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Дата: 26.10.2018         Група: 11-Ф 

Тема. 

 
Інтернет–маркетинг та інтернет–банкинг 
 

Мета. Навчальна: сформувати поняття інтернет–маркетингу та інтернет–

банкингу, використовувати набуті знання на практиці; 

 

Розвиваюча: розвивати пізнавальні інтереси, уміння визначати 

головні цілі навчання, уміння вести конспект, пам'ять; 

 

Виховна: виховувати інформаційну культуру, уважність, 

дисциплінованість, акуратність в роботі з електронною технікою. 

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу (лекція-бесіда). 

 

Засоби навчання: 

1. Технічні: комп’ютери класу, мультимедійний проектор, інтерактивна 

дошка Smart Board, ноутбук. 

2. Програмні: MS PowerPoint.  

3. Наочність: комп’ютерна презентація «Інтернет–маркетинг та інтернет–

банкинг». 
 

План заняття 

І. Організаційний етап 

ІІ. Оголошення теми і завдань заняття 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, опитування студентів 

ІV. Подача нового матеріалу 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

VІ. Підсумок заняття 

VІІ. Домашнє завдання 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 

І. Організаційний етап. 

 Перевірити наявність і готовність студентів до заняття. 
 

ІІ. Оголошення теми і завдань заняття. 

(Слайд 1) 

Тема заняття  «Інтернет–маркетинг та інтернет–банкинг» 

Завдання:  

- розкрити поняття інтернет–маркетингу та інтернет–банкингу, 

використовувати набуті знання на практиці; 

-  продемонструвати приклади 
 

ІІІ. Актуалізація опорних знань, опитування студентів. 

1. Що потрібно виконати перед початком роботи? 

2. Що заборонено робити в кабінеті комп’ютерної техніки? 

https://docs.google.com/presentation/d/13Qbf6E4Uwqr1y-mDCAftbbkb1Sk4k5EfmxFfXluAHUY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13Qbf6E4Uwqr1y-mDCAftbbkb1Sk4k5EfmxFfXluAHUY/edit
https://docs.google.com/presentation/d/13Qbf6E4Uwqr1y-mDCAftbbkb1Sk4k5EfmxFfXluAHUY/edit
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3. Що потрібно робити під час роботи на комп’ютері? 

 

ІV. Подача нового матеріалу. 

Інтернет-маркетинг з'явився на початку 1990-х років, коли текстові сайти почали 

розміщувати інформацію про товари. Зараз інтернет-маркетинг — це щось більше, 

ніж продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля інформаційним 

простором, програмними продуктами, бізнес-моделями і багатьма іншими 

товарами і послугами. Такі компанії, як Google, Yahoo, і MSN підняли на новий 

рівень і сегментували ринок інтернет-реклами, пропонуючи малому і середньому 

бізнесу послуги з локальної реклами. Рентабельність інвестицій зросла, а витрати 

вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного капіталізму, яка 

дозволяє кожному, у кого є ідея, товар або послуга, досягти максимально широкої 

аудиторії. 

Використання терміну «інтернет-маркетинг» зазвичай має на увазі використання 

стратегій маркетингу прямого відгуку, які традиційно використовуються при 

прямих поштових розсилках, радіо і в телевізійних рекламних роликах, тільки тут 

вони застосовуються до бізнес простору інтернету. 

Електро́нний ма́ркетинг, е-ма́ркетинг, також Інтернет-маркетинг — 

ведення маркетингу на основі електронних технологій. Практично це 

стосується інтернет-технологій продажу: електронної комерції наприклад та 

традиційної комерції, яка використовує засоби Інтернет, як допоміжну технологію. 

Якщо маркетинг — це залучення і утримання клієнтів, то Інтернет-маркетинг — 

залучення і утримання клієнтів в Інтернеті. 

Етапи інтернет-маркетингу 

1. Формулювання цілей рекламної кампанії в Інтернет з позиції одержання 

прибутку і/чи зниження витрат. 

2. Визначення потенційної аудиторії web-сайту (цільової аудиторії). 

3. Збір і підготовка інформації, що повинна бути затребувана користувачами 

web-сайта. 

4. Створення сайта: проектування його структури, дизайн, забезпечення 

інформаційного наповнення, функціонування програмного забезпечення, 

розміщення в Мережі. 

5. Забезпечення збору статистичної інформації про відвідуваність вашого 

ресурсу. 

6. Цілеспрямоване стимулювання відвідувань сайта користувачами цільової 

аудиторії. 

7. Зпівставлення статистики відвідувань і динаміки росту продажу. Необхідно 

коректувати дії в Мережі й в організації роботи підприємства в цілому. 

Інтернет-маркетинг включає в себе такі методи просування як пошуковий 

маркетинг (розкручування сайту), Інтернет-реклама (банерна та контекстна 

реклама), контент-маркетинг, E-mail та вірусний маркетинг. Інтернет-маркетинг 

також відкриває широкі можливості для непрямої реклами та PR. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Інструменти інтернет-маркетингу 

Сьогодні є дуже велика кількість інструментів для інтернет-маркетологів та їх 

важко перелічити але є певний список якими користуються більшість 

професіоналів. Це перш за все інструменти для менеджменту (Google Docs, Podio, 

Trello), інструменти для аналізу та аналітики (Google Analytics, SEM Rush, 

SimilarWeb), інструменти для E-mail маркетингу (Mailchimp) та соціальні мережі 

для просування продукту чи послуг (Facebook, Youtube, Linkedin, VK). 

Основні елементи комплексу інтернет-маркетингу 

 Товар (англ. Product) — те, що ви продаєте за допомогою Інтернету, повинно 

мати гідну якість. Він конкурує не тільки з іншими сайтами, але і традиційними 

магазинами. 

 Ціна (англ. Price) — прийнято вважати, що ціна в Інтернеті нижче, ніж у 

звичайному магазині за рахунок економії на витратах. Контролюйте ціни і 

порівнюйте їх з конкурентами регулярно. 

 Просування (англ. Promotion) — комплекс заходів з просування як сайту, так 

і товару в цілому в мережі. Включає в себе величезний арсенал інструментів 

(пошукове просування, контекстна реклама, банерна реклама, e-mail маркетинг, 

партнерський маркетинг, вірусний маркетинг, прихований маркетинг, 

інтерактивна реклама, робота з блогами і т. д.). 

 Місце продажів (англ. Place) — точка продажів, тобто сайт. Величезну роль 

грає як графічний дизайн, так і юзабіліті сайту, і якість обробки заявок з сайту
[1]

. 

Так само варто звернути увагу на швидкість завантаження, роботу з платіжними 

системами, умови доставки, роботу з клієнтами до, під час і після продажу. 

Загальна інформація 

Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції. Його також називають 

online-маркетингом. Він може включати такі частини, як інтернет-інтеграція, 

інформаційний менеджмент, PR, служба роботи з покупцями та продажу. 

Електронна комерція та інтернет-маркетинг стали популярними з розширенням 

доступу до інтернету і являють собою невід'ємну частину будь-якої нормальної 

маркетингової кампанії. Сегмент інтернет-маркетингу і реклами зростає як у 

споживчому секторі, про що свідчить поява з кожним днем все нових інтернет-

магазинів, так і на ринку B2B. Основними перевагами інтернет-маркетингу 

вважаються інтерактивність, можливість максимально точного таргетингу, 

можливість постклік-аналізу, який веде до максимального підвищення таких 

показників як конверсія сайту і ROI інтернет-реклами. Інтернет-маркетинг включає 

в себе такі елементи системи як: 

 медійна реклама 

 контекстна реклама 

 пошуковий маркетинг в цілому і SEO зокрема 

 просування в соціальних мережах: SMO і SMM 

 прямий маркетинг з використанням email, RSS тощо 

https://uk.wikipedia.org/wiki/MailChimp
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/PR
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/ROI
https://uk.wikipedia.org/wiki/SEO
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMO
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/RSS
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 вірусний маркетинг 

 партизанський маркетинг 

 інтернет-брендинг 

 

 

 


