УДК 339.138:00
ВПЛИВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ
О. О. Романенко, к. е. н., Київський національний лінгвістичний університет

Методологія дослідження. Результати дослідження отримані за рахунок
застосування наступних методів: історичного – для зображення еволюції
розвитку мережі Інтернет; аналітичного – для визначення чинників, які
впливають

на

розвиток

телекомунікаційних

технологій

у

маркетингу;

встановлення взаємозв’язку між розвитком телекомунікаційних мереж та
прибутковістю компаній; наукового узагальнення та систематизації – для
встановлення

напрямів

використання

можливостей

мережі

Інтернет

промисловими підприємствами з метою розвитку форм та методів їх
маркетингової діяльності.
Результати. Встановлено, що сучасні промислові підприємства повинні
переглядати власну концепцію маркетингу в аспекті більш активного
впровадження інструментів інтерактивної взаємодії зі своїми споживачами та
іншими учасниками маркетингового процесу. Відповідно до цього, у роботі
обґрунтовані теоретичні основи розвитку віртуальної маркетингової діяльності
із застосуванням технологічних можливостей комп’ютерної мережі Інтернет.
Новизна.

Запропонована

змістовна

модель

використання

новітніх

інформаційних технологій в маркетинговій діяльності українських підприємств,
що відображає

концептуальні засади маркетингової діяльності в умовах

інформатизації суспільства, а саме: інструменти, бізнес-моделі, обмеження
використання, переваги, цілі, складові Інтернет-маркетингу та показники оцінки
результативності й ефективності відповідних маркетингових заходів.
Практична значущість. Практичне застосування запропонованої автором
моделі використання новітніх інформаційних технологій у маркетинговій
діяльності українських підприємств дозволить підвищити прибутковість
відповідних суб’єктів господарювання за рахунок активізації їх маркетингового
процесу та створення більш якісної інформаційної бази управління їх збутовою
діяльністю.

Ключові слова: мережа Інтернет, маркетингова діяльність промислових
підприємств, інформаційне суспільство.
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