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Інтеграційні процеси в Україні посилили значимість питань пов’язаних з розвитком підп-
риємницької діяльності, одним з напрямків якої є активізація інтернет-бізнесу. Проблемі 
осмислення взаємин між традиційною та інтернет-економікою присвячено чимало дослі-
джень як в Україні, так і за кордоном. Проте, ряд питань досі залишається без відповіді, зок-
рема, проблеми класифікації і термінології. Йдеться про те, що, з одного боку, відсутні зага-
льноприйняті критерії віднесення підприємств до суб’єктів традиційної або інтернет-
економіки [1; 2], а з іншого – у фаховій літературі такі терміни, як «інформатизація», «інфо-
рмаційний продукт», «просування інформаційного продукту» не трактуються по різному.  

Згідно Закону України «Про Національну програму інформатизації», інформатизація – це 
сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, 
науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення 
інформаційних потреб громадян і суспільства на основі створення, розвитку і використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на ос-
нові застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки [3]. 

Метою інформатизації є поліпшення якості життя людей за рахунок підвищення продук-
тивності праці та полегшення її умов. Економічною основою інформаційного суспільства є 
галузі інформаційної індустрії – телекомунікаційна, комп’ютерна, електронна, які розвива-
ються швидкими темпами, виявляючи вплив на всі галузі економіки. Відбувається інтенсив-
ний процес формування світової «інформаційної економіки», що полягає в глобалізації інфо-
рмаційних, інформаційно-технологічних і телекомунікаційних ринків, виникненні гігантів 
інформаційної індустрії, перетворенні електронної торгівлі в повноцінний і більш ніж просто 
конкурентоспроможний вид бізнесу [1, 2]. 



201 

Отже, інформатизація – це процес переходу продуктивних сил від індустріального спосо-
бу виробництва до інформаційних технологій, за рахунок прискорених темпів розвитку теле-
комунікаційних, комп’ютерних та електронних складових. 

Домінуючим і найрозвинутішим елементом інформатизації сучасного суспільства є Інте-
рнет, тому зараз особливо актуальним є питання створення інтернет просування товарів і по-
слуг. Одним з популярних напрямків просування через інтернет є інформаційні продукти, які 
представляють собою систематизований матеріал, що може бути об’єктом купівлі-продажу і 
має вигляд каталогів, публікацій, баз даних, рекламних, презентаційних, навчально-
методичних матеріалів та інших. Деякі вітчизняні вчені сьогодні отожнюють процес просу-
вання інформаційних продуктів з інформаційним маркетингом, проте на нашу думку, ці по-
няття відрізняються. Адже, інформаційний маркетинг вживається у двох аспектах, він озна-
чає використання принципів маркетингу в діяльності з комерційного розповсюдження 
інформації та інформаційних досліджень і інформаційного забезпечення маркетингу різних 
товарів.  

Згідно Закону України «Про Національну програму інформатизації», інформаційний про-
дукт (продукція) – документована інформація, яка підготовлена і призначена для задоволен-
ня потреб користувачів. [3]. На нашу думку, це визначення не дуже конкретне та не дає ви-
черпаного тлумачення цього поняття, тому доцільним є розглянути його детальніше. 

До основних рис, які характеризують інформаційні продукти, можна віднести: актуаль-
ність (корисність для правовласників), деактулізацію (мають тенденцію старіння, наприклад 
бази даних актуальні лише в той час, доки інформація не змінилась), тиражування (повинна 
бути можливість швидкого розповсюдження необхідної інформації) наукоємність (уся отри-
мана інформація обробляється з використання інтелектуальних зусиль). Також слід зазначи-
ти, що інформаційні продукти необхідно створювати та розповсюджувати базуючись на за-
гальних принципах притаманних інформації, а саме: якість, кількість, своєчасність, точність, 
зручність використання, засоби зберігання та інші. 

Слід зазначити, що процес Інтернет-просування продукту розглянутий не повною мірою 
на сьогоднішній день. При зростаючій складності й різнобічності інформаційних технологій, 
Інтернет-технологій зростає і роль досліджень, пов’язаних з розробкою нових програм про-
сування продукту, ефективних шляхів керування цим процесом і засобів для їхньої практич-
ної реалізації. У таких умовах процес просування інформаційного продукту відіграє дуже 
важливу роль. Він представлений величезною різноманітністю методів, таких як контекстна 
реклама (текстова, банерна, відеореклама), ремаркетинг, маркетинг у соціальних мережах, e-
mail маркетинг, публікація статей у профільних і новинних виданнях, реклама в мобільних 
додатках, розсилка за допомогою чат-ботів у месенджерах, партнерські програми, електронні 
дошки оголошень. Кінцевою метою застосування методів маркетингу в Інтернеті є залучення 
відвідувачів на сайт і їх подальша активна участь (постійне відвідування ресурсу, реєстрація, 
використання послуг, купівля продукції або послуг тощо). 

Таким чином мережа Інтернет є найпоширенішим інформаційним засобом у сучасному 
глобальному світі, який за останні періоди збагатився новими суспільно необхідними функ-
ціями серед яких: реклама, організація системи пошуку, засоби взаєморозрахунків тощо.  
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