs) 

Bеб-конференції (подкасти, вебкастінгі, трансляції, вебінари) 

(Web-conference) 

Place (місце розташування)  
Філії (Affiliates) 

Віддалений хостинг (Remote 

Hosting) 

Сайт (Site), Інтернет-

представництво 

Мобільні додатки (Mobile 

applications) 

Поштовий сервіс (Mailing tools) 

Месенджери (Messengers) 

Рекламне звернення (Advertising 

appeal) 

Соціальні мережі (Social 

networks) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Забезпечуючі елементи комплексу інтегрованого Інтернет-маркетингу 2Р
2
С

2
S

2
 

Personalisation (персоналізація) /  

Privacy (приватність) 
Підлаштовуватися під потреби клієнтів (Customisation) 

Індивідуалізація (Individualisation) 

Rules Based System - система закодованих знань експерта в 

певній вузькій галузі, за допомогою якої клієнти можуть 

знайти відповіді на які цікавляться питання 

Коллаборативна фільтрація (collaborate filtering) - метод, 

що дає автоматичні прогнози (фільтрацію) щодо інтересів 

користувача по зібраної інформації про смаки безлічі 

користувачів 

Таргетинг (Targeting)  

Personnel (персонал) / 

 People (люди) 
Маркетологи (Marketers) 

SMM та SEO фахівці  

Менеджер з реклами 

(Advertising Manager) та інші 

Торговий персонал чи 

персонал кол-центру (sales or 

call center staff) 

Споживачі «лідери думок» 

(consumers 'thought leaders') 

Виробники (manufacturers) 

Customer Service 

(обслуговування клієнтів) 
Часті питання (FAQs) і стіл 

довідок (Help Desk) 

Управління e-mail запитами 

(Email Response Mgmt) 

Чат (Chat) 

Кол-центр (Online helper - Call 

center) 

Доставка (Delivery) 

Засоби оплати (Payments) 

Community (спільнота) 
Чати (Chat rooms) 

Рейтинг та огляди користувачів 

(User Rating & Reviews) 

Реєстри та списки бажань (Registries 

& Wish lists) 

Оцінка репутації (Reputation Scoring) 

Співтовариства у соціальній мережі 

(Social media community) 

Співтовариства у месенджерах 

(Messengers commynities) 

Synergy (Синергия) / Scope (Масштаб) 
Аналіз ринків і конкурентів, профілі конкурентів, вплив онлайн операцій на поточні внутрішні процеси та ідентифікація стратегічної ролі онлайн присутності фірми. 

Інтеграція з «front-офіс». Інтеграція з «back-офіс». Інтеграція з зовнішніми зацікавленими сторонами 

Комплекс ІІМ 4Р+2Р
2
С

2
S

2
 

1
3
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Запропоновано авторський підхід до класифікації інструментів ІМ в 
залежності від виділених цілей: підвищення обсягів продажів, підвищення частоти 
продажів, підвищення маржинальності та визначено ступінь використання 
інструментів ІМ для досягнення встановлених цілей. На основі дослідження 
методом опитування маркетологів було визначено ступінь використання 
інструментів ІМ для досягнення встановлених цілей. 

Надано визначення наступним поняттям: «контент-маркетинг» – 
виробництво корисних матеріалів (статті, аудіо-довідники, інструкції тощо), що 
допомагає компанії створити позитивний імідж в очах потенційних та поточних 
клієнтів, продемонструвати свою експертизу, розповісти про товари / послуги і тим 
самим сприяє генеруванню інтересу до бренду та збільшенню продажів; «інбаунд 
Інтернет-маркетинг» – вид маркетингу, сфокусований на залучення клієнтів через 
релевантний, корисний контент, який приносить цінність на всіх етапах продажу в 
мережі Інтернет та будує довіру до торгової марки підприємства та конвертує 
незнайомців у промоутерів; «аутбаунд Інтернет-маркетинг» – вид маркетингу, 
при якому компанія ініціює розмову та відправляє своє повідомлення аудиторії для 
швидкого генерування трафіку, яка заснована на максимальному охопленні, 
впізнаваністі бренду шляхом прямої комунікації з клієнтами через мережу Інтернет; 
«зовнішній бенчмаркінг Інтернет-маркетингу» – методика порівняння конкурентів, 
Інтернет-представництва яких знаходяться у топі пошукових систем з метою 
переймання їх найкращих методів та інструментів ІМ щодо функціонування та 
просування. ЗБ дає можливість зрозуміти, за рахунок чого лідирують сайти 
основних конкурентів, і як сайту підприємства стати рівноправним лідером в топі, 
досягнувши таких самих або більш високих результатів; «внутрішній бенчмаркінг 
Інтернет-маркетингу» –процес моніторингу показників економічної та 
комунікативної ефективності заходів ІМ для порівняння різних інструментів ІМ на 
різних етапах моделі RACE з урахуванням внутрішньої аналітичної та статистичної 
інформації підприємства, що дозволяє підприємству організувати вибір 
оптимальної стратегії ІМ. 

Побудовано концептуальну модель взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд ІМ 
(рис.5). Систематизовано їхні переваги та обмеження. Поєднання інструментів 
інбаунд та аутбаунд ІМ спрямоване на забезпечення ефективності омніканальної 
стратегії ІМ підприємства та отримання синергетичного ефекту. 

Науково аргументовано хронологію розвитку та сутність моделей інбаунд та 
аутбаунд ІМ. Обгрунтовано доцільність впровадження інбаунд моделі «ACCD» IT 
компанії HubSpot, яка націлена на перетворення Інтернет-користувачів у клієнтів 
через чотири етапи  Attract – Convert – Close – Delight (залучення – конверсія – 
закриття – підтримка) та  моделі Дейва Чаффі  «RACE», яка вказує на інтеграцію з 
Інтернет та офлайн-засобами маркетингу шляхом реалізації таких етапів, як  Reach 
– Act – Convert – Engage (охоплення, дія, перетворення, залучення). 

Проведено систематизацію інструментів інбаунд маркетингу на основі моделі 

планування RACE на операційному рівні, до яких відноситься програмне 

забезпечення, яке використовується на різних етапах маркетингової діяльності в 

Інтернеті. З 8 тис. існуючих операційних інструментів ІМ виділено ті, які доцільно 

впроваджувати на кожному з етапів моделі RACE. Запропоновано концептуальний 

фреймворк інструментарію ІІМ (рис.6).  
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Рис.5. Концептуальна модель взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд Інтернет-маркетингу (розроблено автором)   

Аутбаунд (вихідний, Outbound) 

маркетинг 
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Пошукова оптимізація (SEO) 

Контент блогу (Blog Marketing) 
Відео-контент (Viral Marketing) 

Пости у соц. мережах (Social 

Media Marketing) 
Вайт пепер иа електронні книги 

(White papers. eBooks) 
Відгуки та аналітичні звіти 

Вебінари.Підкасти. RSS 

 

Генерація трафіку.  

Продумане лідерство та 

експозиція бренду 

Холодна електронна пошта 

(Direct Mailings) 
Холодні дзвінки (Outbound Call 

Center) 
Події та заходи (стріми, 

семінари) 
Медійна та друкована реклама 

(Display and Print Ads) 
Телевізійна та радіореклама  

Прес-релізи 
Нав'язлива онлайн-реклама 

(Intrusive online ads) 

 

Генерація трафіку 

 

Список лідів 

Надсилання масових 

електронних листів 

Трекінг відкриттів, 

відвідувачів сайту та 

сторінок сайту 

Оцінка лідів 
  

Надіслати 
таргетован

і еmails 
  

Трекінг 
відкриттів, 

відвідувань 
  

Маркетингові 

продажі досягаються 

безпосередньо, коли 
оцінка досить висока 

  

 

Створення контенту 

Просування контенту, 

побудова взаємовідносини 

Підвищення трафіку, 

конвертація в лідів 

Оцінка лідів 

Надіслати 

таргетован

і еmails 

Трекінг 

відкриттів, 

відвідувань 

Маркетингові 
продажі досягаються 

безпосередньо, коли 

оцінка досить висока 

Сіра зона 

Grey zone (GZ) 
E-mail маркетинг 

(без дозволу чи 

персоналізований) 
Медійна реклама 

(нав'язлива та 

приваблива) 
Search Engine Ads 

Оголошення 

пошукової 

системи (не 

нав'язливі, але 

привабливі) 
Соціальні засоби 

комунікації (Social 

media (коли 

використовується 

як середовище 

мовлення) 

Етапи маркетингових 
заходів 

Інструменти 

Цілі Цілі 

1. Економічно вигідний. Багато інбаунд методик 
та інструментів безкоштовні або дуже дешеві. 

Наприклад, компанія може безкоштовно писати 

статті, створювати блог або публікувати відео на 
YouTube. 

2. Сильно таргетований. Компанія може вести 

таргетовані кампанії за допомогою ключових 
слів для досягнення конкретної аудиторії. 

3. Менш нав'язливий. Люди часто ігнорують або 

активно блокують вихідну рекламу (це 
стосується програмного забезпечення чи 

браузери, які блокують рекламу чи рекламні 

ролики). 
4. Результати постійні. Якісний блог буде 

продовжувати отримувати посилання та трафік 

без додаткового просування  

1. Потенціал для охоплення широкої 
аудиторії. 

2. Добре підходить для побудови 

бренду. Оскільки багато підприємств 
зараз зосереджуються на інбаунд 

маркетингу, у компанії є можливість 

здобути конкурентну перевагу за 
допомогою вихідної тактики. 
3. Швидкі результати. При 

розміщення банеру, є впевненість у 
прямих показах.  

4. Легко налаштувати вашу ідеальну 

аудиторію: З вихідним маркетингом 
можна вибрати, кому саме 

надсилається оголошення, електронну 

пошту чи повідомлення. 

1. Вимагає постійного трекінгу та аналітики. 

Щоб отримати максимальну користь від SEO, 

контент-маркетингу, соціальних медіа та інших 
інбаунд інструментів та тактик, компанія 

повинна приділяти пильну увагу аналітиці. 
2. Посилення конкуренції. Оскільки так багато 
підприємств використовують ці методи, стає 

важче організувати щоб потенційні клієнти 

помічали повідомлення компанії 
3. Забирає більше часу для отримання 

результатів: Блог вимагає часу, щоб отримати 

впізнаваність, а посилення бренду не відразу 

перетворюється на збільшення доходів. 

1. Часто дорого коштує. 
2. Менш таргетований, ніж інбаунд 

маркетинг.  
3. Аудиторії можуть бути менш 

сприйнятливими до вихідних 
повідомлень через перенасичення. 

4. Результати можуть припинитися, 

як тільки завершуються заходи 
аутбаунд маркетингу. Якщо блог 

надовго розміщений на сайті, та 

оголошення не відображатиметься, як 
тільки припиняється оплата. 

5. Може мати протилежний ефект. 

Інбаунд маркетинг Аутбаунд маркетинг 

Обмеження 

Переваги 

Переваги та обмеження інбаунд та аутбаунд Інтернет-

маркетингу підприємства   

1
5
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Рис.6. Фреймворк інструментарію інтегрованого Інтернет-маркетингу на основі моделі планування RACE та моделей 

інбаунд маркетингу ACCD  та PESO (розроблено автором)
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воронки продажів) 
Generate Sales 
(генерування 

продажів) 

Калькулятори. Календарі 
замовлення. Порівняння 

цін. 
Email-маркетинг. 

Скоринг лідів. CRM 

Sales interactions 
(продажна 

взаємодія) 
Generate Customers 

(генерування,  
створення клієнтів) 

Retention 
 (утримання  

клієнтів) 
Reduces Churn 

(зменшення  

шумів) 

Електронна пошта + 

Веб + Соціальна 

взаємодія 
Сервісна підтримка. 
Розумний контент. 

Діалог. 

Вірусний, релевантний 
контент. Реалізовані 

результати, очікування 

виправдані чи 
перевищені, розширений 

контент, орієнтований 

на клієнта 

Attract  
(залучення) 
Залучання 

незнайомців і 

перетворення їх на 

відвідувачів 

PLAN 
планування 

Convert 
(конверсія) 

Перетворення 

незнайомців в 

ліди 

1. REACH 
охоплення 

Close 
(закриття) 
Закриття 

лідів шляхом 

перетворення 

їх на покупців 

2. ACT 
дія 

Delight 
(підтримка) 

Перетворення 

лідів на 

покупців 

3. CONVERT 
перетворення 

  
 

Retention 
(утримання 

клієнтів) 

Перетворен

ня покупців 

на фанів 
  

4. ENGAGE 
залучення 

 
 

 

Мета: придбання лояльних до бренду клієнтів. 

Захоплені клієнти є ключовими для маркетингу 

соціальних медіа, соціального доказування, повторних 

продажів та рефералів. 
Дії: повторне придбання (ціна за весь час життя), 

задоволення та лояльність, підтримка 

Мета: капіталізація маркетингових інвестицій. 
Дії: використовуючи оптимізацію конверсії (CRO), 

автоматизацію маркетингу та ремаркетинг для 

забезпечення контекстуальної релевантності. 
Інструменти: процес електронної комерції, продукт, 

ціна та просування 

Мета: побудувати гнучкий, стратегічний підхід до 

Інтернет-маркетингу, визначення цілей 
Дії: розробка правильної SEO-стратегії та блогу з 

корисним контентом. 
Інструменти: брендовий контент, створений відділом 

маркетингу 

Повторна автоматизація 

Мета: допомога лідам на етапах подорожей клієнтів та 

контенту, який є релевантним, корисним та створює 

потенційних клієнтів. 
Дії: комунікація з лідами через інтеграцію сайту з CRM-

системами. 
Інструменти: веб-сайт, блог, спільнота та інтерактивні 

інструменти 

Мета: налаштування відвідувачам зв’язок із компанією 
Дії: публікація та просування контенту, налаштування 

шарінгу контенту в соціальних мережах. 
Інструменти: пошукові системи, соціальні мережі, 

видавці та блоги 

 
Leads 
(ліди) 

 

Visitors 
(відвідувачі) 

 
Customers 

(покупці) 

 

Promoters 

(промоутери, 

фани) 

Етап 

компанії: 

планування 

Етап 

покупця: 

пояснення 

Етап 

покупця: 

прийняття 

рішення 

Етап 

покупця: 

покупка 

Етап 

покупця: 

залученість 

Paid + 

Owned 

Paid + 

Owned 

Paid + 

Owned 

Paid + 

Shared + 

Owned 

Earned + 

Shared 
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Фреймворк, який базується на основі моделі планування RACE, моделі інбаунд 
маркетингу ACCD та моделі PESO, представлено набором взаємодоповнюючих та 
взаємодіючих структурних моделей, сполучених шляхом гармонійного поєднання для 
отримання організаційної ефективності та економічної результативності відповідно до 
інтеграційного синергетичного ефекту. 

 У розділі 3 «Методичні основи оцінки інтегрованого Інтернет-маркетингу 
підприємств» визначено методичні підходи до оцінки ІІМ  підприємств та 
розроблено методичні підходи до внутрішнього бенчмаркінгу ІІМ  ТК підприємств. 

Запропоновано класифікацію підходів до оцінки ефективності маркетингових 
заходів в Інтернеті за способом отримання оцінки, суб’єктом рекламної діяльності, 
ключовою компонентою, предметом, характером орієнтації, залежно від наявності 
базових показників, ефективності, а також від етапу процесу оцінки, за типами критеріїв 
оцінки, використаним інструментарієм, об’єктом аудиту ІІМ, необхідністю 
фінансування, видами аудиту сайту. Обґрунтовано затребуваність використання в 
методиці оцінки ефективності ІІМ  видів аналізу ІМ за об’єктом аудиту. Розроблена 
класифікація видів бенчмаркінгу в ІІМ, таких як: зовнішній (конкурентний, загальний, 
пошуковий) та внутрішній бенчмаркінг (продуктовий, функціональний, процесний чи 
стратегічний, операційний та консультативний).   

Обґрунтовано доцільність використання ЗБ та ВБ як методичного базису 
оптимізації процесів функціонування ІІМ , що створить умови для комплексної 
оцінки напрямів ІІМ на основі розрахунку KPI та метрик маркетингових заходів в 
Інтернеті з урахуванням моделі RACE та відповідно до цілей та очікувань суб’єктів 
бенчмаркінгу (рис.7). 

Розроблено методику проведення ЗБ для оцінки ефективності ІІМ та 
проведення ПБ для визначення конкурентів ІІМ і конкурентного аналізу, 
заснованого на розрахунку системи показників моделі RACE. Побудовано алгоритм 
проведення ПБ для визначення конкурентів (рис.8), який включає наступні етапи: 
отримання списку конкурентів з видачі пошукових систем за запитом, систематизацію 
даних конкурентів за показниками, матричне ранжування даних конкурентів, 
елімінування нецільових конкурентів, систематизацію цільових конкурентів для ЗБ, що 
допоможе проводити обґрунтований вибір ІП конкурентів з метою переймання його 
найкращих методів та інструментів ІІМ щодо його функціонування та просування. 
Сформовано систему показників ПБ  підприємств в мережі Інтернет, яка включає 
інформацію щодо індексу якості сайту, віку домену, кількості сторінок у пошукових 
системах, вхідних та вихідних посилань, кількості відвідувачів, час відвідувачів на сайті, 
переглядів сторінок, відсотку відмов, джерел трафіку та активності. Для систематизації 
даних проаналізовано інструменти SEO-аналітики такі як: Seolik, Similarweb, Semrush, 
Pr-cy, Megaindex, Linkpad, Liveinternet, SE Ranking, SEMRush, Whois.  

Проведено компаративний аналіз практичних підходів до методики 
конкурентного аналізу сайтів та проаналізовано досвід використання показників 
конкурентного аналізу ІМ вітчизняними веб-агентствами. Для проведення 
конкурентного аналізу в рамках ЗБ обгрунтовано доцільність використання видів 
аналізу за об’єктом аудиту: когортний аналіз, семантичний аналіз, юзабіліті-аудит, 
технічний аналіз сайту, аудит рекламних кампаній, контентний аналіз, аналіз посилань, 
SERP та SERM-аналіз, розподілених за етапами моделі RACE, що дозволить 
підприємству розглядати ефективність маркетингових заходів в Інтернеті комплексно та 
перейняти позитивний досвід конкурентів в маркетинговому плануванні та розробці 
стратегії.  
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  Рис.7. Методичний базис оптимізації процесів функціонування інтегрованого Інтернет-маркетингу на основі 

дворівневого бенчмаркінгу (розроблено автором) 

Зовнішній бенчмаркінг  Внутрішній бенчмаркінг  

 

Оптимізація процесів функціонування інтегрованого Інтернет-маркетингу на підприємстві 

 

Джерела 

отримання 

інформації: 

  

Пошукові системи 

Сайти та 

товариства у 

соціальних 

мережах, мобільні 

додатки, технології 

у обраних 

конкурентів 

Інструменти 

аналізу: 

 

Когортний аналіз 

Семантичний 

аналіз  

Бенчмаркінг 

Юзабіліті-аудит 

Технічний аналіз 

сайту 

Аудит рекламних 

кампаній 

Контентний аналіз 

Конкурентний 

аналіз 

SERP-аналіз 

Джерела 

отримання 

інформації: 

  

Технології 

відстежування та 

сервісів веб-

статистики 

Система 

наскрізної 

аналітики, 

інтегрованої з 

CRM, кол-

трекінгом, IP-

телефонією, 

Google Universal 

Analytics 

Інструменти 

аналізу: 

  

Багатовимірний 

порівняльний  

аналіз 

Аналіз метрик та 

KPI за матрицею 

RACE Розрахунок інтегрального 

показника ІІМ
ЗБ

 

Розрахунок інтегрального 

показника ІІМ
ВБ

 

Суб’єкти бенчмаркінгу:  

розробники сайтів, комерційні 

директори Інтернет-магазинів, SEO і 

SMO-розробники, маркетологи 

веб-студії, які профілюються на 

проведенні зовнішнього 

бенчмаркінгу; консалтингові компанії 

відділ маркетингу 

підприємства; 

аналітичний відділ 

Постановка завдання: оцінка ефективності Інтернет-маркетингу 

Визначення релевантних KPI та метрик для оцінки 

ефективності Інтернет-маркетингу та їх 

ранжування 

Визначення цілі дослідження, критеріїв та 

інструментів бенчмаркінгу 

Вибір джерела отримання інформації для проведення бенчмаркінгу 

Акумуляція даних для розрахунку показників 

оцінки ефективності Інтернет-маркетингу 

Вибір системи BI для систематизації даних з 

різних джерел для проведення аналізу 

Порівняння показників в блоках з показниками 

конкурентів на основі RACE 

Розрахунок KPI за моделлю RACE та з 

урахуванням коефіцієнту вагомості 

Ранжування та уніфікація показників за видами 

аналізу 

На основі пошукового бенчмаркінгу вибір 

підприємств-конкурентів на основі SERP-аналізу 

Визначення критеріїв оцінювання інтегрованого Інтернет-маркетингу 

Матриця відповідності критеріям ефективності функціонування інтегрованого Інтернет-маркетингу 

1
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Рис. 8. Алгоритм проведення пошукового бенчмаркінгу для визначення 

конкурентів (запропоновано автором) 

 

Запропоновано організаційно-методичний підхід до формування і реалізації ЗБ 

для оцінки ефективності ІМ, у ході якого передбачено проведення ПБ для визначення 

конкурентів ІМ та конкурентного аналізу ІМ заснованого на розрахунку системи 

показників ІМ за моделлю RACE (рис.9).  

У межах цього підходу визначено методом експертного онлайн опитування 

середні вагові оцінки важливості показника кожного блоку моделі RACE, що дозволить 

визначити інтегральний показник ефективності ІІМ на основі ЗБ підприємства. 

Сформована система показників оцінки показників конкурентного аналізу ЗБ ІІМ 

(рис.10), що охоплює показники на різних етапах моделі RACE, дає змогу підвищити 

організацію ІІМ на основі обізнаності щодо діяльності основних конкурентів за 

пошуковими запитами у мережі Інтернет та покращити ефективність зовнішніх 

інформаційно-комунікаційних потоків. 
 

Початок 
1. Отримання списку конкурентів з видачі пошукових систем за 

запитом 

2. Систематизація даних конкурентів за показниками  на основі аналізу SERP 

R1n  

Індекс якості 

сайту (ИКС) 

R2n  

Вік сайту 

(домену) 

R3n  

Кількість 

сторінок в 

Яндексі 

R4n  

Кількість 

сторінок у 

Google 

R5n  

Вхідні 

посилання на 

сайт, Linkpad In 

R6n  

Вихідні 

посилання на 

сайт, Linkpad 

Out 

R7n  

Кількість 

відвідувань за 

місяць, SW 

Visits 

R8n  

Час 

користувачів на 

сайті, SW Time 

on site 

R9n  

Переглядів 

сторінок, SW 

Page views 

R10n  

Відсоток відмов 

%, Bounce rate 

R11n  

прямі заходи % 

(прямий трафік), 

SW Direct 

R12n  

переходи 

(реферальний 

трафік), SW 

Referrals 

R13n  

переходи 

(соціальний 

трафік), SW 

Social 

R14n  

переходи 

(рекламний 

трафік), SW Ads 

R15n  

переходи (Email 

трафік), SW 

Email 

Кінець  

3. Матричне ранжування даних конкурентів 

𝑅𝑚 = ∑𝑅1𝑛,𝑅3𝑛,𝑅4𝑛,𝑅5𝑛,𝑅7𝑛,𝑅8𝑛,𝑅9𝑛,𝑅11𝑛,𝑅12𝑛,𝑅13𝑛,𝑅14𝑛,𝑅15𝑛 → 𝑚𝑎𝑥; ∑𝑅2𝑛,𝑅6𝑛,𝑅10𝑛 → 𝑚𝑖𝑛;   

𝑅𝑚𝑛 =  𝑅𝑛 ;  

4. Елімінування нецільових конкурентів 

Rm=∑R1,3-5,7-9,11-15=max 
Rm=∑R2,6,10=min 

 

5. Побудова таблиці цільових конкурентів для проведення 

зовнішнього бенчмаркінгу на основі ТОП 5 

Так Так 

Ні Ні 
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Рис.9. Методика проведення зовнішнього бенчмаркінгу для оцінки 

ефективності інтегрованого Інтернет-маркетингу (розроблено автором) 

 

Проведено порівняльний аналіз KPI та метрик у ВБ ІМ. Обґрунтовано 

необхідність обраних KPI та метрик у відповідності до вимог за моделлю S.M.A.R.T. для 

забезпечення ВБ. Розглянуто групування KPI в ІМ за сферою використання та за 

програмними цілями проектів. 

Проведено систематизацію методичних підходів до KPI ВБ ІІМ. Доведено, що 

вибір системи показників в рамках концепції ВБ потребує врахування наукового підходу 

і досвіду практиків. Для цього, було здійснено класифікацію показників оцінки 

ефективності ІМ за видами ефективності. Розглянуто один з головних економічних 

показників ефективності ІМ - показник конверсії. Досліджено макро та мікроконверсії 

та, виходячи, з аналізу різних підходів до управління конверсією, цей показник виділено 

на різних рівнях: конверсія на рівні ринку, конверсія на рівні організації та конверсія на 

рівні інструменту. 
Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності ІІМ на основі ВБ 

підприємства, що базується на комплексному дослідженні KPI та метрик підприємства 
для обґрунтування вибору інструментів ІІМ, розробки стратегій та адаптації сценаріїв 
розвитку відповідно до реалій ринку (рис.11). Ключовою відмінністю даної методики є 
групування показників у відповідності етапам моделі RACE та врахування економічної 
й комунікативної ефективності показників.  

Постановка завдання: проведення зовнішнього бенчмаркінгу Інтернет-маркетингу 

 
Технології онлайн сервісів для проведення конкурентного аналізу 

Keys.so Ahrefs Serpstat Semrush Similarweb Topvisor Gtmetrix Istio  RDS bar Netpeak Spider Spywords Xseo 

Вибір технології та інструментів для проведення конкурентного аналізу 

Порівняння показників в блоках з показниками конкурентів на основі RACE в рамках конкурентного аналізу 

Ранжування та уніфікація показників за видами аналізу 

Ранг зростання Ранг зниження Бінарний Шкала 

Розрахунок інтегральних показників ефективності за блоком моделі RACE з урахуванням вагомості 

Reach (охоплення, залучення) Act & Convert  (дія та перетворення) Engage (залучення, утримання) 

Отримання списку 
конкурентів з видачі 
пошукових систем  

Систематизація даних 
конкурентів за показниками 

Матричне ранжування 
показників конкурентів 

Проведення пошукового бенчмаркінгу для визначення конкурентів Інтернет-маркетингу 

Елімінування нецільових 
конкурентів 

Побудова таблиці цільових конкурентів 
для проведення зовнішнього 

бенчмаркінгу 

Інтерпретація отриманих результатів та побудова таблиці слабких та сильних 

сторін Інтернет-маркетингу у  порівнянні з конкурентами 

Ні 
 Перевірка коректності 

методики 

Так 

Розрахунок інтегрального показника зовнішнього бенчмаркінгу  

Інтернет-маркетингу ІІМ
ЗБ
 

Plan (планування) 

 
Розробка організаційних заходів щодо проведення конкурентного 

аналізу Інтернет-маркетингу 

Перевірка  

коректності аналізу 
Так Ні 
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Рис. 10. Система показників зовнішнього бенчмаркінгу для оцінки ефективності інтегрованого Інтернет-маркетингу 

підприємства (розроблено автором) 

 

Engage (залучення) Reach (охоплення, залучення) Act & Convert (дія та перетворення) Plan (план) 

Позиціонування та УТП, АС1 

Функціонал сайту, АС2 

Інтерактивність сайту та елементи 

комунікації, АС3 

Інформативний контент, АС4 

Юзабіліті сайту, АС5 

Технічний аудит, АС6 

Блоки показників 

SMM, ЕС1 
Активність у соціальних мережах, 

ЕС2 

Присутність у месенджерах, ЕС3 

Email-маркетинг, ЕС4 

Управління репутацією (SERM 

аналіз), ЕС5 

Аналітика, РС1 

CMS та віджети, РС2 

Мобільний маркетинг, 

РС3 

Джерела трафіку, RС1 

Пошукове просування (SEO), RС2 
Семантичне ядро, RС3 

Сторінки сайту в індексі, RС4 

Платний трафік, RС5  

Зворотні посилання, RС6 

Показники за блоками моделі RACE 

RС11- RС112, RС21-RС210, RС31-RС32, 

RС41-RС42, RС51-RС55, RС61-RС610 

АС11-АС14, АС21-АС219, АС31-АС310, АС41-

АС47, АС51-АС56, АС61-АС63 

ЕС11-ЕС19, ЕС21-ЕС214, ЕС31-ЕС32, 

ЕС41-ЕС42, ЕС51-ЕС56 

РС11-РС15, РС21-РС23, 

РС31-РС34 

Коефіцієнти вагомості 

0,184RС1, 0,184RС2, 0,171RС3, 

0,161RС4, 0,169RС5, 0,131RС6 

0,153АС1, 0,175АС2, 0,161АС3, 0,152АС4, 

0,197АС5, 0,162АС6 

0,212ЕС1, 0,223ЕС2, 0,229ЕС3, 

0,136ЕС4, 0,200ЕС5 

0,342РС1, 0,280РС2, 

0,377РС3 

Інтегральний показник ефективності за блоком 

𝐼𝐼𝑀𝑅С = ට∑ 𝐴ҧ
𝑅С𝑖

𝑊𝑖
6

, 

 

𝐼𝐼𝑀𝐴С = ට∑ 𝐴ҧ
𝐴С𝑖

𝑊𝑖
6

, 

 

𝐼𝐼𝑀𝐸С = ට∑ 𝐴ҧ
𝐸С𝑖

𝑊𝑖
5

, 

 

𝐼𝐼𝑀𝑃С = ට∑ 𝐴ҧ
𝑃С𝑖

𝑊𝑖
3

, 

 

Інтегральний показник ефективності Інтернет-маркетингу на основі зовнішнього бенчмаркінгу підприємства 

 𝐼𝐼𝑀ЗБ = ඥ𝐼𝐼𝑀𝑅С × 𝐼𝐼𝑀𝐴С × 𝐼𝐼𝑀𝐸С × 𝐼𝐼𝑀𝑃С
4

 

Конкурентний аналіз Інтернет-маркетингу підприємств на основі моделі  RACE 

Пошуковий бенчмаркінг Інтернет-маркетингу підприємств  

𝑅𝑚 = ∑𝑅1𝑛,𝑅3𝑛,𝑅4𝑛,𝑅5𝑛,𝑅7𝑛,𝑅8𝑛,𝑅9𝑛,𝑅11𝑛,𝑅12𝑛,𝑅13𝑛,𝑅14𝑛,𝑅15𝑛 → 𝑚𝑎𝑥; ∑𝑅2𝑛,𝑅6𝑛,𝑅10𝑛 → 𝑚𝑖𝑛;  𝑅𝑚𝑛 = ∑ 𝑅𝑛 ;  

2
1
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Рис.11. Методика проведення внутрішнього бенчмаркінгу для оцінки 
ефективності інтегрованого Інтернет-маркетингу (розроблено автором) 

 

Побудовано матрицю розподілу KPI та метрик оцінки ефективності окремих 
заходів ІМ за складовими моделі RACE, яка через адаптацію цього набору KPI та метрик 
в залежності від заходів, які здійснює підприємство в рамках своєї стратегії та з 
урахуванням сфери діяльності підприємства, релевантності використання чи розрахунку 
того чи іншого показника, націлена на забезпечення вибору ефективної інбаунд та 
аутбаунд стратегій ІМ. Для оцінки ефективності заходів ІМ обґрунтовано використання 
багатовимірного порівняльного аналізу. Розроблено алгоритм реалізації методики 
багатовимірного порівняльного аналізу для визначення та ранжування релевантних KPI 
та метрик в оцінці ІІМ (рис.12): формування критеріїв оцінювання та системи KPI та 
метрик; розробка форми для експертного опитування; проведення експертного 
опитування; ранжування KPI та метрик та присвоєння коефіцієнту вагомості 
експертами; визначення ступеня узгодженості експертів на основі розрахунку 
коефіцієнта конкордації Кендалла; формування зведеної системи оцінки KPI та метрик. 
Використання методики багатовимірного порівняльного аналізу дозволяє всебічно 
оцінити ефективність окремих маркетингових інструментів та заходів ІМ за складовими 
моделі RACE та визначити за допомогою ранжування, які заходи мають максимальну 
економічну чи комунікативну ефективність в системі ІІМ на підприємстві. 

 

 

Постановка завдання: проведення внутрішнього бенчмаркінгу Інтернет-маркетингу 

Технології відстежування та сервісів веб-статистики 

Google 

Analytics 
Facebook 

Domain Insights 

Яндекс 

Метрика Hotjar 
Matomo 

(Piwik) 
Stat 

Counter 
Adobe Online 

Marketing Suite 
Majestic 

API 
Clicky Web 

Trends 
Woopra Open Web 

Analytics 

Вибір джерела отримання інформації для проведення внутрішнього бенчмаркінгу 

Система наскрізної аналітики, інтегрованої з CRM, кол-трекінгом, IP-телефонією, Google Universal Analytics 

Акумуляція необхідних даних для розрахунку показників оцінки ефективності Інтернет-маркетингу 

Вибір системи BI для систематизації даних з різних джерел для проведення аналізу 

MS або Google Excel 

Налаштування та інтеграція системи BI  Створення звітів для імпорту даних з системи ВІ  

Qlik Sense Microsoft Power BI Tableau 

Імпорт даних, отримання та консолідація необхідних метрик за моделлю RACE 

Кількісні метрики (економічні) Якісні метрики (комунікативні) Вихідні метрики для розрахункових KPI 

Розрахунок KPI за 

моделлю RACE 

Формування критеріїв та 

системи KPI та метрик 
Розробка форми для 

експертного опитування 
Проведення 

опитування експертів  

Визначення релевантних KPI та метрик для оцінки ефективності Інтернет-маркетингу та їх ранжування 

Ранжування KPI та метрик та 

присвоєння коефіцієнту вагомості 

Формування зведеної 

системи оцінки 

Візуалізація результатів у системі BI та інтерпретація отриманих результатів 

Ні 
 
Перевірка 

коректності  

методики 

Розрахунок показників з 

урахуванням коефіцієнту 

вагомості 

Так 

Розрахунок інтегрального 

показника ІІМ
ВБ
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Рис. 12. Алгоритм реалізації методики багатовимірного порівняльного аналізу для 

визначення та ранжування релевантних KPI та метрик в оцінці інтегрованого 

Інтернет-маркетингу (розроблено автором) 
 

Запропоновано методику розрахунку інтегрального показника ефективності ІІМ 
(ІІМВБ) на основі ВБ, який дає змогу визначити внутрішню ефективність обраної 
стратегії ІМ та визначити, які інструменти мають найбільший вплив на економічні 
результати ІМ на підприємстві. Доведено, що реалізація методики ВБ можлива лише при 
омніканальному підході та наявності інтеграції інструментів ІМ з CRM, кол-трекінгом, 
IP-телефонією, Google Universal Analytics. Інтеграція цих інструментів реалізується 
шляхом створення системи наскрізної аналітики на підприємстві. Для інформаційного 
забезпечення ВБ, побудовано схему наскрізної аналітики, приведено характеристику 
сервісів веб-статистики. Для аналітичного забезпечення реалізація методики ВБ 
обґрунтовано необхідність впровадження BI систем, для цього розглянуто класифікацію 
аналітичних систем за методологією Gartner та IDC, функціональні можливості 
програмних платформ Business Intelligence та розроблено концепцію впровадження 
інструментів Business Intelligence для оцінки та візуалізації даних ІМ. 

У розділі 4 «Передумови розвитку інтегрованого Інтернет-маркетингу 
підприємств ринку телекомунікаційних послуг України» проведено моніторинг 
передумов розвитку інтегрованого ІМ ТК підприємств  та здійснено ПБ ІП операторів 
та провайдерів ТК послуг України 

Розглянуто ринок ТК послуг України загалом та проаналізовано діяльність 
найбільших його гравців. За результатами встановлено наступне: дана галузь 
характеризується великою ємністю ринку, оскільки має на меті задоволення потреб 
майже кожного громадянина; існує стійка тенденція до посилення напрямку Інтернет-
комунікацій з одночасним скороченням кількості абонентів мобільного (рухомого) 
зв’язку; ринок має риси олігополії, такі як: функціонування декількох великих 
конкурентів – ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл»; існування 
значних бар’єрів входу на ринок для нових підприємств. Доведено, що успішний перехід 

Формування критеріїв оцінювання та системи KPI та метрик 

Визначення основних сфер діяльності та напрямів 

існуючих заходів в Інтернеті 

Побудова матриці розподілу KPI та метрик оцінки 

ефективності за складовими моделі RACE 

Розробка форми для експертного опитування 

Testograf Survio Surveymonkey Google Forms Anketolog Simpoll 

Проведення експертного опитування 

Визначення критеріїв часу проведення та місця Розміщення посилання на анкету на обраному ресурсі 

Визначення для кожного показника матриці розподілу максимальний 

елемент 

Ранжування KPI та метрик та присвоєння коефіцієнту вагомості експертами 

Створення матриці стандартизованих 

коефіцієнтів 

Визначення ступеня узгодженості експертів 

Визначення коефіцієнту конкордації Кендалла, Ккон 

 
Перевірка статистичної істотності Ккон за критерієм Пірсона, 𝑋𝑝

2 

Перевірка узгодженості експертів  

Ккон.>0,5 

Формування зведеної системи оцінки KPI та метрик 

Ккон.>0,5 

Перевірка достатньої кількості експертів  
𝑋𝑝

2  < 𝑋𝑇
2 

𝑋𝑝
2  > 𝑋𝑇

2 
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України до цифрового суспільства безпосередньо пов’язаний з інноваційним розвитком 
ТК як передового сектора та динамічного ринку сучасної економіки. Визначено проблеми 
розвитку українського ринку ТК послуг, основними з яких є: низький, порівняно зі 
світовими та регіональними значеннями, рівень розвитку широкосмугового 
(фіксованого/мобільного) сегмента (Україна – 12/47 абонентів на 100 жителів відповідно; 
світ – 15/83; СНД – 20/85; Європа – 32/97);  відставання за часткою населення з Інтернет 
доступом (Україна – 62%; СНД – 72%; Європа – 82%); обмежена цінова доступність 
послуг (зокрема, розцінки на рухомий зв’язок у 2-4 рази вищі за більшість країн 
Центрально-Східної Європи, СНД і в 1,5 разу – за світові значення) та негнучка цінова 
політика (тарифні плани, що нав’язують зайві послуги; підключення контент-послуг без 
згоди споживачів); відсутність впливу на розвиток глобального ринку ТК послуг (частка 
України ледве позначена: 0,14% у середньому за 2015–2019 рр.); недостатній для 
підключення суттєвої бази нових широкосмугових користувачів рівень розвиненості 
цифрової інфраструктури, спричинений нестабільністю капітального інвестування в її 
оновлення, інтенсивність якого нижча за країни, що розвиваються.  

Аналіз реєстру операторів та провайдерів ТК довів, що лише 5,7% операторів 
мають власне ІП, та 2,8% провайдерів вказали у звітності сайти (без врахування 
нефункціонуючих адрес сайтів), що говорить про низький рівень використання ІМ на ТК 
підприємствах. Аналіз віку ІП ТК підприємств за допомогою інструменту SeoQuake 
показав, що пік створення сайтів операторів ТК приходиться на 2007 рік, та більшість 
сайтів було створено у 2009-2013 рр. восени та взимку, а провайдерів ТК –  в період з 2016-
2017 року, що говорить про зростаючий інтерес до ІМ з часом. Розподіл доменних імен 
сайтів операторів ТК показав що перевагу оператори віддали домену за регіоном –  .ua (51 
сайт чи 18%), на другому місці –  net.ua (42 сайти), що показує на сферу діяльності 
оператору та .net (34 сайти). Для ІП провайдерів спостерігається подібна ситуація з 
використанням доменних імен, але на третьому місці знаходиться домен com.ua, що 
говорить про комерційні цілі підприємств. Доведено, що для просування ТК послуг на 
ринку України необхідна оптимізація ІМ на підприємствах. 

Для визначення ТОП 5 ІП ТК ринку була використана методика проведення ПБ на 
основі SERP-аналізу, згідно з якою ІП аналізуються за допомогою виділених 15 
показників: ПБ: індекс якості сайту (R1n), вік (R2n), індекс Bing (R3n), індекс Google (R4n), 
вхідні посилання на сайт, Linkpad In (R5n) та вихідні Linkpad Out (R6n), кількість 
відвідувань за місяць, SW Visits (R7n), час користувачів на сайті, SW Time on site (R8n), 
переглядів сторінок, SW Page views (R9n), показник відмов, SW Bounce rate (R10n), % 
прямих заходів (прямий трафік), SW Direct (R11n), переходи за посиланнями (реферальний 
трафік), SW Referrals (R12n), переходи з мереж (соціальний трафік), SW Social (R13n), 
переходи з рекламних оголошень (рекламний трафік), SW Ads (R14n), переходи з emails 
(Email трафік), SW Email (R15n). За цими показниками проаналізовано сайти операторів та 
провайдерів ТК України, які були зазначені у Реєстрі операторів, провайдерів ТК 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та 
інформатизації підприємствах (рис.13).  

Згідно з реєстром, у 215 операторів є власні ІП (це без урахуванням 5 сайтів, які не 
функціонують, але вказані у звітності) та 84 провайдеру ТК (без урахуванням 7 
нефункціонуючих сайтів). Розрахункові дані були отримані на основі інструментів 
SEeoQuake та RDS API.  Методом ранжування значень в межах одного показника для 
різних операторів та провайдерів ТК з використанням формули «Ранг» MS Excel, було 
визначено ранг кожного показника та загальний показник ПБ, який розраховується як 
відношення рангу одиничного показника до максимального можливого рангу.  
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Рис.13. Показники пошукового бенчмаркінгу Інтернет-представництв операторів 

телекомунікацій (розраховано автором) 
 

Результати SERP-аналізу показали, що на ринку ТК послуг України існує 22 ІП 
операторів ТК (10%), у який показник ПБ більше 10 (з 15), а саме: kyivstar.ua, vodafone.ua, 
fregat.com, uz.gov.ua, uar.net, ipnet.ua, ukrtelecom.ua, mytrinity.com.ua, datagroup.ua, tenet.ua, 
city-adm.lviv.ua, 1plus1.ua, briz.ua, satel.net.ua, binotel.ua, lifecell.ua, dnepro.net, mclaut.com, 
nashnet.ua, uspa.gov.ua, lurenet.ua, o3.ua  та спостерігається розшарування пошукових 
позицій сайтів операторами ТК послуг.  

Методом групування ІП за результатами SERP-аналізу, виділено ТОП 5, ТОП 10, 
ТОП 20, ТОП 50 та ТОП 100 сайтів операторів ТК послуг. Дана характеристика ТОП-20 
ІП операторів ТК. Виходячи з аналізу видів діяльності та території, на якій здійснюється 
діяльність у сфері ТК, визначено на національному рівні ТОП 5 операторів ТК з 
найвищим показником пошукового бенчаркінгу: ПрАТ «Київстар» (kyivstar.ua), ПрАТ 
«ВФ Україна» (vodafone.ua), ПАТ «Укртелеком» (ukrtelecom.ua), ТОВ «Лайфселл» 
(lifecell.ua) та ПрАТ «Датагруп» (datagroup.ua).  

Компаративний аналіз показників ПБ показали знижені показники вихідних 
посилань на сайтах всіх операторів ТК, а також знижений показник – вік домену у 
vodafone.ua, lifecell.ua та datagroup.ua, індекс Google у datagroup.ua та ukrtelecom.ua, що 
говорить про необхідність оптимізації ІМ для зниження показника вихідних посилань для 
ІП для підняття їх рейтингу у пошукових системах, насамперед Google.  

Систематизація та розрахунок показників ПБ провайдерів ТК показало, що на 
ринку ТК послуг України існує лише 9 ІП провайдерів ТК (10,7%), у який показник ПБ 
більше 10 (з 15), а саме: lycamobile.ua, mytrinity.com.ua, volia.com, gigacenter.ua, 
mclaut.com, tenet.ua, o3.ua, mytelecom.ua, my.ntktv.ua, що говорить про недостатню 
ефективність ІМ на підприємствах (рис.14).  

Для проведення ЗБ розглянуто ТОП 20 за ключовими словами запитів та сформовано 
ТОП 10 ІП, так як пошукові системи відображають на першій сторінці саме 10 сторінок. 
Аналіз видів діяльності та території, на якій здійснюється діяльність у ТК сфері дозволив 
визначити на національному рівні ТОП 5 провайдерів ТК: ТОВ «Лайкамобайл Україна» 
(lycamobile.ua), ТОВ «Воля-Кабель» (volia.com), ТОВ «Гіга Центр Україна» 
(gigacenter.ua), ТОВ Науково-виробниче підприємство «Тенет» (tenet.ua) та ТОВ «Фрінет» 
(o3.ua). У ІП провайдерів ТК спостерігається зниження показників вихідних посилань, 

R1n R2n R3n R4n R5n R6n R7n R8n R9n R10n R11n R12n R13n R14n R15n

kyivstar.ua 1,000 0,814 0,991 1,000 0,991 0,063 0,995 0,953 0,949 0,940 0,921 0,967 0,916 0,986 0,953

vodafone.ua 0,995 0,298 0,972 0,995 0,953 0,572 1,000 0,907 0,893 0,912 0,893 0,977 0,921 1,000 0,940

ukrtelecom.ua 0,977 0,833 0,949 0,005 0,981 0,519 0,967 0,926 0,930 0,921 0,916 0,940 0,958 0,995 0,912

datagroup.ua 0,967 0,614 0,912 0,005 0,967 0,365 0,944 0,944 0,944 0,967 0,949 0,991 0,902 0,972 0,949

lifecell.ua 0,005 0,293 0,944 0,972 0,902 0,115 0,991 0,930 0,930 0,926 0,902 0,958 0,963 0,977 0,977

0,000
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200

Оператори телекомунікацій

89,59% 88,19%
84,86%

82,62%
78,57%

kyivstar.ua vodafone.ua ukrtelecom.ua datagroup.ua lifecell.ua
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індексу якості сайту, індексу Bing та індексу Google, що підтверджує необхідність 
оптимізації ІМ. За іншими показниками ці ІП формують ТОП 5 провайдерів ТК й можуть 
бути використані при подальшому аналізі ЗБ.  

 
Рис.14. Показники пошукового бенчмаркінгу Інтернет-представництв 

провайдерів телекомунікацій (розраховано автором) 
 

Для визначення основних ключових запитів в пошукових системах та загальні 
тренди й інтерес саме до тематики підприємства, використано інструмент Google Trends, 
де проаналізовано показники «інтерес за часом», «популярні запити за територіальними 
одиницями» та «схожі запити» (найбільш популярні та які набувають популярності) та 
побудовано картку популярних запитів ІП у пошуковій системі Google за ключовими 
словами, яку доцільно врахувати при створенні мультимовного ІП та для підвищення 
рівня юзабіліті сайту. За результатами проведеного ПБ на основі SERP-аналізу, 
побудовано схему позиціонування ІП, яка базується на групуванні ІП за показниками ПБ, 
що є основою для проведення конкурентного аналізу ЗБ ІМ (рис.15). 

У розділі 5 «Методологічні основи формування та реалізації механізму 
управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку 
телекомунікаційних послуг України» визначено концептуальні складові 
механізму УІІМП  ринку ТК послуг України, обґрунтовано його архітектуру та 
доведено ефективність реалізації для підприємств ринку ТК послуг України. 

Запропоновано концептуальну модель механізму УІІМП ринку ТК послуг в рамках 
омніканального підходу, який доцільно розглядати як інтеграцію всіх онлайн чи офлайн 
каналів, якими користується клієнт для взаємодії з підприємством із метою 
створення цілісного та послідовного обслуговування клієнтів, що дозволить 
формувати та посилювати бренд (рис.16). Модель включає систему технічного, 
програмного, методичного, організаційного, економічного, нормативно-правового, 
математичного, лінгвістичного та інформаційно-аналітичного забезпечення, що 
реалізується через функції управління ІІМ з урахуванням загальномаркетингових та 
специфічних принципів та з використанням методів та інструментів ІМ суб’єктами 
прийняття управлінських рішень і сприяє досягненню інтегрального синергетичного 
ефекту шляхом поєднання економічного та соціального результату через підвищення 
маржинальності, частоти та обсягів продажів підприємства ринку ТК послуг України. 

R1n R2n R3n R4n R5n R6n R7n R8n R9n R10n R11n R12n R13n R14n R15n

lycamobile.ua 0,357 0,333 0,929 0,932 0,905 0,175 0,976 0,952 0,952 0,952 0,929 0,976 0,988 0,988 1,000

gigacenter.ua 0,369 0,560 0,500 0,757 0,774 0,789 0,631 0,905 0,905 0,905 0,905 0,917 0,917 0,929 0,940

volia.com 0,274 0,702 0,702 0,041 1,000 0,123 1,000 0,976 0,976 0,976 0,976 0,952 0,940 0,964 0,976

tenet.ua 0,286 0,571 0,369 0,135 0,976 0,088 0,964 0,988 0,964 0,964 0,952 0,940 0,964 1,000 0,964

o3.ua 0,321 0,964 0,357 0,392 0,964 0,070 0,929 1,000 1,000 0,988 0,964 0,905 0,952 0,976 0,012

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

Провайдери телекомунікацій

lycamobile.ua gigacenter.ua volia.com tenet.ua o3.ua

82,31%

78,01% 77,20%
74,18%

71,97%

lycamobile.ua gigacenter.ua volia.com tenet.ua o3.ua
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Рис.15. Схема позиціонування Інтернет-представництв операторів та провайдерів телекомунікацій за результатами 

пошукового бенчмаркінгу (розроблено автором) 

   

          kyivstar.ua, 

vodafone.ua, 

fregat.com, 

uz.gov.ua, 

uar.net 

ТОП 5 

ipnet.ua, 

ukrtelecom.ua, 

mytrinity.com.ua, 

datagroup.ua, 

tenet.ua 

ТОП 20 

city-adm.lviv.ua, 

1plus1.ua, briz.ua, 

satel.net.ua, binotel.ua, 

lifecell.ua, dnepro.net, 

mclaut.com, nashnet.ua, 

uspa.gov.ua 

lurenet.ua, o3.ua, ntktv.ua, bit.uar.net, x-

city.ua, mytelecom.ua, soborka.net, 

proline.net.ua, naverex.net, 16x.zp.ua, 

kievnet.ua, port-yuzhny.com.ua, ic.km.ua, 

3mob.ua, energoatom.com.ua, 

simnet.kiev.ua, nline.net.ua, vinnitsa.com, 

triolan.tv, skif.tv, velton.ua, colocall.net, 

flycom.net.ua, chokolovka.net, 

zastava.net.ua, gigabit.zp.ua, localka.net, 

imc.ua, uainet.net, ua-cat.net 

dtel-ix.net, sns.net.ua, radiocom.net.ua, sword.net.ua, 

webber.net.ua, dataline.ua, megaprostir.net, uos.net.ua, 

atelecom.net.ua, altairline.net, infocom.ua, chereda.net, 

kharkiv.net, blacksea.net.ua, rs.net.ua, infocom.zp.ua, 

neon.mk.ua, electron.ua, megabit.com.ua, magnus.net.ua, 

giraffe.ua, ostrov.net.ua, gigatrans.ua, pi.net.ua, topnet.ua, 

5.ua, euroline.com.ua, zeonbud.com.ua, utg.ua, 

motorsich.com, bit.kh.ua, crystal.in.ua, kahovka.net, 

uteam.ua, tanhost.ua, vegatele.com, belgorod.net.ua, 

astra.in.ua, rrt.ua, mirtelecom.org, ukr-com.net, 

telegroup.com.ua, infocity.kharkov.ua, infotech.net.ua, 

telegroup.ua, mixnet.ua, doris.ua, xatanet.zp.ua, 
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ТОП 100 ТОП 50 ТОП 10 
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(vodafone.ua), ПАТ «Укртелеком» (ukrtelecom.ua), ТОВ 

«Лайфселл» (lifecell.ua) та ПрАТ «Датагруп» 

(datagroup.ua). 

 

інші 

best.com.ua, luxlink.net.ua, comsat.net.ua, 

atlasdeluxe.com, it-tele.net, panska-gora.com.ua, 

skynet.ua, dts.net.ua, zaryachem.com, 

cordnet.com.ua, extratel.net.ua, jetnet.ua, 

lebedintv.com.ua, epsilon.ua, prostor.net.ua, 

ferrexpo.com, skyvision.net.ua, sattrans.ua, ett.ua, 

smart.net.ua, gts.dp.ua, xnet.com.ua, kcc.od.ua, 

kancom.kiev.ua, kraevid.com.ua, vitele.com.ua, 

sunline.ua, istec.net.ua, fivegroup.net, uss.gov.ua, 

lepetykha.net.ua, arkada-x.com, lisnpz.com, 

netassist.ua, pion-city.net.ua, weare.net.ua, 

ints.net.ua, newtelco.com, itk.sumy.ua, 

danet.kh.ua, obltelecom.net, itsystems.ua, 

prolvl.net, інші 
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1,2-20,4% 
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tele.net, triangulum.ua 

ТОП 100 ТОП 50 ТОП 10 

ТОВ «Лайкамобайл Україна» (lycamobile.ua), ТОВ «Воля-

Кабель» (volia.com), ТОВ «Гіга Центр Україна» 

(gigacenter.ua), ТОВ Науково-виробниче підприємство 

«Тенет» (tenet.ua) та ТОВ «Фрінет» (o3.ua) 

 

75,9-82,3% 
36,7-75,9% 
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22,7-31,2% 

10,2-22,7% 
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Лідери пошукового бенчмаркінгу за результатами SERP, 
цільові конкуренти для проведення зовнішнього 

бенчмаркінгу 

Середній рівень пошукового бенчмаркінгу за 
результатами SERP, можуть бути розглянуті при 

проведенні конкурентного аналізу 
Низький рівень пошукового бенчмаркінгу за результатами SERP, нецільові 

конкуренти для проведення зовнішнього бенчмаркінгу 
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Рис. 16. Концептуальна модель механізму управління інтегрованого Інтернет-

маркетингу підприємств ринку телекомунікаційних послуг (розроблено автором) 
 

Підходи до управління інтегрованим Інтернет-маркетингом на підприємствах 

Цільовий Бренд-орієнтований Комунікаційний Компетентністний Системний 

Системно-інтегрований 

Процесний 

Організаційний Ситуаційний Омніканальний Клієнтоорієнтований 

Зовнішній суб’єкт 
компанія, у якої підприємство замовляє виконання окремих 

функцій Інтернет-маркетингу (веб-студії, веб-агентства, SEO-

агентства, аутсорсингові та аутстафінгові компанії) 

Внутрішній суб’єкт 
діяльність конкретного власника компанії 

по цілеспрямованому регулюванню 

діяльності підприємства 

Фактори зовнішнього середовища Фактори внутрішнього середовища 

Принципи управління ІІМ  

Науковий підхід. Ринкові. Функціональні. Управлінські (компетентність). 

Кастомізації (соціально-етична орієнтація на споживачів). Забезпечувальні. 

Контролюючі. Конкретності та достовірності. Відповідність системі цілей і 

завдань підприємства. Самоорганізація. Забезпеченість необхідними 

ресурсами. Повнота і збалансованість. Цілеспрямованості. Гнучкості 

(своєчасна адекватна реакція на потреби ринку). Комплексності. 

Оптимальності та комерційна результативність 

Омніканальності. Таргетованості  (індивідуалізації). Інтерактивності. 

Технологічності. Реактивності. Унікальності торгової пропозиції. 

Глобалізації та транскордонності (часова та просторова континуальність). 

Принцип інтеграції. Конвергенції. Трекінгу маркетингової активності. 

Мета управління ІІМ  

Соціальний ефект (задовольнити потреби 

відвідувачів сайтів - представників цільової 

аудиторії  та перетворити їх на клієнтів) 

Економічний ефект (підвищити власну 

результативність за рахунок зростаючих обсягів 

продажу (прибутку) та пізнаваності бренду, 

товарів (послуг) сфери телекомунікацій) 

Об'єкт ІІМ  
інформаційно-аналітична та 

експертно-дослідницька 
діяльність компанії з 

використанням мережевих 

інформаційних систем і 

технологій 

Завдання управління інтегрованим Інтернет-маркетингом  
підвищення маржинальності – 

робота над іміджем через 
Інтернет-PR та підвищення 

пізнаваності бренду 

підвищення частоти продажів – 

робота з клієнтською базою 

задля стимулювання повторних 

продажів та підвищення 

лояльності 

підвищення обсягів продажів – 

робота з новими клієнтами через 

закупку трафіку та підвищення 

конверсії 

Маркетингові дослідження: дослідження ринку Інтернет; дослідження конкурентів; 

дослідження споживачів 

Товарна політика: формування маркетингового оточення товарів; розробка нових 

товарів; організація сервісного обслуговування 

Ціноутворення: побудова гнучкої системи ціноутворення 

Розподільна політика: реалізація товарів через Інтернет; оплата товарів через Інтернет 

Комунікаційна політика: формування системи Інтернет-комунікацій; проведення 

рекламних кампаній; стимулювання збуту; організація зв’язків з громадкістю; 

створення та просування Інтернет-брендів 

Механізм управління 

інтегрованим Інтернет-

маркетингом підприємств 

ринку ТК послуг 

Функції управління 

інтегрованим Інтернет-

маркетингом: 

Забезпечення механізму управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку ТК послуг 

Методи та 
інструменти 

управління 

інтегрованим 
Інтернет-

маркетингом 

Результат:  
інтеграційний 

синергетичний 

ефект 

технічне програмне інформаційно-аналітичне методичне організаційне 

нормативно-правове лінгвістичне економічне математичне 

Дослідження в 

мережі 
Інтернет. 

Аналіз.  

Планування. 

Організація. 
Мотивація. 

Контроль. 

Загальні принципи маркетингу 

 

Специфічні принципи ІІМ 
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Враховуючи теоретичне підґрунтя концептуальної моделі механізму УІІМП ринку 

ТК послуг України проведено обґрунтування його теоретико-методологічних положень 

відповідно до завдань УІІМ, закріплених принципами розвитку. Підсумком 

систематизації методичних підходів до термінології та побудови механізму УІІМП ринку 

ТК послуг України стало його визначення як системи взаємодоповнюючих та 

взаємодіючих структурних моделей й блоків управління ІІМП у межах наукових підходів, 

сполучених шляхом гармонійного поєднання в єдиній ієрархії системних та процесних 

складових (рис.17). 

Науковою новизною механізму УІІМП ринку ТК послуг України є, по-перше, 

розгляд підприємства як відкритої системи і частини системи «споживач-підприємство-

партнер-конкурент», підґрунтям розвитку якої є маркетинг як філософія бізнесу, завдяки 

якому відбувається урахування зміни зовнішнього та внутрішнього середовищ; по-друге, 

взаємодія між елементами цієї системи відбувається на основі маркетингових 

партнерських відносин (афілійованого ІМ) та омніканальному підході, ефективність яких 

обумовлюється саме задоволенням інтересів підсистеми «споживач», що стає приводом 

для здійснення цілей підсистем підприємства і партнерів; по-третє, управління ІІМ та 

маркетинговий менеджмент доповняють одне одного і на основі контамінації процесів 

перебувають у взаємозв’язку таким чином, що управління ІІМ через отримання 

інтеграційного синергетичного ефекту спрямоване на підвищення маржинальності, 

частоти та обсягів продажу, задоволення потреб споживачів; по-четверте, управління ІІМ 

включає п’ять блоків (інформаційного, організаційного, людських ресурсів, планування, 

оцінки та контролю), що забезпечують виконання функцій ІІМ. Крім того, механізм 

УІІМП ринку ТК послуг враховує ефект конвергенції (коли ПТК виступає і як 

постачальник Інтернет-послуг, і як користувач), і направлений на забезпечення 

оптимізації процесів функціонування ІІМ на корпоративному, функціональному та рівні 

реалізації відповідно до концептуальної моделі взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд ІМ та 

моделі планування RACE, що допоможе підприємству, з однієї сторони, задовольнити 

потреби відвідувачів сайтів – представників цільової аудиторії та перетворити їх на 

клієнтів, з іншої сторони, – підвищити власну результативність за рахунок зростаючих 

обсягів продажу (прибутку) та пізнаваності бренду, товарів (послуг) ТК сфери. 

Механізм УІІМП ринку ТК послуг України враховує системні та процесні 

елементи, до яких відноситься блок планування, представлений у вигляді етапів процесу 

(визначення стратегічних напрямів, дослідження ринкових можливостей, розробка 

стратегії, тактики та їх реалізації) на кожному з яких реалізуються системні складові: 

методичний базис оптимізації процесів функціонування ІІМ на основі дворівневого 

бенчмаркінгу, концептуальна модель взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд ІМ, фреймворк 

інструментарію ІІМ на основі моделі планування RACE та моделей інбаунд маркетингу 

ACCD та PESO, система наскрізної аналітики  підприємства. 

Врахування науково-теоретичних рекомендацій щодо структуризації механізму 

УІІМП ринку ТК послуг України допоможе вітчизняним підприємствам у практичній 

діяльності отримувати додаткові прибутки відповідно до встановлених цілей та критеріїв 

організаційної ефективності та економічної результативності на фоні досягнення 

інтеграційного синергетичного ефекту. 
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Рис. 17. Механізм управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку 

телекомунікаційних послуг України (розроблено автором) 

1. Визначення стратегічних напрямів інтегрованого Інтернет-маркетингу за моделлю RACE 

Споживач  
(використовує послуги підприємств 

телекомунікацій) 

Інтернет-споживач 

Партнер 
(здійснюю постачання ресурсів підприємств 

телекомунікацій) 

Інтернет-партнер 

Маркетинг 

Підприємство ринку ТП 
(надає телекомунікаційні послуги) 

Управління маркетингом 

Служба Інтернет-

маркетингу 

Служба маркетингу 

Маркетингове управління 

Обслуговування 

Фінанси 

Кадри 

НДДКР Організаційний блок Блок людських ресурсів 

Блок планування: концептуальна модель планування ІІМ  за RACE 

Концептуальна модель механізму 

УІІМП ринку ТК послуг 

Концептуальна модель 

механізму УІІМП ринку ТК 

послуг 

МЕХАНІЗМ УІІМП РИНКУ ТК 

ПОСЛУГ 

Конкурент 

Управління інтегрованим Інтернет-

маркетингом підприємства 

Інтернет-представництво 

3. Дослідження ринкових можливостей підприємств ТК в мережі Інтернет 

Методичний базис оптимізації процесів функціонування інтегрованого Інтернет-маркетингу 

на основі дворівневого бенчмаркінгу 

Зовнішній бенчмаркінг Внутрішній бенчмаркінг 

Когортний аналіз. Семантичний аналіз. Бенчмаркінг. Юзабіліті-

аудит. Технічний аналіз сайту. Аудит рекламних кампаній. 

Контентний аналіз. Конкурентний аналіз. SERP-аналіз 

Багатовимірний 

порівняльний аналіз 

Аналіз метрик та KPI за 

матрицею RACE 

Пошуковий бенчмаркінг Конкурентний аналіз 

Інструменти проведення аналізу 

Система показників зовнішнього бенчмаркінгу для оцінки 

ефективності Інтернет-маркетингу 

Система показників 

внутрішнього бенчмаркінгу 

2. Визначення цілей, цільових метрик та KPI 

4. Розробка стратегії інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємства ринку ТК послуг за RACE 

Convert (перетворення) Engage (залучення) Reach (охоплення) Act (дія) 

Підвищити обізнаність серед 

цільової аудиторії  

Залучити цільову аудиторію (ЦА) 

до комунікації з брендом 

Конвертувати 

відвідувачів у клієнти 

Залучення клієнтів у тривалу 

комунікацію з брендом 

Визначення місії Створення системи цілей та їх 

оцінка за S.M.A.R.T. 

Визначення цільових 

метрик та KPI 

Вибір методики розрахунку 

метрик та KPI 

Reach: Сегментування та 

таргетинг 

Act: Позиціювання бренду й 

оцінка пропозицій 

Convert: Залученість й 

контентна стратегія 

Engage: Інтегрована 

маркетингова стратегія 

Стратегія Інбаунд 

Інтернет-маркетингу 

Стратегія Аутбаунд 

Інтернет-маркетингу 

Модель взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд 

Інтернет-маркетингу 

5. Розробка тактики інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємства ринку ТК послуг за RACE 

Тактика збільшення впізнаваності 

бренду через online джерела для 

просування Інтернет-

представництва 

Тактика збільшення обізнаності 

користувачів через online та offline 

джерела для просування Інтернет-

представництва 

Тактика утримання й росту, націлена на створення з 

клієнтами та шанувальниками бренду довготривалих 

відносин для заохочення повторних візитів та продажів   

SEO, PPC, Партнерські 

програми, online реклама, online 

PR, SMM 

Оптимізація вартості конверсій, 

електрона торгівля, лідогенерація, 

оптимізація сайту та сторінок, А/В 

тестування 

Управління контентом, взаємодія через email та інші засоби е-

комунікації, новинна розсилка та email розсилка із акціями, 

налагодження роботи з клієнтами й підтримка продажів, 

Social CRM  

6. Реалізація стратегії і тактики інтегрованого Інтернет-маркетингу підприємства ринку ТК послуг за RACE 

Блок контролю та оцінки: процес аудиту інтегрованого Інтернет-маркетингу 
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Зовнішнє маркетингове середовище 

Менеджмент підприємства ринку телекомунікаційних послуг  

УТП 
Цілі та очікування 

Інтеграційний 

синергетичний 

ефект 

Мета: 
отримання 

соціального 

(задовольнити 

потреби ЦА) 

та 

економічного 

ефектів  

Результат: 
підвищення 

маржинальності, 

підвищення 

частоти та обсягів 

продажу, 

задоволення 

потреб 

споживачів 

Ефект 

конвергенції 

Інформаційні та фінансові потоки 

Інформаційні та фінансові потоки 
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Для визначення ефективності ІІМ на ТК підприємствах, було проведено ЗБ за 

запропонованою методикою розрахунку та системою показників за моделлю RACE, де 

ІП ТОП 5 операторів ТК було проаналізовано за такими блоками: Reach (джерела 

трафіку, пошукове просування (SEO), семантичне ядро, сторінки сайту в індексі,  

платний трафік, зворотні посилання), Act & Convert (позиціонування та УТП, 

функціонал сайту, інтерактивність сайту та елементи комунікації, інформативний 

контент, юзабіліті сайту, технічний аудит), Engage (SMM, активність у соціальних 

мережах, присутність у месенджерах, Email-маркетинг, управління репутацією), Plan 

(аналітика, CMS та віджети, мобільний маркетинг). 

Розрахунок інтегрального показника за складовими моделі RACE та 

інтегрального показника ефективності ІІМ на основі ЗБ з врахуванням коефіцієнтів 

вагомості критеріїв, дозволив сформулювати пропозиції щодо оптимізації процесів 

функціонування ІІМ операторів ТК (рис.18). 

Пропозиції включають заходи на корпоративному, функціональному та рівні 

реалізації, а саме обґрунтування стратегії, тактики та інструментів ІІМ в залежності від 

показників за складовими моделі RACE. Так, доведено необхідність впровадження на 

підприємствах ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» стратегії «Сегментування та 

таргетинг», що передбачає тактику збільшення впізнаваності бренду через онлайн 

джерела для просування ІП за рахунок SEO, PPC, партнерських програм, онлайн 

реклами, онлайн PR та SMM, для ПрАТ «ВФ Україна» та ПАТ «Укртелеком» доцільним 

є впровадження стратегії «Інтегрована маркетингова стратегія», яка передбачає тактику 

утримання й росту, яка націлена на створення з клієнтами та шанувальниками бренду 

довготривалих відносин для заохочення повторних візитів та продажів за рахунок 

управління контентом, взаємодію через email, налагодження роботи з клієнтами й 

підтримку продажів, Social CRM, а для ПрАТ «Датагруп» слід звернути увагу на заходи 

щодо оптимізації мобільного ІМ.  

Для визначення результату від впровадження пропозицій, розраховано 

скорегований інтегральний показник ефективності ІІМ на основі ЗБ та відсоток зміни у 

порівнянні з показником до впровадження. Визначено можливе підвищення обсягів 

продажів в мережі Інтернет при впровадження різних інструментів ІІМ в рамках 

стратегій, що дозволило обгрунтувати прогнозні значення обсягів продажу продукції та 

надання послуг в мережі Інтернет підприємствами ринку ТК послуг України. При 

впровадженні на підприємствах ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» стратегії 

«Сегментування та таргетинг», яка націлена на посилення Reach (охоплення, залучення) 

складової, підприємства збільшать ефективність УІІМ на 3,52 та 2,74% відповідно, що 

сприятиме збільшенню продажів у мережі Інтернет на 7,5%. Для підприємств ПрАТ 

«ВФ Україна» та ПАТ «Укртелеком» при впровадженні тактики утримання й росту, яка 

націлена на створення з клієнтами та шанувальниками бренду довготривалих відносин 

для заохочення повторних візитів та продажів в рамках складової Engage (залучення, 

утримання), буде спостерігатися підвищення рівня інтегрального показника 

ефективності ІІМ на основі ЗБ до 0,7196 (збільшення на 3,1%) у ПрАТ «ВФ Україна» та 

до 0,6098 (збільшення на 2,6%) відповідно у ПАТ «Укртелеком», що позначиться на 

обсягах продажу та надання послуг в сторону збільшення (на 6,4%). При впровадженні 

пропозицій для ПрАТ «Датагруп», інтегральний показник ефективності ІІМ на основі 

ЗБ збільшиться на 2,52%, що вплине на підвищення обсягів продажу на 10,45%. 
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Рис. 18. Пропозиції щодо оптимізації процесів функціонування ІІМ ТОП 5 

операторів телекомунікацій відповідно до значень інтегрального показника за 
складовими моделі RACE та інтегрованого показника ефективності ІІМ на основі ЗБ з 

врахуванням коефіцієнтів вагомості критеріїв та результати від їх впровадження 
(розроблено автором) 
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ІІМ на базі розрахунку інтегрального показника ефективності ІІМ на основі ЗБ для 
підвищення рівня ефективності функціонування підприємства ТК послуг. Розроблений 
автором механізм може мати практичне застосування у діяльності не лише підприємств 
сфери ТК, а й інших галузей, оскільки орієнтує ІІМ на організаційно-управлінську 
ефективність та економічну результативність, отримання конкурентних переваг 
присутності у мережі Інтернет. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та вирішення актуальної 
науково-прикладної проблеми, що полягає у розробці концептуальних засад, теоретичних 
основ та організаційно-методичних положень щодо формування механізму управління 
інтегрованим ІМ підприємств ринку ТК послуг України. 

Основні наукові та прикладні результати дослідження такі: 
1. На основі проведеного ретроспективного аналізу класичних і сучасних зарубіжних 

та вітчизняних академічних робіт в області маркетингу здійснено етапізацію концепцій 
цифрової економіки в контексті теоретичних підходів та етапів цифрової революції та 
виділено періоди розвитку ІМ; побудовано еволюційну паралель розвитку теорій 
маркетингу, цифрової економіки та ІМ. 

2. Шляхом критичного аналізу поглядів науковців і фахівців  щодо сутнісного 
наповнення поняття «Інтернет-маркетинг» розроблено термінологічну модель ІМ; 
виділено (1) емпіричний або описовий/методологічний підхід та (2) етимологічний  або 
консервативний / традиційний підхід до визначення ІМ. Проведено компаративний аналіз 
ІМ та традиційного маркетингу та запропоновано Фіч-мікс сучасного ІМ шляхом 
адаптації моделі «6I» електронного маркетингу» М. Макдональда і Х. Вілсона до нового 
контенту ІМ; побудовано еволюційний контур Інтернет-каналів продажу від 
традиційного маркетингу (офлайн-канали продажу) до постцифрового (омніканальна 
стратегія). Інтернет-маркетинг запропоновано визначати як контамінацію (лат. 
contaminatio — «змішання») інноваційного Інтернет – міксу (ідей, контенту, методів та 
ресурсів) щодо використання інформаційних каналів у віртуальному просторі у 
маркетингову діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, створення і підтримку 
конкурентних та споживчих переваг, з метою найкращого задоволення потреб клієнтів і 
підвищення їх обізнаності про компанії, бренд, товари і послуги 

3. У межах дослідження хронології створення та аналізу відомих класичних моделей 
комплексу маркетингу-мікс і моделей ІМ сформована власна інтерпретація змісту і 
структури Інтегрованого ІМ, яка передбачає когеренцію (узгодження процесів, зв'язність 
елементів) ІМ, заснованого на омніканальному підході та загальної структури маркетингу 
підприємства для посилення зусиль щодо досягнення поставлених цілей. 

4. За результатами гносеологічного аналізу наукових підходів до класифікації 
інструментарію ІМ виділено основні типи інноваційних маркетингових інструментів 
просування продукції в Інтернеті на основі моделі PESO та наведено їхню 
характеристику; запропоновано авторський підхід до класифікації інструментів ІМ в 
залежності від виділених цілей та   визначено ступінь їхнього використання серед 
маркетологів. Обґрунтовано доцільність використання інбаунд і аутбаунд ІМ, 
концептуальну модель їхнього взаємозв’язку, систематизовано використовуваний 
інструментарій та побудовано методологію їхнього оцінювання на засадах бенчмаркінгу. 
Запропоновано концептуальний фреймворк інструментарію інтегрованого ІМ  на основі 
моделей RACE - планування, ACCD - інбаунд та PESO. 

5. Опрацювання  існуючих методичних підходів до оцінювання ефективності ІМ та 
їхня систематизація довели затребуваність використання в методиці оцінки ефективності 
інтегрованого ІМ методик аналізу за об’єктом аудиту,  що стало підставою їхньої більш 
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детальної характеристики, порівняння показників, інструментів та переваг використання. 
Обґрунтовано бенчмаркінг як базовий вид аналізу інтегрованого ІМ та здійснено  
класифікацію його різновидів в ІМ. Побудовано методичний базис оптимізації процесів 
функціонування інтегрованого ІМ на основі бенчмаркінгу. Запропоновано комплексний 
підхід до оцінки інтегрованого ІМ на підприємстві, який включає поєднання методик 
зовнішнього (пошукового та конкурентного) бенчмаркінгу та розроблені відповідні 
системи показників. Проведено компаративний аналіз онлайн сервісів для проведення 
конкурентного аналізу ІМ; здійснено компаративний аналіз практичних підходів до 
методики конкурентного аналізу сайтів та проаналізовано досвід використання 
показників конкурентного аналізу ІМ вітчизняними веб-агентствами. 

6. Шляхом порівняльного аналізу і систематизації  KPI та метрик у ВБ ІМ побудовано 
карту класифікації конверсій за рівнями і матрицю розподілу KPI та метрик оцінки 
ефективності окремих заходів ІМ за складовими моделі RACE. Розроблено послідовність 
реалізації методики багатовимірного порівняльного аналізу для визначення та 
ранжування релевантних KPI та метрик. Запропоновано власну методологію оцінки 
ефективності ІІМ, що передбачає розрахунок інтегрального показника ефективності ІМ 
на основі ВБ та ЗБ. Побудовано схему наскрізної аналітики, приведено характеристику 
сервісів веб-статистики. На основі дослідження аналітичних систем здійснено їхню 
класифікацію за методологією Gartner та IDC, функціональні можливості програмних 
платформ Business Intelligence та розроблено концепцію впровадження інструментів 
Business Intelligence для оцінки та візуалізації даних ІМ. 

7. Здійснено моніторинг передумов розвитку інтегрованого ІМ ТК підприємств, а саме: 
розглянуто ринок ТК послуг України загалом та визначено особливості й проблеми 
розвитку українського ринку ТК послуг; проведено аналіз реєстру операторів та 
провайдерів ТК для оцінки кількості ІП, віку домену, доменному імені. Аналіз реєстру 
операторів та провайдерів ТК показав, що лише 5,7% операторів мають власне ІП, та 2,8% 
провайдерів вказали у звітності сайти, що говорить про низький рівень використання ІМ 
на ТК підприємствах. Аналіз віку ІП ТК підприємств за SeoQuake показав зростаючий 
інтерес до ІМ з часом. 

8. У результаті проведення ПБ  ІП операторів та провайдерів ТК на основі SERP-
аналізу виділено ТОП 5, ТОП 10, ТОП 20, ТОП 50 та ТОП 100 сайтів відповідно 
операторів та провайдерів ТК послуг; визначено на національному рівні ТОП 5 операторів 
і ТОП 5 провайдерів ТК з найвищим показником ПБ;  побудовано картку популярних 
запитів ІП операторів та провайдерів у пошуковій системі Google за ключовими словами 
і схему позиціонування ІП. 

9. Запропоновано концептуальну модель механізму управління ІІМ підприємств ринку 
ТК послуг, яка за рахунок виділеного забезпечення, що реалізується через функції 
управління ІІМ з урахуванням загальномаркетингових та специфічних принципів та з 
використанням методів та інструментів ІІМ суб’єктами прийняття управлінських рішень 
і сприяє досягненню інтегрального синергетичного ефекту шляхом поєднання 
економічного та соціального результату через підвищення маржинальності, частоти та 
обсягів продажів підприємства ринку телекомунікаційних послуг України. 

10. Розроблено науково-методичний підхід до формування і реалізації механізму 
управління ІІМ підприємств ринку ТК послуг, направлений на забезпечення оптимізацію 
процесів функціонування ІІМ  на корпоративному, функціональному та рівні реалізації 
відповідно до концептуальної моделі взаємозв’язку інбаунд і аутбаунд Інтернет-
маркетингу та моделі планування RACE, що сприяє досягненню інтегрального 
синергетичного ефекту шляхом поєднання економічного та соціального результату через 
підвищення маржинальності, частоти та обсягів продажів підприємства ринку 
телекомунікаційних послуг України. Доведено практичну ефективність науково-
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методичний підхід до проведення ЗБ на основі реалізації ПБ разом з конкурентним 
бенчмаркінгом на прикладі вітчизняних підприємств ринку ТК послуг України. 
Встановлено, що застосування науково обґрунтованих пропозицій оптимізації управління 
ІІМ дозволить підприємствам ринку ТК послуг збільшити обсяги продажу продукції та 
надання послуг в мережі Інтернет від 6,40% до 10,45%. 
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АНОТАЦІЯ 
Дрокіна Н.І. Механізм управління інтегрованим Інтернет-маркетингом 

підприємств ринку телекомунікаційних послуг України. – Кваліфікована 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності). – Державний університет телекомунікацій, Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено розробці  теоретико-методологічних основ і науково-
практичних рекомендацій щодо формування механізму управління інтегрованим 
Інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних послуг України. 

У роботі досліджено концептуальні засади Інтернет-маркетингу з урахуванням 
розвитку маркетингової парадигми й інформаційних технологій; розвинуто сучасні 
підходи до визначення сутності Інтернет-маркетингу та викладено інтерпретацію 
понятійно-категоріального апарату сфери дослідження; розроблено власну інтерпретацію 
сутності та змісту інтегрованого Інтернет-маркетингу; обґрунтовано структуру комплексу 
засобів інтегрованого Інтернет-маркетингу на основі концепції «маркетинг-мікс»; 
запропоновано методологічний інструментарій інтегрованого Інтернет-маркетингу 
підприємства в сучасних умовах; здійснено моніторинг існуючих методичних підходів до 
системи оцінювання ефективності Інтернет-маркетингу та розроблено комплексний 
підхід до оцінки інтегрованого Інтернет-маркетингу на підприємстві; обґрунтовано 
доцільність проведення внутрішнього бенчмаркінгу в системі оцінки та запропонувати 
методичні підходи до оцінки ефективності Інтернет-маркетингу на основі внутрішнього 
бенчмаркінгу підприємства; проведено моніторинг передумов розвитку інтегрованого 
Інтернет-маркетингу телекомунікаційних підприємств; здійснено пошуковий 
бенчмаркінг Інтернет-представництв операторів та провайдерів телекомунікаційних 
послуг України; визначено концептуальні складові, побудовано архітектуру та 
запропоновано науково-методичний підхід до формування і реалізації механізму 
управління інтегрованим Інтернет-маркетингом підприємств ринку телекомунікаційних 
послуг України: сформульовано пропозиції щодо оптимізації процесів функціонування 
інтегрованого Інтернет-маркетингу телекомунікаційних підприємств. 

Ключові слова: Інтернет-маркетинг, інтегрований Інтернет-маркетинг, 
пошуковий бенчмаркінг, зовнішній бенчмаркінг, внутрішній бенчмаркінг, 
телекомунікаційні підприємства, фреймворк інструментарію Інтернет-маркетингу, 
механізм управління інтегрованим Інтернет-маркетингом. 
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Dissertation for the degree of doctor of economic Sciences, specialty 08.00.04 – Economics 
and enterprises management (by types of economic activity). –Telecommunications State 
University, Kiev, 2020. 

The demand for the concept of integrated marketing as a consequence of the ever deeper 
inclusion of marketing functions in the management decision-making process is substantiated; a 
retrospective analysis of classical and modern foreign and domestic academic works in the field 
of marketing to substantiate the historical logic of the concept of integrated marketing; the stages 
of digital economy concepts were staged in the context of theoretical approaches and stages of 
the digital revolution; stages of development of Internet marketing are allocated and the 
evolutionary parallel of development of theories of marketing, digital economy and Internet 
marketing which reflects stages of formation and development of Internet marketing and 
demonstrates its development as natural result of evolution of marketing paradigm and 
information technologies is constructed. 

A critical analysis of the views of scientists and experts on the definition and substantive 
content of the concept of "Internet Marketing"; developed a terminological model of Internet 
marketing, which identifies its terminological field and shows the place of Internet marketing in 
the architecture of related definitions; the interpretation of the conceptual and categorical 
apparatus of the research sphere is stated; offered Fitch-mix of modern Internet marketing. 

 The chronology of creation is constructed and the characteristic of the most known classical 
models of a complex of marketing mix and models of Internet marketing is given; the chronology 
of development is scientifically substantiated and the characteristics of Internet marketing models 
of the concept of "marketing mix" are given; the structure of integrated components of Internet 
marketing on the basis of the concept of "marketing mix" is developed. 

An epistemological analysis of scientific approaches to the classification of Internet 
marketing tools is given; the author's approach to the classification of Internet marketing tools 
depending on the selected goals is proposed and the degree of their use is determined; a 
conceptual model of the relationship between inbound and outbound Internet marketing is built; 
the chronology of development and the essence of inbound and outbound models of Internet 
marketing are substantiated; the advantages and disadvantages of approaches to the concepts of 
inbound Internet marketing from the point of view of the funnel and flywheel are highlighted; 
conceptual provisions of Internet marketing planning based on RACE model are formed; 
systematization of inbound marketing tools based on the RACE planning model at the operational 
level; a conceptual framework of integrated Internet marketing tools is proposed. 

The classification of approaches to an estimation of efficiency of marketing actions on the 
Internet on various signs is constructed; the demand for the use of types of Internet marketing 
analysis by the audited entity in the methodology of assessing the effectiveness of integrated 
Internet marketing is substantiated; developed classification of types of benchmarking in Internet 
marketing; the methodical basis of optimization of processes of functioning of the integrated 
Internet marketing on the basis of benchmarking is offered; the scientific and methodical 
approach to carrying out external benchmarking on the basis of carrying out search together with 
competitive benchmarking is developed; the algorithm of search benchmarking for definition of 
competitors on the basis of the offered system of indicators is constructed; a comparative analysis 
of practical approaches to the methodology of competitive analysis of sites and analyzed the 
experience of using indicators of competitive analysis of Internet marketing by domestic web 
agencies; the organizational and methodical approach to formation and realization of external 
benchmarking for an estimation of efficiency of Internet marketing is offered. 

The comparative analysis of KPI and metrics and systematization of methodical approaches 
to KPI of internal benchmarking of Internet marketing is carried out; the methodical approach to 
an estimation of efficiency of Internet marketing on the basis of internal benchmarking of the 
enterprise is developed; the matrix of KPI distribution and metrics of an estimation of efficiency 
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of separate actions of Internet marketing on components of the RACE model are constructed; to 
assess the effectiveness of Internet marketing measures, the use of the method of 
multidimensional comparative analysis is justified; the sequence of implementation of the 
technique of multidimensional comparative analysis for determination and ranking of relevant 
KPIs and metrics in the assessment of Internet marketing is developed; the method of calculation 
of the integrated indicator of efficiency of Internet marketing on the basis of internal 
benchmarking of the enterprise is offered; the scheme of through analytics is constructed, the 
characteristic of services of web statistics is resulted. 

The market of telecommunication services of Ukraine is considered and the activity of its 
biggest players is analyzed. Analysis of the register of telecommunications operators and 
providers as of June 2020 revealed that only 5.7% of operators have their own Internet 
representations, and 2.8% of providers reported websites (excluding non-functioning site 
addresses), which indicates a low-level use of Internet marketing in telecommunications 
companies. Internet representations of telecommunications operators and providers by domain 
name and domain age are analyzed. To determine the TOP 5 Internet representations of the 
telecommunications market, the method of search benchmarking based on SERP analysis was 
used, according to which Internet representations are analyzed using the selected 15 indicators. 
By the method of grouping Internet representations based on the results of SERP analysis, TOP 
5, TOP 10, TOP 20, TOP 50, and TOP 100 sites of telecommunication service operators were 
selected. This characteristic of the TOP-20 Internet representations of telecommunications 
operators. Based on the analysis of activities and territory in which activities in the field of 
telecommunications are identified at the national level TOP 5 telecommunications operators with 
the highest search benchmarking indicators: PJSC "Kyivstar" (kyivstar.ua), PJSC "VF Ukraine" 
(vodafone.ua), PJSC "Ukrtelecom" (ukrtelecom.ua), LLC "Lifecell" (lifecell.ua) and PJSC 
"Datagroup" (datagroup.ua). A comparative analysis of search benchmarking indicators showed 
lower indicators of outbound links on the sites of all telecommunications operators, as well as a 
reduced indicator - the age of the domain in vodafone.ua, lifecell.ua, and datagroup.ua, Google 
index in datagroup.ua and ukrtelecom.ua, which speaks of the need to optimize Internet 
marketing to reduce the rate of outbound links for Internet agencies to raise their ranking in search 
engines, especially Google. Systematization and calculation of search bunchmarking indicators 
of telecommunication providers allowed to determine at the national level TOP 5 
telecommunication providers Internet representations: Lycamobile Ukraine LLC 
(lycamobile.ua), Volya-Kabel LLC (volia.com), Giga Center Ukraine LLC (gigacenter.ua), 
Research and Production Enterprise "Tenet" (tenet.ua) and LLC "Frinet" (o3.ua). There is a 
decrease in the number of outbound links, site quality index, Bing index and Google index in the 
Internet offices of telecommunications providers, which confirms the need to optimize Internet 
marketing. According to other indicators, these Internet offices form the TOP 5 
telecommunications providers and can be used in further analysis of external benchmarking. 

To determine the main key search engine queries and general trends and interest in the 
subject of the enterprise, the Google Trends tool was used, which analyzes the indicators "interest 
by time", "popular queries by territorial units" and "similar queries" (the most popular and 
acquiring popularity) and built a map of popular queries of the Internet representation in the 
Google search engine for keywords, which should be taken into account when creating a 
multilingual Internet representation  and to increase the usability of the website. 

Keywords: Internet marketing, integrated Internet marketing, search benchmarking, 
external benchmarking, internal benchmarking, telecommunication enterprises, toolbox 
framework ІМ, mechanism of integrated Internet marketing management. 
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