
Міністерство освіти і науки України 
Київський національний торговельно-економічний 

університет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКЛАМА:  
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  

 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 
 

(Київ, 18 листопада 2016 року) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2016 



 2

Р 36 

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ 
заборонено  

 
 
УДК 659.1  
ББК У421.0-803.4  

Р 36  
 

Реклама: інтеграція теорії та практики : тези доп. 
X Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 листоп. 2016 р.) / відп. 
ред. Є.В. Ромат. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 124 с. – 
Укр. та англ. мовами.  

ISBN 978–966–629–802–0  
 
 

У тезах доповідей науково-практичної конференції висвітлено стан та 
перспективи розвитку рекламної діяльності в Україні й за кордоном в умовах 
подолання економічної кризи; відображено результати наукових досліджень 
науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів щодо новітніх напрямів 
розвитку маркетингових комунікацій, особливостей державного регулювання 
реклами в Україні, управління маркетинговими комунікаціями на державному 
та підприємницькому рівні, особливостей якості підготовки фахівців для 
рекламної сфери.  

Тези доповідей надано в авторській редакції. За фактичний матеріал і його 
інтерпретацію відповідають автори.  

УДК 659.1  
ББК У421.0-803.4  

 
 

 
Редакційна колегія: А.А. Мазаракі (голова редкол.), д.е.н., 

проф., акад. НАПН України; Н.В. Притульська (заст. голови редкол.), 
д.т.н., проф.; С.В. Мельниченко, д.е.н., проф.; Є.В. Ромат, д.н. держ.упр., 
проф., О.І. Лабурцева, д.е.н., проф., В.М. Гвоздєв, канд. філол. н., доц. 
(відп. секретар); Д.С. Файвішенко, к.е.н.; Д.В. Яцюк, к.е.н., доц. 

Відповідальний за випуск Є.В. Ромат, д.н. держ.упр., проф.  
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978–966–629–802–0  
 

© Київський національний торговельно- 
    економічний університет, 2016  



 3

ЗМІСТ 
 

Вітальне слово ректора Київського національного  
торговельно-економічного університету А.А. МАЗАРАКІ ............. 7 
 

АЛДАНЬКОВА Г.В. 
Маркетингові комунікації підприємства торгівлі .................................. 9 

 
БОНДАРЕНКО К.А.  

Соціальна відповідальність рекламних агентств.................................. 11 
 
БОРС В.О., ПОНОМАРЕНКО А.А.  

Креатив у рекламі .................................................................................... 13 
 
БУЧАЦЬКА І.О. 

Досвід споживачів – конкурентна перевага підприємств торгівлі ..... 16 
 
ВДОВІЧЕНА О.Г., ОЛІЙНИЧ С.І. 

Розміщення реклами в соціальних мережах: переваги  
та перспективи ......................................................................................... 18 

 
ВОЛОХОВ В.А., ГОНЧАРЕНКО Д.С. 

Реклама на транспорті як ефективний різновид  
зовнішньої реклами ................................................................................. 21 

 
ГАМОВА І.В. 

Маркетингове мотивування підприємств у сфері роздрібної 
електронної торгівлі ................................................................................ 23 

 
ГВОЗДЄВ В.М. 

Маркетинговий підхід до ЗМІ та їхньої аудиторії................................ 26 
 
ГОЛІК О.В., СЕРГІЙЧУК Н.В.  

Соціальна реклама в комерційних цілях ............................................... 28 
 
ГРУШЕВСЬКА Ю. 

Саморегулювання рекламної сфери ...................................................... 30 
 
ГУРДЖИЯН К.В. 

Соціальні медіа в програмах лояльності ............................................... 33 
 



 4

ДАНИЛЕНКО Н.А., ГОЛІК О.В. 
Психологічний вплив рекламного повідомлення ................................. 35 

 
ДАНИЛЕНКО Н.А., ДРЮК А.В. 

Реклама в соціальних мережах............................................................... 37 
 
ДАНІЛОВА Л.Л. 

Зарубіжний досвід заборони недобросовісної цінової реклами.........  40 
 
ДЕРГОУСОВА А.О., СИВОЛОВСЬКА О.В. 

Створення образу бренда як єдина запорука успішності на ринку .... 42 
 
ДЗЮБА Є.В. 

Інтегровані маркетингові комунікації: підходи  
до визначення поняття ............................................................................ 45 

 
ДУБОВИК Т.В.  

Інформаційне забезпечення інтернет-рекламних кампаній 
підприємств торгівлі ............................................................................... 47 

 
ЗОРІНА О.І. 

Недобросовісна реклама та її наслідки для рекламодавців ................. 49 
 
ІВАНЕЦЬ Т.О.  

Реклама як засіб творення національного бренда  
«Королівський Смак».............................................................................. 51 

 
КАШПУР А. 

Управління репутацією підприємства ................................................... 55 
 
КІСЛОВ Д.В., ПАВЛЮК М.  

Флешмоб як комунікаційний інструмент у лобіюванні  
політичних інтересів ............................................................................... 57  

 
КОВАЛЕНКО К.Б. 

Диджиталізація реклами ......................................................................... 61 
 
КРЕПАК А.С. 

Класифікація охоплення аудиторії ....................................................... 63 
 
 



 5

ЛАБУРЦЕВА О.І. 
Український ринок рекламних послуг виходить із кризи.................... 65 

 
ЛИТОВЧЕНКО І.Л., ЖАРСЬКА І.О., БЕСПАЛОВ В.М. 

Інтернет-маркетинг у популяризації спеціальності «Маркетинг».....  68 
 
МЕЛЬНИКОВИЧ О.М., ОРТИНСЬКА В.В.  

Новітня технологія закупівлі реклами................................................... 71 
 
МІТЯЄВА Т.Л. 

Вітчизняний рекламний ринок: тенденції розвитку  
та цивілізаційні виклики ......................................................................... 73 

 
МНИХ О.Б.  

Маркетингові бази даних у розвитку комунікацій бізнесу 
з потенційними споживачами ................................................................ 75 

 
ПРЯДКО О.М. 

Рекламний бізнес в Україні: сучасні тенденції розвитку.................... .78 
 
РОМАТ Є.В. 

Ціна як елемент комплексу публічного маркетингу ............................ 81 
 
ТАРАСОВ І.Ю. 

Дослідження споживчого ставлення до реклами  
банківських установ ................................................................................ 84 

 
ФАЙВІШЕНКО Д.С.  

ІТ у сучасній рекламі .............................................................................. 86 
 
ФЕДОРИШИНА І.Л.  

Проблема вимірювання корпоративного іміджу .................................. 88 
 
ХОТИНЬ Л.В. 

Особливості роздрібної реклами............................................................ 90 
 
ЧЕБАНОВА О.П., МКРТИЧЬЯН О.М. 

Інтернет-реклама в сучасному суспільстві. .........................................  93 
 
ЦЕЛОВАНСЬКА А.Т. 

Ринок мобільної реклами: актуальність та перспективи  
розвитку в Україні та світі ...................................................................... 95 



 6

ЮРЧАК Е.В. 
Маркетингові комунікації закладів ресторанного  
господарства України.............................................................................. 97 

 
ЮСУПОВА О.В. 

Критерії вибору засобів стимулювання продажу на підприємствах 
роздрібної торгівлі................................................................................. 100 

 
ЯЦИШИНА Л.К. 

Аналіз рекламної політики комерційних банків................................. 103 
 
ГОЛІК О.В., КОМАР К.М.  

Нейромаркетинг – маркетинг майбутнього ........................................ 105 
 
ЛОШЕНЮК І.Р., ЖАЛБА І.О.  

Особливості та тенденції розвитку креативу в рекламі ..................... 107 
 
НІКУЛЬЧА В.А., ЧАПЛИНСЬКИЙ Ю.Б. 

Контекстна реклама: сутність та перспективи.................................... 110 
 
КИЇВСЬКИЙ І., ДІМІЧ С.  

SEO як найкращий варіант інтернет-маркетингу ............................... 112 
 
СУСЛОВА Т.О. 

Інтернет-інструменти в маркетингових комунікаціях  
туристичних підприємств України ...................................................... 114 

 
ЛЮБКІВСЬКА Г.В. 

Рекламні технології підприємств торгівлі........................................... 117 
 
CHYKUSOVA M.U. 

Programmatic advertising........................................................................ 119 
 
SMILIANETS V.V. 

The current methods of advertising in marketing system of retailer  
brands in the Ukrainian food market ....................................................... 121 
 

 
 

 
 



 7

Шановні колеги! 
 

Від імені Київського національного торговельно-економічного 
університету щиро вітаю гостей та учасників Х Міжнародної науково-
практичної конференції «Реклама: інтеграція теорії та практики». 

Ювілейна конференція відбувається в час, коли українська 
економіка поступово відновлюється. Це стосується й ринку реклами, 
який відчув повернення маркетингових бюджетів ще восени 2015 року. 
Але кризові події минулих двох років і західні тренди впливають на 
ринок і те, як він буде розвиватися найближчим часом. Так, покупці 
і продавці медіареклами усвідомлюють себе рівними учасниками 
товарно-грошового обміну на конкурентному ринку. Класичний ринок 
телебачення свідчить про зростання рекламних бюджетів, діджитал-
платформи продовжують збільшувати свою частку в рекламних 
витратах. 

Головними трендами сьогодення є перехід до інтегрованого 
офлайн- та онлайн-медіапланування на телебаченні, переключення від 
мислення в категоріях кампаній і активацій до мислення категоріями 
комунікаційних екосистем, конвергенції, взаємопроникнення бренд-
комунікацій і прямих продажів, розвитку цифрової й нестандартної 
зовнішньої реклами, партнерства між брендом і медіаплатформою, 
між двома брендами, брендом-продуктом і брендом-сервісом. 
У партнерських відносинах учасники скорочують витрати, отримують 
доступ до логістичних і комунікаційних каналів один одного, ство-
рюють додану вартість за рахунок органічної взаємодії. 

Підвищення авторитету рекламної індустрії передбачає пошук 
нових інноваційних підходів до створення та споживання рекламних 
продуктів, усвідомлення соціальної відповідальності всіх учасників 
рекламного ринку.  

Метою Міжнародної науково-практичної конференції «Реклама: 
інтеграція науки та практики» є висвітлення й обговорення основних 
тенденцій інтеграції реклами в діяльності вітчизняних та зарубіжних 
підприємств, обмін накопиченим досвідом та інформацією у цій 
сфері, що становить взаємний інтерес професійного спілкування між 
теоретиками, практиками та молодим поколінням фахівців. 

Доповіді учасників конференції свідчать, що сучасна інтеграція 
українського рекламного бізнесу та освітньої сфери проходить етап 
подальшого налагодження й зміцнення дружніх і плідних відносин. 
Хоча цей процес є довготривалим та кропітким, спільне обговорення 
проблем розвитку національної реклами практиками-рекламістами та 
представниками навчальних закладів стає дедалі більш звичним яви-
щем. Це вже непоодинокі випадки: такі зустрічі стають традиційними.  

 



 8

Наявні розбіжності поглядів не тільки загострюють дискусії, але 
й спрямовують намагання теоретиків і практиків реклами поєднати 
свої зусилля та знайти консенсус у спільних проектах. 

Учасники заходу підтверджують, що визначений ще на першій 
конференції курс щодо необхідності більш тісної інтеграції процесу 
теоретичної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 
із практикою професійного маркетингу та реклами залишається 
перспективним.  

Київський національний торговельно-економічний університет 
має значний досвід у пошуку відповідного формату для створення 
умов оптимальної взаємодії теорії та практики реклами. 

Свідченням цього є пожвавлення зацікавленості студентів щодо 
участі в науково-дослідницькій роботі, що має велике практичне зна-
чення. Так, майбутні фахівці є активними учасниками олімпіад, сту-
дентських наукових конференцій, Українського студентського фести-
валю реклами, Національного фестивалю соціальної реклами, професій-
них конкурсів, тренінгів, засідань «Практик Маркетинг Клубу» тощо. 

Надзвичайно важливим і необхідним є проведення наукових 
заходів для обговорення та ефективного вирішення зазначених про-
блем. За результатами конференцій у Київському національному 
торговельно-економічному університеті їх учасниками вироблено конкретні 
теоретичні та практичні рекомендації, частину яких вже втілено в 
практику, а інша частина ще потребує вирішення. Сподіваюся, що ви 
підтримаєте нашу традицію і за результатами цієї конференції запро-
понуєте нові дієві теоретичні та практичні рекомендації. 

Київський національний торговельно-економічний університет 
завжди підтримував виважені та обґрунтовані ініціативи щодо інте-
грації зусиль практиків і теоретиків рекламної галузі, активно беручи 
участь в організації та проведенні важливих заходів міжнародного й 
всеукраїнського рівнів. 

Впевнений, що ювілейна Х Міжнародна науково-практична кон-
ференція «Реклама: інтеграція науки та практики» сприятиме як 
розвитку рекламної галузі загалом, так і підготовці її майбутніх фахівців. 
 
 
 З повагою,                                                   Анатолій МАЗАРАКІ, 

ректор КНТЕУ, доктор економічних наук,  
професор, академік Національної академії  

педагогічних наук України, 
заслужений діяч науки і техніки України 
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 
 

Алданькова Г.В., 
ст. викл.  

кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ 
 

Ключові слова: омніканальний продаж, бренд-трекінг, індика-
тори ключових параметрів. 

Keywords: Оmni-channel sale, brand tracking, Key Parameters 
Indicators. 
 

Під час нових економічних умов стає актуальною проблема спо-
живчої фрустрації. Покупці намагаються зробити інвестиції у товари 
довготривалого використання, які не будуть змінюватися декілька 
років. Зростання кількості пропозицій, технічна складність товарів, 
збільшення кількості місць їх придбання, застосування підприєм-
ствами торгівлі технологій омніканальних (Оmni-channel) продаж, 
призвели до того, що споживачі губляться в різноманітті пропозицій. 
З боку підприємств торгівлі існує проблема пошуку найбільш 
оптимальних шляхів залучення й подальшого утримання клієнтів які 
намагаються обрати для себе найбільш зручний канал пошуку 
необхідної інформації та здійснення коштовної покупки.  

З впровадженням провідними мережами торгівлі технологій 
Оmni-channel (омніканального ритейлу) – інтегрованого підходу до 
покупця, який вибирає найбільш зручний для себе канал здійснення 
покупки, гостро постає питання також щодо мультиканального 
просування товарів та послуг. Під час кризи багато рекламодавців 
скоротили не кількість рекламних замовлень, а бюджет на просування 
або змушені були перерозподілити рекламні бюджети між медіакана-
лами, оскільки через розвиток нових технологій помітність тради-
ційних маркетингових комунікацій падає, що призводить до зниження 
їх впливу. Це вимагає  адаптації старих або розробки нових методів 
ведення бізнесу.  

Комунікація є складною багаторівневою категорією, а її аналіз 
вимагає теоретичного обґрунтування різноманітних дисциплін. Можна 
виділити наступні особливості маркетингових комунікацій, що 
диференціює їх від інших видів: цілі комунікації, сфера комунікації, 
спрямованість звернення, багаторівневість й ефективність. На сьогодні 
відсутній єдиний критерій класифікації інструментів маркетингових 
комунікацій. Поява нової моделі медіа, а відповідно й нових інстру-
ментів та каналів просування в системі маркетингових комунікацій 
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веде до переосмислення структури цієї системи і більш резуль-
тативного їх застосування у практичній діяльності підприємства.   

Структура рекламно-інформаційного простору сучасного під-
приємства роздрібної торгівлі, що формується інструментами марке-
тингових комунікацій досить складна з огляду на склад учасників, що 
формують цю структуру, характером, призначенням рекламних 
матеріалів та їх медіа розміщенням, структурою ринкових сегментів і 
споживачів, композиційним складом, мотиваційними факторами 
рекламних повідомлень та ін. Опрацьована структура дозволяє під-
приємству здійснювати цілий комплекс відповідних досліджень, які 
враховують не тільки традиційне вивчення поведінки споживачів, 
засобів розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів, їх 
форм, типів, каналів, процесів рекламної комунікації, обсягів реклам-
них витрат і т.ін., але й інноваційні методи, одним з яких, наприклад, 
є підхід, заснований на розгляді рекламно-інформаційного простору з 
погляду застосування нової моделі медіа на основі цифрових технологій. 

Історично рекламні матеріали в медіа розроблялися, редагу-
валися і розповсюджувалися професіоналами. Одержувачі інформації 
залишалися пасивними. Завдяки інтернет-технологіям змінюється 
модель комунікації, де кожен споживач товарів та послуг підпри-
ємства торгівлі може створювати, модифікувати і поширювати з 
миттєвою швидкістю і глобальними масштабами інформацію, часто 
без редагування повідомлень, що сприяє більшій залученості потен-
ційних та постійних покупців в процес спілкування з підприємством 
та між собою та консолідації їх зусиль у формуванні інформаційних 
повідомлень. 

Безперервні швидкозмінні ринкові процеси вимагають постій-
ного контролю з боку рекламодавця із здійсненням необхідних 
досліджень. Для дослідження, так званого бренд-трекінгу підпри-
ємства торгівлі, аналізу поточної ситуації, порівняння з попередніми 
періодами, порівняння з іншими підприємствами необхідний правиль-
ний підбір і регулярне вимірювання індикаторів ключових параметрів 
(КРIs – Key Parameters Indicators) результативності маркетингових 
комунікацій. Набір конкретних КРIs повинен бути визначений зазда-
легідь але може бути змінений і адаптований до ситуації. Моніторинг 
має проводитися постійно, з урахуванням сезонності продажів, при-
сутньої на ринку побутової техніки та електроніки, з метою оператив-
ного застосування відповідних дій та вироблення рекомендацій щодо 
підвищення результативності маркетингових комунікацій. Плани мар-
кетингових комунікацій повинні періодично переглядатися і можуть 
коригуватися. Необхідна чітка орієнтація КРIs на досягнення цілей.  
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На сьогоднішній день існує проблема з методологією дослід-
жень КРIs та інтерпретацією отриманих результатів. На нашу думку, 
формування маркетингових комунікацій, дослідження КРIs та інтер-
претація отриманих результатів повинна ґрунтуватися на розумінні 
факторів впливу на поведінку споживачів товарів і послуг підприєм-
ства торгівлі. Залежно від характеристик покупця і особливостей 
прийняття ним рішення, формується відповідна реакція, яка виража-
ється у виборі товару, місця, часу та обсягу покупки. 
 
 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ 

 
Бондаренко К.А., 

асп. кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ 
 

Ключові слова: соціальна відповідальність, рекламні агентства, 
маркетингова стратегія 

Key words: social responsibility, advertising agencies, marketing 
strategy 

 
Реалії сьогодення формують нові умови діяльності на реклам-

ному ринку. Сучасне суспільство характеризується масовим спожи-
ванням; йому пропонується незліченне розмаїття товарів та послуг. 
Рекламні агентства вступають в боротьбу за свого клієнта. І одним з 
головніших інструментів у цій боротьбі є довіра (лояльність, від-
даність) клієнта. Рекламне агентство – це відкрита система, що 
взаємодіє з великим колом зацікавлених сторін. Рекламне агентство 
повинно мати чітке стратегічне бачення. Адже вже через декілька  
років можуть з’явитися  такі  проблеми  як відсутність кваліфікованих 
робочих кадрів, тощо. Для рекламного бізнесу також важливим є 
питання яка екосистема буде сформована навколо нього, щоб по 
закінченні цих років він міг розвиватися, щоб у нього були клієнти, 
співробітники та партнери. 

Сьогодні принципи соціальної відповідальності стають одними 
зі складових успішної маркетингової стратегії, що зміцнює імідж і 
репутацію  рекламного агентства, приваблює клієнтів та утримує 
найкращих працівників. 

Зростання  ролі  відповідальності  бізнесу в забезпеченні сталого  
розвитку суспільства вимагає інтегрування соціальної відповідаль-
ності в систему маркетингової стратегії рекламного агентства. 
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На рис. пропонуємо схему паралельного планування та реаліза-
ції маркетингової стратегії через введення в організаційну культуру 
соціальної відповідальності. 

В основі процесу планування і реалізації маркетингової стратегії 
має лежати ідея етичних цінностей, які виступають основними осно-
воположними принципами для розробки маркетингових планів. 
Прибутковість та результативність – цінності, що домінують в біль-
шості рекламних агентств. Хоча прибутковість та результативність 
мають залишатися центральними цінностями, проте їх треба збалан-
совувати іншими, які б допомогли встановити межі, спрямовані на 
досягнення цих цілей через етичну і соціально відповідальну поведінку.  

 

 
 

Рис. Інтеграція соціальної відповідальності в процес планування  
маркетингової стратегії 
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Заходи із соціальної відповідальності впливають на можливість 
рекламного агентства знайти та втримати кращих працівників, форму-
вання позитивного іміджу і покращення репутації, створення переваг 
перед конкурентами. Також впливають на покращення стосунків з 
владою, місцевою громадою та громадськими організаціями, поліп-
шують фінансові показники в майбутньому та сприяють довгостро-
ковій сталості рекламного агентства, допомагає налагодити стосунки 
з основними бізнес-партнерами, допомагає знайти нових партнерів. 

 
 

КРЕАТИВ У РЕКЛАМІ 
 

Борс В.О., 
Пономаренко А.А., 

студентки денної форми навчання  
Київського національного торговельно-економічного 

університету,  
3 курс, 10 група  

 
Ключові слова: реклама, креатив, ефективність. 
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Реклама – спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що 

розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою 
прямого чи опосередкованого одержання прибутку. 

Сучасна рекламна діяльність передбачає креативний підхід з 
підбором індивідуальних рішень і створенням концепцій з генеру-
вання творчих ідей, які будуть цікавими  споживачу. 

Щоб зрозуміти, якою ж стала реклама сучасності, варто умовно 
розділити її на три категорії: 1) Концептуальна. Подача ідеї, що 
викликає інтерес. Продукт згадується побічно. Так торгова марка стає 
впізнаваною. 2) Контентна. Споживач зацікавлений. Але у нього 
потрібно пробудити бажання. 3) Комерційна. Перетворювати бажане 
на дійсне пропонує цей тип реклами [1]. 

Ефективність реклами є суперечливим питанням. Нині дослід-
женню ефективності реклами присвячено досить багато публікацій. 
Аналіз підходів до вирішення цього завдання дає можливість вио-
кремити два основні напрями, в яких проводяться дослідження. У 
центрі уваги першого підходу – дослідження економічної ефектив-
ності реклами. У другому підході вивчаються інтенсивність пере-
несення інформації в рекламній аудиторії та її дія на людину [2]. 
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Постіндустріальний простір перенасичений інформацією. Свідо-
мість не здатна впоратися з великим обсягом інформації. Тому рух 
капіталу у світовому масштабі починає все більше залежати від 
креативної складової інформації, орієнтованої на настрої, очікування і 
підсвідомі реакції учасників ринку. Подібним чином ситуація скла-
дається в усіх сферах обігу інформації. Виходячи з цього в наш час 
креативна реклама є найефективнішою в плані інтенсивності пере-
несення інформації в рекламній аудиторії та її дії на людину. 

Перше, на чому будується розробка стратегії креативного рек-
ламного просування і планування рекламних кампаній, – це виділення 
основної конкурентної переваги товару або послуги. Перевага може 
бути раціональною: нижча ціна, більша функціональність, вища 
швидкість, або емоційною, тобто використання продукту дає відчуття 
багатства, або допомагає самовиражатися. Не важливо раціональна чи 
емоційна перевага у виробленого товару або послуги, головне, щоб ця 
перевага була унікальною [3]. 

Ефективність креативної реклами полягає в тому, що вона 
звертає увагу споживача на товар, та бренд компанії, і навіть якщо 
вона не створює додаткового попиту, вона збільшує інформованість 
споживача щодо компанії, тим самим створюючи позитивний гудвіл. 
Для збільшення ефективності креативної реклами необхідна чіткість, 
ясність і послідовна розповідь про ту чи іншу перевагу, дотри-
муючись однієї стратегічної лінії. 

При правильній організації та проведенні рекламної кампанії, 
креативна реклама дозволяє ефективно продавати товари і послуги, а 
також привертати увагу покупця до бренду. Головним завданням 
креативного менеджера є створення реклами, яка підвищує популяр-
ність торгової марки і збільшує цільову аудиторію. Креатив включе-
ний в великий рекламний процес, який орієнтований на якісну 
реалізацію поставлених цілей. Тільки креативний і творчий підхід до 
рекламної концепції дозволяє створювати унікальні і неповторні 
рекламні звертання з найбільшою віддачою.[4] 

Досить оригінальна, а згодом як виявилось і ефективна реклама 
була запропонована виробником водонагрівачів A.O. Smith, який 
вирішив використовувати для маркетингу навколишню природу. 
У каталозі виробника з’явилися водонагрівачі на сонячній енергії, 
тому обрана була і оригінальна ідея для рекламного просування своїх 
товарів. Було встановлено бокс з душем на вулиці Шанхая. У ньому 
все було як завжди, але замість води з насадки в стелі струменіло 
сонячне світло. Прийняти подібний душ вирішили понад 20 тисяч 
осіб. Завдяки настільки оригінальному рішенню вдалося досягти 
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зростання продажів в Шанхаї на 23%, компанія до кінця 2013 року 
отримала найбільшу частку китайського ринку в сегменті продажу 
водонагрівачів, що працюють на сонячних батареях [5].  

Отже, креативний підхід дозволяє продукту виділитися на тлі 
інших, допомагає продати цей продукт споживачеві, та якщо навіть 
він не створює додаткового попиту, то забезпечує інформування спо-
живача про компанію, це має позитивний аспект, адже чим більше 
потенційних споживачів знає про компанію, тим більший шанс, що 
продукція цієї компанії буде куплена. У рекламі креативність безпо-
середньо пов’язана з кінцевою маркетинговою ефективністю, прибут-
ковістю бізнесу. Тому креативність є важливою складовою реклами. 
Але креативна реклама не потрібна абсолютно всім. У деяких 
продуктів є така аудиторія, якій потрібна тільки проста і зрозуміла 
інформація. Найчастіше креативні підходи потрібні в емоційній, а не 
в раціональній рекламі. Також креативні підходи доречно викори-
стовувати на стадії запуску продукту, коли до нього потрібно перш за 
все привернути увагу [6]. Для креативної реклами існує лише один 
недолік – це відносно висока вартість цієї реклами. Загалом, у майбут-
ньому, при поєднанні креативу та забезпеченні ефективності в рек-
ламі, у креативної реклами будуть всі шанси завоювати лідируючі 
позиції, адже вона є найкращим способом привернути увагу споживача.  
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Демографічні,  економічні  політичні, військові зміни в країні за 

останні роки, мають значний вплив на перспективи зростання спо-
живання в найближчі роки. Ці зміни диктують основні тенденції і 
створюють нові виклики та можливості для споживачів. Тому основне 
спрямування діяльності підприємств торгівлі має бути направлене на 
забезпечення потреб населення у споживчих товарах, послугах, при 
досконалому вивченні споживчих переваг у виборі з великої кількості 
запропонованих товарів, послуг, можливостей та зручностей у їх 
придбанні, цінності від користування або споживання товарів, послуг 
і відповідно, формуванні споживчого досвіду. Маркетингова діяль-
ність підприємств торгівлі має бути направлена на формування пози-
тивного ставлення споживачів до даного підприємства, його товарів, 
послуг, що є основою для стабільного обсягу продажів, що у свою 
чергу є стратегічним показником успішності компанії.  

Підприємства торгівлі, що функціонують в сучасному бізнес-
середовищі, розуміють, що будь-який невдалий контакт покупця з її 
персоналом, продуктом, брендом зменшує шанси на повторну кому-
нікацію. Тому, необхідно розробляти стратегію для контролю досвіду, 
що отримує клієнт. Головна задача стратегічного планування управ-
ління досвідом клієнтів пов’язана з підвищенням рівня лояльності та 
задоволеності покупців, а в ідеалі – формування групи лояльних 
покупців підприємства. Лояльність визначається для підприємства 
тим, що база споживачів не змінюється, тому що підтримує його у 
придбанні товарів послуг підприємства і розділяє його інтереси. 

У розвинених європейських країнах управління досвідом клієн-
тів ефективно використовується в діяльності підприємств. Досвід 
клієнта – це бізнес – концепція, яка дорого коштує, але і приносить 
значні прибутки. Не можна заперечувати, що спілкування зі спожи-
вачем важливе, але іноді необхідно приймати стратегічні рішення, які 
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суперечать цьому досвіду. Наприклад, за оцінками міжнародної 
дослідницької та консалтингової компанії «International data corporation» 
(США) 38% опитаних розуміють, чого очікувати від споживачів, 
можуть передбачити їх реакцію і поведінку. І лише 6% опитаних 
споживачів стверджують, що «бізнес» розуміє їх очікування. Таким 
чином, можна стверджувати, що споживач для підприємства ніби 
«айсберг», його істинні емоції приховані. Результати досліджень 
психології поведінки споживачів показують, що всього 2% – це 
свідома мозкова діяльність людини, все інше працює на підсвідомому 
рівні. Наприклад, співробітники державних компаній з ремонту 
будинків у Великобританії ніколи не зайдуть до приміщення без 
бахіл. Таким чином, вони показують повагу до вашого особистого 
простору і дотримання чистоти. Це ж так просто, а у клієнта в цей час 
формуються позитивні емоції щодо вашої фірми. Таким чином, мета 
діяльності підприємств торгівлі та сфери послуг має бути направлена 
на збільшення емоційної зацікавленості клієнта і координувати діяль-
ність не лише цінової політики, яка теж має значення, а й враховувати 
клієнтський досвід. Вміння виділити свою аудиторію, яка буде 
приносити основний дохід компанії є одним з основних напрямів в 
управлінні досвідом споживачів. Саме зрозуміння потреб споживачів 
та створення умов для придбання товарів, послуг, впливає на краще 
задоволення їх потреб. Якщо цільова аудиторія споживачів незадово-
лена повністю, то в першу чергу необхідним є не впровадження про-
грами лояльності, а вживання заходів, спрямованих на зміни в 
діяльності підприємства (підвищення якості товарів або послуг, рівня 
обслуговування, інше). 

Таким чином, підприємствам торгівлі необхідно враховувати 
силу емоцій споживачів під час процесу вибору, купівлі і споживання 
або використання товарів, послуг і здійснення комунікацій, та 
навчитись реагувати і використовувати результати в розробці кому-
нікаційної маркетингової стратегії підприємства.  

На сьогодні у підприємств торгівлі є унікальна можливість спо-
стерігати за соціальною активністю споживачів, відстежуючи їх 
думку в соціальних мережах, і цьому напряму повинно приділятись 
багато уваги. Тому, торгівля має розвиватись і враховувати бажання, 
інтереси, досвід споживачів у формуванні пропозиції товарів, послуг, 
забезпечення їх якості для задоволення різних груп споживачів, після-
продажного сервісу, запровадження різних форм оплати за товари 
послуги та забезпечення безпеки цього процесу, розвиток різних 
видів і форм торгівлі при активному використанні інформаційно-
комунікаційних технологій, тощо. 
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SMM – один з наймолодших і перспективних видів маркетингу – 

абревіатура англомовної фрази «social media marketing», що описує 
просування сайтів в соціальних мережах, на форумах, на порталах 
і так далі. Таким чином, SMM – процес залучення трафіку або уваги 
до бренду або продукту через соціальні платформи [1]. 

За час свого існування соціальні мережі від площадки для 
спілкування стали функціональною платформою, ефективним реклам-
ним інструментом і широкою безкоштовною можливістю представити 
свій контент широкому загалу.  

Сьогодні у соціальних мережах можна не тільки розміщувати 
звичайні рекламні посилання, але і створювати різноманітні тема-
тичні групи, ділитися інформацією на своїх сторінках, залучати парт-
нерів, а також багато іншого. Безмежні можливості та пряме 
спілкування зі своїми клієнтами можуть виявитися набагато ефектив-
ніше найпотужніших, креативних і витончених рекламних кампаній. 

Крім того, повідомлення, що передаються по соціальним мере-
жам, викликають більше довіри у потенційних споживачів товару або 
послуги. Це пов’язане з рекомендаційним характером поширення 
рекламної інформації в соціальних медіа за рахунок соціальних зв’яз-
ків, що лежать в основі взаємодії. 
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Просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати на 
цільову аудиторію, вибирати майданчики, де ця аудиторія більшою 
мірою представлена, і найбільш оптимальні способи комунікації 
з нею, при цьому зводиться до мінімуму вплив на незацікавлених в 
даній інформації людей [2]. 

Якщо порівнювати використання соціальних медіа з традицій-
ною рекламою, то є ряд переваг просування через спільноти: невисока 
вартість рекламної кампанії (ціна за один контакт коштує мінімум в 
два рази дешевше традиційної реклами, при цьому кожен контакт 
являє собою реальну цінність); широке і точне охоплення цільової 
аудиторії (більш того, соціальні мережі за своєю популярністю перевер-
шують всі традиційні ресурси, не перевищуючи хіба тільки актуаль-
ності пошукових систем); можливість отримувати швидкий зворотний 
зв’язок від клієнтів і оперативно реагувати на нього; підвищення 
лояльності покупців.  

Значною перевагою такої реклами є те, що соціальні медіа не 
схильні до впливу економічних та політичних криз, а також будь-яких 
зовнішніх факторів, тобто не спостерігається прямої залежності від 
політичної та економічної ситуації в країні або регіоні. Проте, зали-
шається висока залежність від відвідуваності (у випадку зменшення 
можна перейти на платформу, яка буде користуватись більшим 
попитом серед користувачів). 

Враховуючи всі вище зазначені переваги SMM, актуальність їх 
використання для просування компанії очевидною та зображена на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Причини використання SMM для компаній 
 
Для малого та середнього бізнесу значення соціальних мереж 

важко переоцінити: це і рекомендації, і реклама товарів і послуг, і сам 
процес продажу завдяки можливості безпосередньо спілкуватися з 
клієнтом. Для ефективного просування в соціальних мережах компа-
ніям необхідно дотримуватись певних етапів (рис. 2). 
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Рис. 2. Етапи впровадження Social Media Marketing 
 

Вищезазначені кроки допоможуть компанії зрозуміти, яка 
соціальна мережа буде оптимальною для її цільової аудиторії, 
визначити, який контент пропонують конкуренти та запропонувати 
цікаве та ексклюзивне наповнення власних сторінок чи спільнот. 

Від так, значною перевагою «соціального» маркетингу є мож-
ливість створити масштабну рекламу абсолютно будь-якого продукту 
з мінімальними витратами або навіть без них. Точність прогнозу-
вання, проведеного за допомогою соціальних мереж, є показником 
наданої їм довіри. До прикладу: опитування можуть показати 
справжні смаки і переваги аудиторії, причому зробити це в макси-
мально короткі терміни. А кількість людей, які взяли участь в 
голосуванні, буде гарантом об’єктивності [3]. 

Також сучасні соціальні мережі дають можливість отримувати 
детальні звіти про рейтинг використання посилань, статей, роздачі 
контенту на веб-ресурсі компанії тощо. Організація сама може від-
стежувати популярність створеної сторінки чи спільноти серед 
користувачів, дії учасників на своїй платформі (наприклад, за допомо-
гою Google Webmaster Tools, Facebook Insights) – бачити, що привер-
тає увагу та збільшує кількість цільової аудиторії, дізнаватися думки 
про той чи інший продукт. А це в кінцевому результаті дозволяє 
створити лояльну базу споживачів. 
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Зовнішня реклама – це один з найпоширеніших на сьогоднішній 
день способів заявити про свою фірму, товар чи послугу. Сучасна 
зовнішня реклама має можливість досягати великих аудиторій, забез-
печувати необхідну частоту та силу впливу завдяки застосуванню 
різноманітних засобів. Наявність значної кількості форматів дає мож-
ливість спрямувати звернення на різні цільові аудиторії. Це, у свою 
чергу, має забезпечити виконання головного завдання реклами – 
максимально збільшити об’єм продажів. 

Реклама на транспорті є одним із найпопулярніших видів зов-
нішньої реклами. Як правило, цей вид реклами ставлять в один рядок 
з рекламою на щитах, рекламою на зупинках громадського тран-
спорту, рекламою на дахах і стінах будинків. Основна її перевага – 
динамічність. Згідно з дослідженням Capital Communications Group 
(USA) ефективність динамічної реклами в 5 разів вища за статичну. 
Саме ця перевага дозволяє забезпечити високе територіальне охоп-
лення і часту повторюваність рекламної інформації для потенційних 
споживачів [1]. 

Характерними особливостями реклами на транспортних засобах є: 
1) багаторазовий (постійний) характер використання – нанесена 

на транспортний засіб, вона може бути там не один день; 
2) ефективність у порівнянні з іншими видами зовнішньої та 

внутрішньої реклами – транспортний засіб із зображенням реклами 
постійно знаходиться в русі, що дає можливість довести рекламну 
інформацію до якомога більш широкого кола споживачів. 

Згідно Закону України «Про рекламу», реклама на транспорті – 
це реклама, що розміщується на території підприємств транспорту 
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загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній 
поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту 
загального користування і метрополітену [2]. 

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про рекламу» до реклами 
на транспорті висувають такі вимоги: 

1) Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з 
власниками об’єктів транспорту або уповноваженими ними органами 
(особами). При погодженні розміщення реклами на транспорті втру-
чання у форму та зміст реклами забороняється.  

2) Розміщення реклами на транспорті повинно відповідати 
вимогам безпеки та правил дорожнього руху. 

3) За умови розміщення реклами на транспорті з дотриманням 
вимог безпеки і правил дорожнього руху забороняється вимагати від 
власників транспортних засобів отримання дозволів, погоджень, 
інших документів щодо розміщення реклами. Повноваження щодо 
виявлення порушень вимог безпеки і правил дорожнього руху покла-
дено на Державну автомобільну інспекцію України. 

4) Забороняється розміщення на транспортних засобах: рек-
лами, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми спеціальних та 
оперативних транспортних засобів; реклами із нанесенням світло-
повертаючих матеріалів; реклами, яка супроводжується звуковими чи 
світловими сигналами. Забороняється розміщувати рекламу на скля-
них (прозорих) поверхнях транспортних засобів, за винятком випад-
ків, коли для цього використовуються матеріали, які забезпечують 
безперешкодний огляд з салону транспортного засобу. 

5) Забороняється розповсюдження реклами через радіотрансля-
ційні або інші звукові мережі сповіщання пасажирів у транспортних 
засобах громадського користування, на станціях метрополітену, 
вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком розповсюдження 
соціальної реклами. 

Реклама на транспорті – один з небагатьох видів реклами, який 
сприймається як щось позитивне. Така реклама не перериває 
улюблену передачу або фільм, не втручається в архітектуру вулиць, 
не забирає багато часу. Ступінь лояльності до такої реклами згідно 
досліджень в 8,5 рази вище у порівнянні з іншими ЗМІ [3]. 

Отже, реклама на транспорті має ряд переваг – відносна деше-
визна, велика кількість контактів та високий ступінь запам’ятовува-
ності. Хоча існують деякі вимоги та обмеження для цього різновиду 
реклами, проте вони не є перешкодою для більшості рекламодавців. 
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Важлива складова функцій управління маркетингом підпри-

ємства – маркетингове мотивування, яке безпосередньо відноситься 
до організації маркетингу на підприємстві електронної торгівлі. 
Потреби, інтереси, стимули та мотиви становлять важливу частину 
маркетингового мотивування. В умовах сучасного ринку процес 
мотивації охоплює всю мережу міжсуб’єктної взаємодії, будучи 
одним з ключових елементів налаштування цих взаємодій, і здій-
снюється з урахуванням стратегій маркетингу. Ефективне управління 
маркетинговим каналом залежить не тільки від здібностей керівника 
підприємства, але й від ефективності реалізованих систем комплек-
сної мотивації інтернет-проекту – учасників каналу і їх співробіт-
ників. Протягом тривалого періоду поняття «мотивація» асоціювалось 
з поняттям стимулювання. У наш час термін мотивація трактується 
по-різному. В одному випадку – як сукупність факторів, які визна-
чають активність особистості, в іншому – як процес спонукання 
працівників до діяльності для досягнення цілей підприємства, у 
третьому – це поняття включає в себе всі види спонукань: мотиви, 
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потреби, інтереси, намагання, цілі, мотиваційні установки чи диспози-
ції, ідеали. Крім цього, окремі автори розглядають мотивацію як 
процес психічної регуляції конкретної діяльності, або як цілу систему 
процесів, що відповідає за діяльність [1]. 

Термін мотивація вживається у двох аспектах. Перший – розгля-
дає мотивацію зі структурних позицій як систему чинників, котрі 
зумовлюють поведінку (мотиви, цілі, потреби, наміри тощо). Другий – 
розглядає мотивацію як процес або механізм, який стимулює і 
підтримує поведінкову активність на певному рівні. Мотивація є 
динамічним та циклічним процесом. Ставлення людини до праці, 
мотиви її трудової поведінки завжди перебувають під впливом певних 
об’єктивних (внутрішніх) і суб’єктивних (зовнішніх) факторів. У разі 
посилення мотивації до ефективної трудової діяльності відбувається 
утворення мотивів – стимулів. Якщо працівник відчуває послаблення 
маркетингового мотивування, зовнішні чинники відіграють роль анти-
стимулів, і тоді по суті вони уповільнюють подальший соціально – 
економічний розвиток та перешкоджають якісному оновленню 
трудового менталітету. Людський фактор досі залишається важливою 
ланкою управління, що обумовлює кінцевий результат діяльності 
будь-якого підприємства (див. табл. 1). 

Таблиця 1 
 

Класифікація маркетингового мотивування у сфері електронної 
торгівлі (узагальнено автором на основі [2, с. 6-15;3, с. 23–35] 

 
№ 
пор. 

Класифікаційні 
ознаки Характеристики 

1. Вид 
підприємства 

– виробники (зацікавленні в мотивуванні посередників 
та бізнес-партнерів); – підприємства-посередники 
(зацікавлені в мотивуванні постійних споживачів) 

2. Спосіб 
здійснення  

– стратегічне мотивування (направлене на виконання 
певних поставлених цілей та завдань підприємства); –
тактичне мотивування (направлене на розробку методів 
для реалізації цілей та завдань підприємства); – кризове 
мотивування (направлене на подолання кризової еконо-
мічної, психологічної ситуації на підприємстві) 

3. Форми 
заохочення 

– фінансове мотивування (надбавки, премії, винагороди, 
бонуси до заробітної плати; надання безвідсоткової гро-
шової позики; можливість придбання зі знижками товари 
(знижка в залежності від вартості покупки; знижка за 
фактом покупки; знижка за фактом покупки конкретного 
товари; фіксована знижка на певний проміжок часу; 
фіксована знижка без обмеженого терміну дії; накопичу-
вана знижка); навчання за рахунок підприємства і т. д.); 
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№ 
пор. 

Класифікаційні 
ознаки Характеристики 

– нефінансове мотивування: 
1 – нематеріальне стимулювання (організація культурно-
масових і спортивних заходів; надання полісу добро-
вільного медичного страхування (ДМС); стимулювання 
вільним часом, позбавлення певних функціональних 
обов’язків; негрошові винагороди (подарункові серти-
фікати); можливість працювати віддалено; подарунки; 
грамоти, присудження почесних звань; підвищення у 
посаді 

3 Форми 
заохочення 

2 – психологічне стимулювання: 
2.1 – позитивного впливу (компліменти, похвали осо-
бисті чи привселюдні; заклики до плідної співраці; слова 
підтримки, співчуття керівництва; нав’язування автори-
тарної думки керівництва про виконання та важливість 
роботи; участь кожного у прийнятті рішень; створення 
цінності кожного споживача, працівника, бізнес-парт-
нера, постачальника та авторитетності підприємства; 
сила прикладу); 
2.2 – негативного впливу (залякування, погрози звіль-
ненням; демонстративні попередження та приниження; 
індиферентність до особистих проблем, концентрація 
лише на досягненні поставлених цілей) 

 
З табл. 1 видно, що в інтернет-просторі існує велика кількість 

способів маркетингового мотивування, яке залежить від розмірів 
підприємства. Наведені способи здійснення маркетингового мотиву-
вання та безпосередньо способи заохочення. Інноваційна роль марке-
тингового мотивування безпосередньо стосується усіх підсистем 
управління працівниками – від планування до інформаційного забез-
печення маркетингом, що потребує вдосконалення взаємодії підпри-
ємства із зовнішнім середовищем (навчальними закладами, службами 
зайнятості, агенціями з найму працівників тощо). 
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В умовах ринку й жорсткої конкуренції фахівці медійної галузі 

цілеспрямовано налаштовані на маркетинговий підхід до ЗМІ, їхньої 
продукції та аудиторії, розглядаючи медіаіндустрію насамперед як 
бізнес, а своїх глядачів (читачів, слухачів, користувачів) – як джерело 
прибутку. «Масова аудиторія може бути об’єктом купівлі-продажу, 
коли комерційний канал намагається переконати клієнтів розмістити 
рекламу, то він продає аудиторію своїх телепередач. Через це масова 
аудиторія виступає як статистичний та ринковий об’єкт» [1, c. 88]. 

Серед понять, які відображають такий підхід, ледь не головним 
є сегментування – поділ аудиторії на основі критеріїв (показників), 
що віддзеркалюють значущі для споживання властивості його 
суб’єктів. Сучасний ринок будь-яких товарів і послуг зазнає дедалі 
глибшого сегментування. Це стосується й ринку масової інформації, 
яка стала чи не найголовнішим товаром в інформаційно-комунікацій-
ному суспільстві ХХІ століття.  

Обрати підстави та критерії сегментування – це значить правильно 
виокремити цільову аудиторію. Іншими словами, це означає знайти ті 
чинники, котрі й визначають особливості її запитів. У царині спожи-
вання інформації таких факторів не менше, ніж в інших сферах [2].  

«З появою нових медіа, зі зміною медіаоточення споживача 
інформації (необмежена кількість каналів, які пропонують інфор-
маційний продукт за вибором споживача) змінюється й характер 
активної масової аудиторії. Вона стає більш спеціалізованою і фраг-
ментованою, різне медіасередовище по-різному структурує медіа-
досвід споживачів інформації. Все це веде до поділу загальної аудито-
рії на окремі ніші, сегменти ринкового збуту інформації (сегментація 
аудиторії). Мас-медіа дають людям те, чого вони хочуть у цій «ринко-
во-споживацькій демократії». Звичайно, це не відміняє суті масової 
комунікації, це лише ускладнює роботу журналістів, редакційних 
колективів у боротьбі за свою аудиторію. Йдучи за її потребами, 
працюючи на її замовлення, ЗМІ, фактично, «грають» на цьому, 
намагаються взаємодіяти зі своїм споживачем і «впливати на 
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повсякденне життя аудиторії шляхом підсилення та подальшого 
розвитку певних стилів життя і шаблонів споживання» [1, с. 88–89].  

Від пошуку відповідей на запитання «Що медіа роблять з 
людьми?» науковці перейшли до грунтовного розгляду питання «Що 
люди роблять із медіа?». Необхідність таких досліджень актуалізу-
валася передусім у зв’язку з динамічним розвитком електронних 
медіакомунікацій. Виявляються вподобання (preferences) аудиторії, її 
ставлення й настанови (attitudes), пов’язані з вибором програм, інфор-
мації певного типу. З’являються й відповідні теорії, наприклад, селек-
тивності вибору (selective exposure), зв’язку інформаційного вибору з 
потребами (uses and gratifications). Нові технології дають змогу медіа 
уважніше стежити за аудиторією і на підставі цих спостережень 
прицільно будувати рекламні кампанії. 

Водночас посилюється конкуренція між ЗМІ як рекламоносіями. 
Розвиваються журналістський (редакційний) маркетинг, нові стратегії 
просування інформаційних товарів і послуг. Медіаменеджери нама-
гаються переконувати через рейтингові показники, що найбільшу 
аудиторію мають саме їхні канали, продаючи її як товар рекламо-
давцям [2, c. 289]. 

«Українська телевізійна аудиторія зазнала суттєвих змін разом з 
радикальними трансформаціями суспільства й телебачення… Телеба-
чення з ідеологічного інституту перетворилося на бізнес-організацію, 
специфічним завданням якої є залучення за допомогою певного 
контенту привабливих для рекламодавців аудиторій з подальшою їх 
коммодифікацією. Невід’ємним чинником, що впливає на формуван-
ня жанрового, ідейно-тематичного наповнення будь-якого телеефіру 
та, як результату, конкурентоспроможності телеканалу, є глядацька 
аудиторія. Головна функція телебачення сьогодні – зібрати аудиторію 
біля телевізійного екрана й продати її рекламодавцеві» [3, c. 21–22]. 

Важливе значення має й те, на що націлені конкретний канал чи 
передача, їхні творці. Виділяють кілька стратегій: масовий, диферен-
ційований і цільовий маркетинг. Вони діють і на медіаринку [2]. 

Медійні та маркетингові стратегії перетинаються на такому 
завданні, як формування постійної та лояльної аудиторії. Наприклад, 
творці контенту Інтернет-сайту й ті, хто використовує його як реклам-
ний майданчик, прагнуть, щоб користувач проводив на даному сайті 
якнайбільше часу, активно долучався до діяльності сайту, викори-
стовував його інтерактивні опції (опитування, дискусії, конкурси 
тощо), Дослідження аудиторії новітніх медіа є різноманітними за 
змістом, охоплюють широкий спектр її характеристик: соціально-
демографічні, користувацькі, споживацькі. Вони відображають не 
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тільки поведінку користувачів, а й їхнє ставлення до Інтернет-ЗМІ: 
мотиви звернення до них, інтереси, оцінки, задоволені та незадо-
волені запити та ін. [4, с. 56].  

Знання подібних характеристик є важливим для успішної діяль-
ності рекламодавця та підвищення рекламно-інформаційної ефектив-
ності ЗМІ. 
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Слово «реклама» у багатьох асоціюється виключно з комерцією. 
Однак  з недавніх пір все більшого поширення в нашій країні отримує 
соціальна реклама. Соціальна реклама – це вид комунікації, орієнто-
ваний на залучення уваги до життєво важливих проблем суспільства 
та його моральних цінностей. Соціальна реклама за формою подачі 
безумовно нагадує рекламу комерційну: буває у вигляді телевізійних і 
радіо роликів, плакатів, біл-бордів, розтяжок і т.д. Однак на відміну 
від своєї комерційної реклами не намагається нав’язати свої послуги і 
продукти. 
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Серед замовників соціальної реклами багато комерційних орга-
нізацій. Комерційні структури все частіше включають у свій річний 
бюджет витрати на соціальні програми. Великі корпорації все 
уважніше ставляться до соціальних питань і, відповідно, враховують 
їх при розробці своєї рекламної стратегії. Деякі корпорації перед 
відкриттям потенційно небезпечного з екологічної точки зору вироб-
ництва, передбачаючи протести, самі організовують широкомасшта-
бні акції на захист навколишнього середовища, тим самим створюючи 
бажаний імідж соціальної та екологічної відповідальності і позбав-
ляючи противників будь-яких аргументів. 

Зараз бізнес цікавить, в основному, лише те, яку користь він 
може отримати з соціальної реклами. Але вже з’явилися і такі комер-
ційні структури, які вкладають кошти в соціальні проекти, переслі-
дуючи суто благодійні цілі. Деякі аналітики вважають, що цілі 
соціальної реклами і основна мета бізнесу – отримання прибутку – 
несумісні. Але більшість не такі категоричні. З’явилося навіть поняття 
«соціально відповідальний бізнес». 

Зближення соціальної реклами і бізнесу відбувається сьогодні 
по лінії комерціалізації самої соціальної реклами, визнання того 
факту, що вона теж може приносити прибуток. Поступово виникає 
розуміння, що кошти, вкладені в соціальну рекламу, приносять не 
тільки моральні, а й матеріальні дивіденди. 

Розглянемо, для прикладу, відому компанію з виготовлення 
автомобілів «Fiat». Спільно з агентством Leo Burnett Tailor Made було 
розроблено рекламну кампанію «Textingor Driving», що представляє 
собою серію постерів в чорно-білій колірній гамі. На кожному з них 
зображена одна буква, в яку «вписано» контурне зображення най-
більш частих жертв аварій з вини неуважних водіїв: R – Girl (дівчинка),  
F – Bus (автобус), N – Dog (собака), L – Truck (вантажний автомобіль) 
і Z – Cow (корова). «Ви бачите або букву, або автобус (дівчинку, 
собаку, вантажний автомобіль або корову відповідно). Не набирайте 
повідомлення за кермом», – свідчить напис на постері. Як відомо, 
одна з найбільш поширених причин створення аварійних ситуацій на 
дорогах – неуважність водіїв, багато з яких зайняті сторонніми спра-
вами, керуючи автомобілем. За статистикою близько 30% всіх аварій 
відбуваються з вини водіїв, які набирають смс-повідомлення на своїх 
телефонах прямо за кермом. Відволікаючись від дороги, вони ство-
рюють аварійну ситуацію, що небезпечно і для інших людей. 

На сьогодні, все більше відомих компаній роблять подібну 
соціальну рекламу, наприклад, «Nike»закликає людей до заняття 
спортом у соціальній рекламі «Не дай себе зупинити» та «Спорт 
об’єднує молодь». 
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Отже, використання соціальної реклами комерційними організа-
ціями може мати велику перевагу, в першу чергу для суспільства, 
адже вона акцентує увагу на певній проблемі суспільства та виховує 
певні моральні цінності і тим самим робить сприятливий імідж для 
власної компанії. Але якщо дана реклама буде використовуватись 
лише заради зменшення витрат на рекламу шляхом отримання знижок 
для соціальної реклами, то вона може дискредитувати соціальну 
рекламу.  
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Для високої результативності при просуванні товарів чи послуг 
на ринку фахівці сфери реклами й зв’язків з громадськістю разом з 
маркетологами шукають нові, оригінальні, іноді не зовсім етичні 
шляхи донесення до споживача й засвоєння ним необхідної для мар-
кетингових цілей інформації. Останнім часом популярності набула 
так звана нативна реклама, але на наш погляд, її функціонування мало 
корелюється з загальновизнаними принципами реклами та професій-
ними етичними кодексами. Має місце етична проблема розмивання 
межі між рекламою та редакційним матеріалом, а відтак – нездатність 
читача/споживача самостійно ідентифікувати рекламну інформацію з 
конкретними маркетинговими цілями конкретних рекламодавців [1]. 

За результатами всеукраїнського соціологічного дослідження 
стану розвитку медіа в Україні 2016 року, що провела організація 
Internews Network в рамках проекту USAID «У-Медіа» «частка людей, 
які обізнані з поняттям «джинса» (медіаконтент, написаний або роз-
міщений зі спеціальних мотивів, який подається як новини), збільши-
лася (з 49% до 55%), але водночас, кількість респондентів, які відпо-
віли, що можуть відрізняти такий вміст від реальних новин 
скоротилася (з 57% до 47%)» [5].  

Так, нативна реклама не ідентифікується як реклама й не викли-
кає у аудиторії відторгнення [3]. Дослідження показують, що лише 
40% споживачів вирізняють нативну рекламу самостійно, адже 
рекламодавці позначають її як «партнерські матеріали», «брендова-
ний контент», «спонсорський контент», «промотивована стаття» 
[http://www.sostav.ru/publication/nativnaya-reklama-20662.html]. Ці резуль-
тати показують, що подібний рекламний контент, маркований ще як 
«новини партнерів», «важливо», «корисні новини», «партнерська 
рубрика», вводить в оману споживачів. Насправді маючи на меті 
просування товарів/послуг/ створення репутації й ін., тобто вико-
нуючи маркетингові цілі рекламодавців, останні намагаються нівелю-
вати те негативне ставлення до рекламної інформації, що склалося 
останнім часом у соціумі (зрештою, так само як і раніше, починаючи з 
античності). Але маючи на меті досягнення маркетингових цілей, 
рекламодавці свідомо йдуть на порушення закону України «Про 
рекламу», а також «Правил професійної етики в рекламі», «Міжна-
родного кодексу рекламної практики», «Консолідованого кодексу 
МТП практики реклами й маркетингових комунікацій», тобто тих 
рекомендаційних документів, на яких тримається саморегулювання 
рекламної сфери та загалом маркетингових комунікацій. На нашу 
думку, подібні маніпуляції з рекламним контентом, що маскується під 
розважальний чи редакційний матеріал, говорять про масове застосу-
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вання прихованої реклами, прямо забороненої законодавством України. 
Так, наприклад, за свідченням Павла Колотвіна, представника Інституту 
масових комунікацій в Одеській області, середня кількість неправиль-
но маркованої, тобто замовної реклами, була в одеських Інтернет-ЗМІ 
у жовтні  2016 року майже втричі більшою за минулі місяці [2]. 

Зростання ролі саморегулювання рекламної сфери є однією з 
тенденцій розвитку сучасної реклами [4, 38] й реакцією на експансію 
маркетингових комунікацій, зокрема реклами. Очевидно, що аби 
уникнути тиску з боку державного регулювання, рекламній спільноті 
необхідно напрацювати навіть більш жорсткі аніж законодавчі обме-
ження у створенні й поширенні неетичного контенту, адже принци-
пами реклами були й залишаються правдивість, законність, точність, 
достовірність, використання форм та засобів, які не завдають спожи-
вачеві реклами шкоди, а реклама повинна відповідати принципам 
добросовісної конкуренції [Закон України «Про рекламу»]. Ці обме-
ження мають стосуватися не тільки створення рекламного контенту, а 
й форми його подачі – замовна й оплачена маркетингова комунікація 
має обов’язково відповідно маркуватися, аби не вводити в оману 
споживачів й не суперечити професійними цінностями у сфері 
рекламної та PR-діяльності. 
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Сучасний стан розвитку маркетингу лояльності характеризується 
щорічним збільшенням як кількості підприємств, що впроваджують 
програми лояльності, так і кількості споживачів, що приймають в них 
участь. Але разом із збільшенням кількості карток програм лояльності, 
відбувається зниження активності участі споживачів у них. В еру мно-
жинності каналів зв’язку для підприємств важливим є пошук способів 
підтримки зацікавленості споживачів в участі у програмах лояльності. 
Однак суперечливими є дані щодо готовності та бажання споживачів 
взаємодіяти з програмами лояльності за допомогою соціальних медіа. 

В 2015 році підприємством `CrowdTwist` було проведено он-
лайн опитування 1208 споживачів Північної Америки у віці від 18 до 
69 років. Метою дослідження було визначення ставлення споживачів 
до програм лояльності та вплив цих програм лояльності на їх пове-
дінку. За результатами дослідження визначено, що половина спожи-
вачів усіх поколінь надає перевагу поширенню інформації про під-
приємство із вуст в вуста (табл. 1). Однак важливо визнати і роль 
соціальних медіа, які є важливою частиною життя не тільки «міле-
ніумів», але і споживачів покоління «Х». Соціальні мережі стали не 
тільки способом зв’язку з друзями, але і основною платформою для 
того, щоб ділитися своїми думками та відгуками, виступати адво-
катами брендів, дізнаватися про товари і послуги від однолітків та 
демонструвати свою лояльність.  

Таблиця 1 
 

Способи розповсюдження інформації про підприємство, % [1] 
 

Способи розповсюдження 
інформації 

Покоління 
«Міленіум» 

Покоління 
«Х» 

Покоління 
«Бебі бумери» 

Соціальні медіа 43,5 42,0 22,2 
Із вуст в вуста 53,0 52,0 49,9 
E-mail листи 21,5 27,3 25,9 
Блоги 6,5 3,0 1,7 
Спільноти, форуми 6,5 4,3 2,2 
Текстові повідомлення 32,8 22,3 17,2 
Інші 20,3 23,5 34,2 
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Покоління «Міленіум»/ «Y» – це споживачі, які народилися між 
1981 і 1997 роками. Незважаючи на схильність до ощадливості, це 
молоде покоління є ядром цільової аудиторії багатьох підприємств. 
«Міленіуми» виросли з електронікою, Інтернетом та соціальними 
мережами, тому вони розуміють технології та дуже швидко розпов-
сюджують інформацію у соціальних медіа про отриманий негативний 
досвід. Головною метою для підприємств при формуванні лояльності 
цієї групи споживачів є швидке реагування на негативні відгуки, 
визнання своїх помилок та вживання заходів для повернення спожи-
вачів за рахунок будь-якого матеріального заохочення.  

Споживачі покоління «Х» – це споживачі, які народилися між 
1965 і 1980 роками. Вони, так само як і міленіуми, прийняли цифрові 
технології на початку свого життя, тому розуміють, як ці технології 
працюють та як ними користуватися, а також поширюють свій пози-
тивний та негативний досвід в соціальних мережах. Для залучення 
цих споживачів до соціальних медіа підприємствам необхідно 
постійно розміщувати пости та включати поради для вирішення 
проблем цього покоління (рецепти, проекти «зроби сам», «лайфхаки», 
які роблять повсякденні завдання простішими).  

«Бебі бумери» – це споживачі, які народилися між 1946 і 1964 
роками. Незважаючи на те, що бебі-бумери піддалися впливу техно-
логій пізніше в житті, вони розглядають соціальні мережі як частину 
своєї повсякденної рутинної комунікації – обмін фотографіями, відео, 
новинами. Бебі-бумери піклуються про налагодження контактів, як з 
родиною та друзями, так і з улюбленими підприємствами. Для 
заохочення соціального залучення бебі-бумерів підприємства повинні 
враховувати їх потреби, спосіб життя, та демонструвати, як товари 
або послуги підприємства можуть покращити їх життя. 

В Україні третина учасників програм лояльності взагалі не є 
користувачами соціальних мереж. Найбільш використовуваними є 
соціальні мережі «Одноклассники» та «ВКонтакте». Незалежно від 
того, які соціальні мережі обирають споживачі, підприємства повинні 
залучати їх до он-лайн діалогу. Підприємства, які винагороджують 
своїх споживачів за підключення он-лайн аккаунтів, не тільки 
отримують додаткову інформацію про них, але й додатковий інстру-
мент для взаємодії з ними. Споживачів необхідно стимулювати не 
тільки приєднувати аккаунти в соціальних мережах до програм 
лояльності, але й читати блоги, статті, робити ретвіти, надавати 
відгуки, використовувати хештеги та інше. 

Отже, залучення споживачів до взаємодії з підприємством у 
соціальних мережах, дозволить сформувати не тільки додаткові 



 35

інструменти для комунікації з ними, отримати додаткову інформацію 
про споживачів, але і сприятиме посиленню залученості споживачів 
до участі в програмах лояльності та формуванню або зміцнення їх 
лояльності. 
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У сучасному світі реклама і психологія невід’ємні: реклама все 

більше спирається на досягнення психологів, результати їх дослі-
джень, що висвітлюють взаємодію людини з навколишньою дійсністю. 
Знання психології важливо для кожної людини у повсякденному 
житті, в створенні відповідних стосунків в трудових колективах, а для 
рекламістів особливо необхідними є знання психологічного впливу 
реклами.  

Якщо уявити аудиторію, на яку спрямовується реклама, то 
можна побачити відкриті, чисті очі дітей, дещо недовірливі, 
пустотливі очі підлітків, турботливі, стомлені очі дорослих. Реклама 
вривається в їх життя, в життя кожного, втручається в сімейні сто-
сунки, у виховання і поведінку дітей, впливає на формування потреб. 
Багато людей готові прямо приймати те, що пропонує реклама. Щоб 
запустити добру і ефективну рекламу, що принесе результат, 
необхідно сформувати команду, яка готова і здатна діяти у від-
повідності до викликів сучасності. Відомо, що для різних товарів, для 
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різних цільових аудиторій використовують деякі базові правила, яких 
необхідно дотримуватись в будь-якій рекламі, щоб з’явився шанс на 
успіх.  

Центральним елементом реклами є рекламне повідомлення. 
Існує багато способів подачі рекламного повідомлення. Відзначимо 
основні: інформування, вплив, переконання, спонукання. Так, реклам-
не інформування складається з трьох складових: заголовка, основного 
тексту і довідкової інформації. Безумовно, заголовок має привернути 
увагу читача, він виступає рекламою тексту. Багато читачів саме по 
заголовках вибирають – читати їм рекламний текст чи ні. Наприклад, 
для рекламування парфумів найчастіше використовуються заголовки, 
які несуть сильну емоційну компоненту, здатну проникнути до душі 
реципієнта, викликати у нього бажання бути коханими, жаданими, 
викликати заздрість від можливості володіння цим товаром. «Будь 
бажаним. Будь собою» (туалетна вода «Blue Seduction»), «Є жінки, що 
захоплюють на мить. Інші залишаються у серці назавжди» (Avon 
Eternal Magic), «Жити. Любити. Зараз» (Yves Saint Laurent Parisienne), 
«Дуже елегантний, дуже веселий, дуже Ваш…» (Givenchy). Рекламні 
заголовки кетчупів здебільшого роблять наголос на харчових 
та смакових властивостях товару – «Консерванти відпочивають», 
«Те, що потрібно м’ясу», «Додай яскравого смаку», «Зроблено з най-
смачніших херсонських помідорів» (ТМ «Чумак») «З ним ще 
смачніше», «Якщо шашлик, то Торчин», «Новий стиль! Новий смак!» 
(ТМ «Торчин»), «Смакуй щедро», «Щедро! Смачно! Органічно!» 
(ТМ «Щедро»).   

Основний текст повинен переконувати читача, а для цього, 
впливати на раціональну, розумову діяльність, яка викликала б 
потреби людини. Це осмислення супроводжується суб’єктивними 
переживаннями людиною своїх потреб і суб’єктивним ставленням до 
впливу факторів зовнішнього середовища з метою задоволення цих 
потреб. Бажано, щоб інформація була конкретною, повною і, разом з 
цим, простою і лаконічною. Люди готові читати довгі тексти, якщо це 
необхідна для них інформація. Наприклад, якщо це нові, дорогі, 
складнотехнічні товари. Інформація повинна спонукати споживача 
купувати. При цьому в рекламі можуть використовувати гру на 
бажаннях і спокусах людини. Варто враховувати і використовувати 
психологічні прийоми у виборі кольору, тексту, форми, зображення, 
аудиторії, на яку спрямовується реклама. Психологами встановлено, 
що доросла людина може одночасно охопити увагою п’ять плюс-
мінус два об’єкти зовнішнього середовища. Доцільно в рекламних 
оголошеннях використовувати зображення. Ілюстрація здатна 
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утримувати великі обсяги інформації, сприяє скороченню тексту, 
краще і швидше сприймається і запам’ятовується. Реклама спрямо-
вується на залучення уваги споживача, використовує нові підходи і 
можливості здивувати, утримати і не відпустити, емоційно зачепити і 
вразити. Якщо професіонали реклами знають і вміють використо-
вувати інструменти реклами для впливу на споживача, повинні прояв-
ляти не лише сміливість, а й делікатність при розробці сценарію 
реклами, усвідомлювати свою відповідальність, пам’ятати, що рек-
лама формує особистість. На практиці має місце епатажна реклама, 
але вона ефективна, якщо епатаж виступає як спосіб донесення 
позитивної ідеї. Деякі епатажні рекламні роботи рекламісти вважали 
креативними, а насправді вони не принесли ефекту, негативно 
відбились на іміджі бренду або компанії.           

Доцільно враховувати, що сучасний споживач змінюється. Він 
починає розбиратись в рекламних технологіях, критично ставиться до 
маніпулятивних методів реклами, вибирає краще і не так швидко 
довіряє будь-яким рекламним повідомленням. 
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З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій соціальні 
мережі набули великої популярності та відіграють важливу роль в 
житті людини та суспільства в цілому. Соціальні мережі об’єднують 
мільйони людей, які спілкуються між собою, об’єднуються за інте-
ресами і використовують їх для виконання професійних завдань. 

Майже кожен, хто знає, як увійти в Інтернет, має обліковий 
запис в різних соціальних мережах та на різноманітних соціальних 
сайтах. Люди з кожної вікової групи використовують безліч соціаль-
них середовищ створюючи там свої профілі. Сучасні Інтернет-сервіси 
забезпечують користувачів відео, зображення, форуми, блоги, музика 
тощо. Соціальні мережі допомогли багатьом власникам в просуванні та 
розвитку свого бізнесу, оскільки стали кращою платформою для 
обміну інформацією та розповсюдження рекламних звернень. Соціальні 
мережі дають можливість, не виходячи з будинку, дізнатись де, як, за 
яку ціну можна купити необхідний товар чи отримати послугу. 

За даними Національної комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері зв’язку та інформатизації в 2016 році 22,8 мільйонів 
українців щодня користуються Інтернетом [1]. Соціальні мережі 
Вконтакте, Однокласники, Facebook, Мій Круг, Twitter Youtube, 
Instagram і багато інших швидкими темпами збирають багатоміль-
йонну активну аудиторію інтернет-користувачів, яка, крім інших дій, 
кожну хвилину можуть рекламувати компанії, їх товари і послуги, 
ділитися своїм досвідом, думкою і враженнями. 

Таким чином, соціальні мережі відкривають величезну можли-
вість для впливу на споживачів, є інструментом дослідження запитів 
різних сегментів ринку та здійснення рекламної діяльності. 

Існує чимало методів, які використовують для реклами в со-
ціальних мережах. Основними з них є: 1) просування через створення 
власних груп. Деякі соціальні мережі дають можливість компаніям 
створити свій аккаунт, через нього можна підтримувати зв’язок з 
клієнтами, викладати цікаву інформацію, проводити розіграші призів, 
конкурси, робити опитування, слідкувати за коментарями, що їх 
залишають споживачі. Потрібно постійно підтримувати роботу сто-
рінки (забезпечувати постійне контентне наповнення) для залучення 
нових відвідувачів; 2) просування через публікації в популярних 
спільнотах. Багато пошукових систем та соціальних мереж надають 
можливість іншим компаніям публікувати рекламу на своїх платфор-
мах. Ця реклама вважається найбільш ефективною; 3) прихована рек-
лама в соціальних мережах. Неформальне розміщення реклами не 
нав’язує, а рекомендує на основі власного досвіду. Прихована реклама, 
головним чином, відрізняється від традиційної тим, що швидко 
мімікрує, тобто підлаштовується під зміни.  
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Згідно з даними звіту «2015 Social Media Marketing Industry 
Report» 93% з-поміж 3700 опитаних експертів із маркетингу по 
всьому світу вважають, що соціальні мережі є ефективною платфор-
мою для доведення маркетингових повідомлень до кінцевого спожи-
вача. Так, 93 % маркетологів користуються  Facebook, 92% (а в 2014 
їх було всього 63%) відзначають, що реклама в соціальних мережах 
важлива для їх бізнесу [2].  

Соціальні мережі є цінним, економічно ефективним (часто без-
коштовним) каналом звернення до суспільства. Мікроблоги, такі як 
Twitter, можуть допомогти поширити свіжі ідеї серед спільноти 
(функція Tweet-This дозволяє користувачам автоматично передати 
інформацію, сприяючи вірусному маркетингу). Особливо важливо 
використовувати соціальні мережі на стадії запуску нового товару. 
Часто в соціальних мережах можливо знайти ідеї для вдосконалення 
товару, можна вислухати конструктивну критику, дослідити конку-
рентів і т.д. Разом з тим спостереження показують, що соціальні 
мережі наповнені непотрібною рекламою та непристойним мате-
ріалом [3]. 

Отже, соціальні мережі як рекламоносії мають ряд переваг, 
таких як цільова аудиторія, висока оперативність управління рек-
ламою та отримання зворотного зв’язку; більш низька вартість в 
порівнянні з іншими ЗМІ. Здійснення ефективного інтернет-марке-
тингу в соціальних мережах є важливим фактором успішного просу-
вання підприємства, бренда чи товару на ринку.  
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Основним документом, що регламентує рекламну діяльність в 

нашій країні, є Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 
№ 270/96-ВР зі змінами та доповненнями  [1]. 

За законом, «недобросовісною рекламою вважається реклама, 
яка внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебіль-
шення, умовчання, порушення вимог щодо часу, місця і способу роз-
повсюдження та інших вимог, передбачених законодавством України, 
вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди 
особам та державі». Та доповнено, що «прийоми та спеціальні ефекти, 
мета яких – привернути увагу або викликати сміх чи інші позитивні 
емоції і які при цьому не створюють неправильного розуміння спожи-
вачем таких прийомів, не вважаються недобросовісною рекламою»                         

Згідно  закону, недобросовісна реклама є забороненою. Проте, в 
законе не визначено, які види цінової реклами є забороненими. 
В ньому лише  в  статті 25 наголошується, що «реклама про зниження 
цін на продукцію (розпродаж) повинна містити відомості про місце, 
дату початку та закінчення розпродажу, а також процентне спів-
відношення розміру зниження до попередньої ціни реалізації товару».    

В Законі  України  «Про внесення змін до Закону України «Про 
рекламу» від 11.07.2003 р. № 1121-IV  зазначається, що «основними  
принципами реклами є: законність, точність, достовірність, викори-
стання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди.» 
та що «.реклама не повинна підривати довіру суспільства до реклами 
та повинна відповідати принципам добросовісної конкуренції» [2].  

В цьому ж законі йдеться про заборону порівняльної реклами. 
У статті 11 наголошується, що «відносини,  які  виникають  у  зв’язку 
з порівняльною рекламою, регулюються  законодавством України про 
захист від недобросовісної конкуренції. Відповідальність за неправо-
мірне порівняння в рекламі несе рекламодавець». 
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Законом  6.11.2012 р. № 5481-VI «Про внесення зміни до статті 
8 Закону України «Про рекламу» щодо встановлення заборони зазна-
чення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України» 
встановлюється, що «інформація про ціни на товари, тарифи на 
послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується 
на території України, зазначається виключно у гривні» [3]. 

Отже, в українському законодавстві  щодо реклами товарів та 
послуг ціновим рішенням не надається належної уваги та майже не 
йдеться про заборону недобросовісної  цінової реклами.  

Як відомо, споживачі дуже часто спочатку звертають увагу на 
ціну товару, а потім починають дізнаватись про його якість, власти-
вості. Це особливо стосується нашої країни на даному етапі, коли 
рівень життя населення стрімко скорочується. Тому реклама, в якій  
йдеться про ціну, особливо низьку або таку, яка скорочується, завжди 
привертає  увагу чутливих до рівня цін споживачів. 

В світовій практиці існує багато обмежень щодо цінової реклами. 
Так, в багатьох країнах виробник не може заявляти про знижен-

ня ціни, якщо вона не була запропонована на постійному рівні, що на 
даний час розповсюджено в практиці торговельних підприємств України.  

Наприклад, на ціннику написано, що ціна на товар зменшена на 
50%. Проте, товар тільки завезено і ціна на нього встановлена одразу 
на вказаному рівні. Підприємці таким чином намагаються привертати 
увагу споживачів до свого товару. Якщо законодавством це заборо-
нено, то конкуренти або споживачі можуть звернутися до суду. 

Також, законами деяких країн встановлено, що продавець не 
може давати рекламу про те, що ціна його товару нижче, ніж у 
конкурентів. Раніше багато рекламодавців в Україні застосовували 
цей прийом, зараз намагаються не посилатися на конкурента та не 
вказувати конкретний товар або виробника, а говорити, наприклад. 
«інший товар» або «певний виробник».     

Як відомо, за правилами маркетингу, взагалі потрібно продавати 
свій товар, його властивості, а не порівнювати з товаром чи ціною 
конкурента. В нашій країні, якщо буде виявлено таку ситуацію, кон-
куренти можуть звертатися до суду, посилаючись тільки на заборону 
порівняльної реклами.  

У деяких країнах продавець чи виробник можуть використову-
вати різноманітні рекламні засоби: пропозицію товарів безкоштовно; 
продаж за півціни, але ця практика визнається недобросовісною, якщо 
первинна ціна була завищена чи якість товару знизилась. 

За законами деяких країн продавець не має права діяти за 
принципом «заманюючи і переключаючи» – наприклад, рекламувати 
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товар за зниженою ціною, а потім відмовлятися його продавати і 
переключати увагу покупця на більш дорогий товар.  

 Також, наприклад, оголошується, що знижка на всі товари у  
магазині достатньо висока, проте товарів з такою знижкою можна 
знайти декілька штук, а на останні товари ціна не знижувалась. У 
даному випадку підприємці сподіваються, що покупці, завітавши до 
магазину, звернуть увагу на інші товари з асортименту магазину та 
придбають їх. 

Зрозуміло, що нами розглянуто не всі приклади недобросовісної 
цінової реклами. Ми вважаємо, що намагання привертати увагу 
покупців будь – яким чином є невірним. Головним є поважати спожи-
вача та намагатися запропонувати товар за кращім співвідношенням 
ціна/якість. І це повинно стати головною умовою роботи на ринку.  
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Ми живемо в епоху брендів. Бренди проводять активну експан-

сію в будь-яку сферу бізнесу, в соціальний світ, політику тощо. 
Бренди сприймаються як ікона добробуту, стилю, статусу. Подоба-
ється нам, чи ні, вони – наше все. Добре це чи погано?... Це усвідом-
лена необхідність. Нині брендинг не просто данина моді, він – неод-
мінна умова успішного існування практично всіх товарів та послуг. 
Така ситуація склалась в результаті перенасиченості ринків, склад-
ності в ідентифікації товарів за властивостями та якостями, жорстких 
конкурентних «війнах брендів».  

Тому безперечно, в умовах сучасного бізнесу брендинг – най-
ефективніший інструмент ринкової боротьби. 

Всі ми знаємо, що робить бренд брендом. Ми купуємо емоції, 
які обіцяють і дарують нам товари, що скриті за яскравим брендовим 
«пакуванням». А ми, споживачі, реагуємо на ці нематеріальні якості 
товару, які начебто здатні задовольнити наші потреби та здійснити 
бажання. Тобто бренд пропонує споживачу розширений контекст спо-
живання – з образами, асоціаціями та традиціями. Щоб реалізувати це 
на практиці необхідно створити історію бренда. Однак, насправді, чи 
потрібно це споживачу? Це комусь цікаво ким бренд був, а ким став? 
С цього можна отримати прибуток? 

Сьогодні будь-який «поважний та успішний» бренд має багату 
історію, яка постійно дописується і поповнюється гучними перемо-
гами. Згідно дворівневої структури бренду за Д. Акером, одним із 
складників сукупності асоціацій в свідомості споживача є образ 
бренду. Саме на формування образу впливає історія бренда. По ній 
його будуть впізнавати. На перший погляд, це ризикована справа, 
бо може так статись, що історія вже відома споживачу. Але все ж таки 
це ефективно, бо успішні бренди постійно розвиваються і дописують 
історію, яка разом з образом починає грати новими кольорами. 

Конкретного рецепту з формування образу за допомогою напи-
сання історії бренду немає. Але важливо створити незвичайний 
сюжет або яскраву загадкову історію, що філігранно «впишеться» 
в свідомість споживача. Брендам, які існують давно, не варто розпо-
відати відомі факти з власної «біографії». На казочки про те, що 
популярний напій виробляється за загадковою формулою, споживач 
більше не реагує, це для нього не новина.   

Однак, при доповненні історії бренду мова не йде про 
ребрендинг, який застосовують з причини моральної застарілості 
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бренду або зміни сфери діяльності тощо. Кожен раз дописуючи 
власну історію бренд «робить» себе актуальним, інноваційним, 
сучасним. Так він створює власну ні з чим не порівняну ідентичність, 
яка несе в собі певні цінності/вигоди для споживіача, а також створює 
атмосферу довіри. Рой Реймонд, відкриваючі перші магазини 
«Viktoria’s Secret» думав саме про тих чоловіків, яким потрібна 
допомога при виборі жіночої білизни для подарунку. Його магазини 
поєднували в собі європейську елегантність із дружньою атмосферою. 
Але коли Леслі Векснер купив цей бренд у Реймонда, він швидко 
позбавився від іміджу «райського куточка для чоловіків», зробивши 
ставку на жіночу аудиторію. Сьогодні модна жіноча білизна від 
«Viktoria’s Secret» позиціонується як доступна розкіш. Зараз цей 
бренд продовжує створювати образ особливого, ексклюзивного, при 
цьому доступного, бренду. 

Напрям розвитку, основні цілі й призначення бренда визначає 
марочна ідентичність (чи ідентичність бренда).  

Створення ідентичності бренда – це унікальна сукупність, набір 
марочних ознак, який намагається втілити й підтримати розробник 
бренда. Такі ознаки розкривають зміст бренда через формування 
комплексу певних відносин і обіцянок, які надаються споживачам 
і працівникам компанії. 

Таким чином, формування ідентичності бренду сприяє іденти-
фікації споживачем товару або фірми на ринку, забезпечує стійку 
конкурентну перевагу, за допомогою посилення цінності бренда, 
є одним з інструментів, що впливають на конкурентоспроможність 
фірми, однак вимагає достатніх ресурсів для зниження диференціації 
при сприйнятті бренду різними сегментами споживачів. 
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Американська асоціація рекламних агенцій розглядає поняття 
«інтегровані маркетингові комунікації» (ІМК) як концепцію плану-
вання маркетингових комунікацій, пов’язану з необхідністю оціню-
вання стратегічної ролі окремих напрямів і пошуком оптимального їх 
поєднання для забезпечення чіткості, послідовності і максимізації 
впливу комунікаційних програм з допомогою несуперечливої інтегра-
ції всіх окремих звернень [1, с. 692]. 

Дергачова В.В. та Скибіна О.О. вважають, що ІМК – це дво-
бічний процес, який з одного боку, передбачає вплив на цільові й інші 
аудиторії, а з іншого – допомагає одержанню зустрічної інформації 
про реакцію цих аудиторій на здійснюваний підприємством вплив. 
Обидві ці складові однаково важливі, їхня єдність дає підставу 
говорити про інтегровану маркетингову комунікацію як про систему. 
Варто розуміти, що жодне підприємство або фірма не в змозі діяти 
відразу на всіх ринках, задовольняючи при цьому запити всіх спожи-
вачів. Навпаки, підприємство буде процвітати лише в тому випадку, 
якщо воно націлене на такий зовнішній ринок, клієнти якого з най-
більшою ймовірністю будуть зацікавлені в його маркетинговій 
програмі [2, c. 184]. 

ІМК – це концепція, згідно з якою компанія ретельно продумує 
та координує роботу своїх численних каналів комунікації – реклами 
в засобах масової інформації, особистого продажу, стимулювання 
збуту, пропаганди, прямого маркетингу, упаковки товару та інших – 
з метою вироблення чіткого, послідовного та переконливого уявлення 
про компанію та її товари, вважає Філіп Котлер [3, с. 141]. 

Ромат Є.В. дає наступне визначення ІМК – концепція, що 
поєднує всі способи і засоби комунікації в єдиний комплекс – 
рекламу, PR, особисті продажі, стимулювання збуту, канали Інтернет- 
маркетингу, комплекс директ-маркетингу [4, с. 180]. 

Згідно з Біловою С.В. інтегровані маркетингові комунікації – 
концепція планування маркетингових комунікацій, що виходить із 
необхідності оцінки стратегічної ролі кожного з її елементів (реклами, 
стимулювання збуту, PR, особистого продажу тощо) у стратегії про-
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сування, пошуку їх оптимального сполучення для забезпечення 
чіткого й послідовного впливу комунікаційних програм компанії для 
просування конкретної марки [5]. 

Д. Шульц, С. Танненбаум та Р. Лаутерборн вважають, що ІМК – 
це «новий спосіб розуміння цілісного, яке ми бачимо складеним із 
таких окремих частин як реклама, PR, стимулювання збуту, мате-
ріально-технічне забезпечення, організація взаємовідносин із спів-
робітниками тощо. Вони необхідні для того, щоб побачити їх такими, 
якими бачить їх споживач – як потік інформації із єдиного джерела» 
[6, с. 48] 

Враховуючи визначення поняття ІМК різними науковцями, 
можемо запропонувати власне визначення. Отже, ІМК – це концепція, 
за допомогою якої створено єдину систему маркетингових кому-
нікацій (реклама, PR, особисті продажі, стимулювання збуту, канали 
Інтернет-маркетингу, комплекс директ-маркетингу), за допомогою 
якої підвищується ефективність та результативність впливу на цільові 
аудиторії підприємства. 
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Особливе місце у системі інформаційного забезпечення марке-
тингу підприємств торгівлі займає підсистема інтернет-маркетинго-
вих комунікацій, оскільки направлена на доведення інформації спо-
живачу і отримання зворотного зв’язку для коригування управ-
лінських рішень в реальному режимі часу.  Інформаційно-аналітичне 
забезпечення інтернет-рекламних кампаній є важливою складовою 
при формуванні інтернет-маркетингових комунікаційних програм. 
Підприємства торгівлі постійно займаються збором маркетингової 
інформації для того, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію в зовніш-
ньому маркетинговому середовищі на різних етапах проведення 
інтернет-рекламної кампанії, проводити аудит бренду, здійснювати 
контроль на безпосередньою реалізацією кампанії, знижувати марке-
тингові ризики, знаходити найбільш вигідні рекламні майданчики, 
визначати ставлення та активності аудиторії в мережі Інтернет тощо. 

При проведенні інтернет-рекламних кампаній підприємствам 
торгівлі рекомендовано збирати такі групи даних [1]: 

1. Дані, про поточні позиції рекламованого бренду в мережі 
Інтернет до проведення інтернет-рекламної кампанії, серед яких 
основими є: 
• Загальні тенденції відвідування сайту (відслідковують звіти за 

допомогою сервісу «Google Analytics» ). 
• Аналіз спільнот у соціальних мережах (аналіз за допомогою ста-

тистичного кабінету групи, рекламного кабінету соціальної мережі 
та сервісів аналізу спільнот у соціальних мережах: «SocialBahers» 
та «Nippel»). 

• Аналіз згадувань про рекламований бренд в мережі Інтернет 
(за допомогою сервісу «Social Mention» та «Marketing Grader»). 

2. Дані, які аналізуються під час проведення інтернет-рекламної 
кампанії: 
• Характеристика користувачів у соціальних мережах (аналізуються 

по таким характеристикам: приріст спільнот за період, кількість 
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унікальних відвідувачів та переглядів, стать, вік, географія, актив-
ність, охоплення, з якого пристрою користувач заходить тощо). 

• Дані про проведення інтернет-рекламної кампанії в соціальній 
мережі (аналізується за такими характеристиками: витрати – 
кількість коштів, витрачений оголошенням або кампанією за обра-
ний період; CTR – ефективність оголошення, кількість переходів 
по оголошенню, поділене на кількість показів; вимірюється у від-
сотках, якщо було обрано оплату за переходи, цей параметр буде 
також впливати на частоту показів оголошення: більш ефективні 
оголошення мають більше шансів на те, щоб з’явитися на сторін-
ках користувачів; переходи – кількість переходів по оголошенню; 
покази – появи оголошень на сторінках, що завантажуються кори-
стувачами; охоплення – кількість унікальних користувачів, яким 
хоча б раз було показано рекламне оголошення; вступ/ підписку/ 
установку – кількість, які вступили до спільноти, що підписалися 
на публічну сторінку або які встановили додаток; переходи на сайт 
– переходи на сайт рекламодавця по посиланню (діє лише для 
відео) тощо). 

• Дані про поточні результати інтернет-рекламних кампаній 
(за допомогою сервісу «Google Analytics» здійснюється щоденний 
моніторінг по таким показникам: вартість контактів, кількість 
переходів, кількість показів, CTR, звідки користувач перейшов на 
необхідну сторінку тощо). 

• Дані про поточні витрати інтернет-рекламної кампанії (врахування 
таких показників: CPM, CPC, CPV, CPA, CPO, CPS, CPL, eCPM тощо). 

3. Дані, які аналізуються після проведення інтернет-рекламної 
кампанії: дані про комунікаційні показники результативності; дані 
про економічні показники результативності; порівняльний аналіз 
позицій рекламованого бренду в мережі Інтернет до, під час  та після 
проведення інтернет-рекламної кампанії. 

Враховуючи проаналізовані особливості аналітико-інформацій-
ного забезпечення інтернет-рекламних кампаній визначено, що воно є 
недосконалим і потребує удосконалення. Одним із можливих шляхів 
покращення інформаційно-аналітичного забезпечення може бути 
створення єдиної інформаційної системи, яка б складалася із наступ-
них підсистем: підсистема даних, про результати досліджень рекламо-
ваного бренду перед запуском інтернет-рекламної кампанії; під-
система даних про конкурентне середовище в мережі Інтернет; під-
система даних про поточні результати інтернет-рекламних кампанії 
(за періодами) та підсистема даних про результати інтернет-рекламної 
кампанії.  
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В цілому можна зробити висновок, що для більшості керівників 
маркетингових підрозділів вітчизняних підприємств є  необхідність 
постійного моніторингу і накопичення інформації щодо впливу фак-
торів зовнішнього середовища на розвиток інтернет-маркетингової 
комунікаційної діяльності підприємств, для розширення ринків збуту, 
збільшення сегменту споживачів, підвищення конкурентоспромож-
ності та стабільного розвитку, і визнають актуальним питання ство-
рення маркетингової інформаційної системи підприємств торгівлі при 
використанні сучасних інформаційних технологій і виділенням 
підсистеми  маркетингової стратегічної інформації.  
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Оскільки сучасний інформаційний простір перенасичений рек-

ламою, у більшості споживачів сформувався стійкий психологічний 
імунітет до масивної рекламної атаки, яку вони відчувають кожен 
день. Але багато ще вірять кожному побаченому білборду і скроллу 
або почутому з телевізора слогану, а потім «кусають лікті», коли 
товар не відповідає озвученим в рекламі якостям. А це трапляється і 
досить часто, навіть коли реклама зроблена відомими копірайтерами з 
гучними іменами.  

Розглянемо докладніше поняття недобросовісної реклами.  
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Суть поняття «реклама» визначена ст. 1 Закону України «Про 
рекламу»: «реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена 
в будь-якій формі і будь-яким способом і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо особи 
чи товару» [1]. 

При цьому недобросовісна реклама – реклама, яка вводить або 
може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, 
державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, дво-
значності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо 
часу, місця і способу розповсюдження. 

Недобросовісною визнається реклама, яка: 
– містить некоректні порівняння рекламованого товару з товарами – 

інших виробників, що знаходяться в торговому обороті; 
– порочить честь, гідність або ділову репутацію особи (або товару, 

послуги), у тому числі конкурента; 
– є рекламою товару, реклама якого заборонена цим способом, зараз 

або в цьому місці; або якщо вона здійснюється під виглядом 
реклами іншого товару, бренду, який дуже схожий або тотожний 
до бренда-конкурента; 

– є актом недобросовісної конкуренції відповідно до антимоно-
польного законодавства. 

В ст. 7 Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції» до поняття «недобросовісна конкуренція» віднесена неправо-
мірна порівняльна реклама, тобто реклама, що містить порівняння 
з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого господарю-
ючого суб’єкта (підприємця) і не є достовірною, об’єктивною, корис-
ною для інформування споживачів [2]. 

Недобросовісна конкуренція може мати негативні наслідки і для 
осіб, щодо яких відсутні конкурентні відносини. Це в першу чергу 
споживачі, яким може бути завдано шкоди внаслідок поширення 
реклами, що вводить в оману.  

Інформацією, що вводить в оману, є, зокрема, відомості, які: 
містять неповні, неточні або неправдиві дані про походження товару, 
виробника, продавця, спосіб виготовлення, джерела та спосіб при-
дбання, реалізації, кількість, споживчі властивості, якості, комплект-
ності, придатності до застосування, стандарти, характеристики, особ-
ливості реалізації товарів, робіт, послуг, ціну і знижки на них, а також 
про істотні умови договору. 

Некоректне порівняння товару – це зведення його в найвищий 
ступінь в порівнянні з «звичайними», «іншими», «усіма іншими» 
фірмами і товарами. Якщо подібні заяви не відповідають дійсності, 
така реклама розцінюється як недобросовісна.  
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Наприклад, в рекламі стверджується: «Тільки у нас ви отримаєте 
якісний (сертифікований) сервіс». Логічно перефразувати таке твер-
дження можна так: «Усі інші компанії надають неякісні або несерти-
фіковані послуги». Тобто якщо в рекламі звучить подібний слоган, 
можна сміливо подавати позов на цього виробника в суд, бо існують 
приклади, які доводять, що такий позов можна виграти.  

Інший приклад, у 2010 році Антимонопольний комітет України 
визнав недобросовісною конкуренцією дії ТОВ «Рейнбо-ЛТД» (Київ), 
які полягали у використанні під час реалізації лікарського засобу 
«ДОЛАР» виробництва фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД» (Індія) 
упаковки, оформлення якої схоже з препаратом «ДОЛАРЕН» (виробник 
«Наброс Фарма ПВТ.ЛТД» (Індія)). Антимонопольний комітет зобо-
в’язав ТОВ «Рейнбо-ЛТД» зупинити порушення і виплатити штраф 
до держбюджету в розмірі 500 тис. грн. 

Таким чином, і рекламне агентство, і рекламодавець при розробці 
рекламного звернення повинні вирішити: невже ціна їх ділової репу-
тації менша за витрати на її захист у суді? А втрата цієї репутації 
взагалі може поставити питання: «Бути чи не бути тоді гравцем на 
ринку?»  
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Ринок продовольчих товарів в Україні не має дефіцитного 
характеру, можна навіть констатувати про деяку його перенасиченість 
товарами різної харчової специфіки. Тобто кількість конкурентів, які 
виробляють одну групу харчових товарів, постійно зростає. 

Рекламні стратегії, у тому числі стратегії фірмового стилю 
виробників продуктів харчування, з кожним роком все активніше 
розробляються. 

Таким чином, актуальність дослідження полягає в пошуку 
нових підходів застосування засобів реклами в просуванні ТМ «Коро-
лівський смак», репутації та бренду фірми на ринку харчової про-
мисловості, що сприяє росту її конкурентних переваг.  

Метою дослідження є виявлення найбільш ефективних засобів 
просування національного бренду «Королівський смак» та його особ-
ливостей на ринку харчової промисловості, а також особливості вико-
ристання фірмового стилю (товарного знаку) в рекламній кампанії. 

Національний бренд «Королівський смак» – це харчовий про-
дукт, який має зареєстровану торгівельну марку, візуальне напов-
нення, найменування, продукує у споживача образ, емоції, бажання 
приналежності до вузького кола обраних та стимулює його до 
покупки. Проаналізувавши визначення бренду практиками та науков-
цями [1; 2; 3; 4], можна визначити бренд як компанію, організацію, 
особистість, продукт, ім’я якого продукує у свідомості споживача 
образ, емоції, бажання та стимулює його до взаємодії з ним. Ство-
рення і просування бренду є сильним кроком у побудові успішного 
бізнесу в харчовій промисловості, так як бренд ідентифікує фірму і її 
товари на ринку; створює єдиний цілісний образ товару; підвищує 
прибуток; формує споживчу лояльність; бренд полегшує вихід на нові 
ринки. 

У ході дослідження визначили, що позиція бренду «Королів-
ський смак» заснована на наступних ключових моментах: 

1. Цінова політика – запорука залучення широких споживчих 
мас. Компанія зробила основну ставку на національній ціні, що, 
власне, бачимо зі слогану. Словесний товарний знак марки «Королів-
ський смак» найчастіше містить такі складові: пряма вказівка на 
найвищу якість – королівську. 

2. Оригінальний дизайн етикетки кардинально відрізняє візу-
альне сприйняття бренду, нестандартна кольорова гама (поєднання 
червоного з жовтим та золотим), «читабельність» і запам’ятовуваність 
логотипу і фірмового знаку. Логотип досліджуваної торгівельної 
марки – стилізований напис без складних малюнків, наявний малюнок 
корони. 
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3. Пряма і потужна подача слогану («Якість королівська, а ціна 
народна!», «Смакуй по королівськи!»), що несе в собі глобальну ідею 
незаперечної переваги пропонованого продукту перед аналогічними 
представниками товарної групи (наприклад, конкурентами висту-
пають бренди – ТМ «Славолія», ТМ «Віолія», ТМ «Стожар», 
ТМ «Олейна», ТМ «Олком», ТМ «Оліс», ТМ «Чумак», ТМ «Щедрий 
дар», ТМ «Кум», ТМ «Розумниця», ТМ «Диканька», ТМ «Домашнє 
українське»,  ТМ «Диканський хуторок», ТМ «Майола» та ін.).  

З’ясували, що одним із ключових ланок у побудові іміджу 
компанії «Королівський смак» займає фірмовий стиль, який передба-
чає використання єдиних принципів оформлення колірних поєднань і 
способів для всіх форм реклами, документації, упаковки продукції, 
оформлення офісу, одягу співробітників та інших компонентів, що 
мають відношення до компанії.  

Проаналізували, що реклама бренду харчових продуктів 
«Королівський смак» є короткою і чіткою. Велике значення тут мають 
ілюстрації та яскраві заголовки, які привертають увагу покупців. 
Реклама продуктів харчування залежить від цілей рекламної кампанії 
і правильного вибору цільової аудиторії.  

Найефективнішим методом реклами харчових продуктів дослід-
жуваної торгової марки є телереклама на всеукраїнських каналах. 
Адже, реклама продуктів харчування (наприклад, майонезу, кетчупу, 
рафінованої олії) на телебаченні показує процес приготування їжі, 
особливо, якщо продукт новий і невідомий споживачеві, показується 
спосіб приготування та вживання. Проморолик – «Соняшникова олія 
та майонез торгової марки «Королівський смак» – Якість королівська, 
а ціна народна!». 

Реклама продуктів ТМ «Королівський смак» на радіо менш 
прослідковується і менш ефективна ніж на телебаченні, це поясню-
ється тим, що вона не може передати візуальний образ, який дуже 
важливий при рекламі продуктів харчування. Тому реклама продуктів 
на радіо використовується тільки як допоміжна.  

Реклама продуктів «Королівського смаку» у друкованих ЗМІ 
дозволяє більш точно потрапити в цільову аудиторію (особливо це 
стосується реклами продуктів у журналах, наприклад «Лиза. 
Приятного аппетита», «Добрые советы», «Смачно та просто», «Добра 
кухня», «Едим со вкусом» та ін.). Реклама продуктів у журналах 
містить велику, яскраву фотографію. Реклама харчових продуктів у 
газеті хороша тим, що там публікують статті про товар, в якій 
описуються всі конкурентні переваги товару. Так, наприклад, пуб-
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лікація «Подарок от солнца. Как выбрать подсолнечное масло без 
канцерогена» у всеукраїнському загально-діловому тижневику «Ваш 
шанс» за 21.12.2011 рік (№ 51), стаття ««Відмінники» і «хорошисти» 
новорічного столу» у газеті «Вечірній Донецьк» за 27.12.2013 рік 
тощо. 

У рекламі дуже часто з’являється не сам продукт, а лише 
упаковка: майонез, смажене насіння, кетчуп, масло соняшникове, 
халва, сир тощо. При рекламуванні в пресі або за допомогою зовніш-
ньої реклами, – знову показується упаковка товару. Оригінальна і 
ретельно продумана упаковка підвищує ефективність навіть невели-
кої рекламної кампанії. Таким чином, упаковка сприяє підтримці 
новизни бренду. 

Отже, реклама продуктів харчування ТМ «Королівський смак» 
досить різноманітна і цікава для маркетолога і рекламіста. Вона 
використовує безліч каналів комунікації, а значить, маркетологу і 
рекламістові є велике поле для діяльності. 
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керівник дослідницького центру Ributation Lab 
 
Чому у світі зростає актуальність управління репутацією? 
Технологічні новації кінця ХХ початку ХХІ ст., зокрема у 

інформаційно-комунікаційній галузі, стали одним з факторів початку 
глобальної трансформації соціальних та економічних моделей діяль-
ності людства. Швидкий та зручний доступ до глобальних та локаль-
них баз даних, в які записується практично все, що відбувається у 
світі; зростання кількості та якості пристроїв фото-відео фіксації та 
доступу до баз даних; зручний та швидкий обмін інформацією між 
людьми – це лише деякі чинники тих процесів трансформації, які 
зараз відбуваються зараз у світі в цілому та в Україні зокрема. 

В цьому контексті суттєво зросла важливість питання нових, 
актуальних для сучасності, моделей інформаційних комунікацій та 
маркерів (критеріїв) формування довіри. У сучасному – динамічному 
та комунікаційно зв’язаному світі – саме репутація стає все більш 
актуальним та значним маркером та інструментом, в тому числі – в 
економічній діяльності, зокрема у брендінгу. Фактором прийняття рішення 
про взаємодію чи навпаки – блокаду того чи іншого суб’єкта (бренда).  

Які ключові зміни відбулися в комунікаціях брендів? 
Перше – комунікації все більше набувають діалогового формату. 

На зміну монологовим системам «вертикального мовлення» (ЗМІ, 
рекламні медіа тощо) приходять горизонтальні діалогові системи 
(соціальні мережі, он-лайн спільноти тощо) 

Друге – драматично зросла швидкість розповсюдження інфор-
мації та масштаби охоплення. Практично кожна людина стала «ньюс-
мекером» та ретранслятором новини. Завдяки цьому зросла не тільки 
швидкість розповсюдження новини, а й охоплення. Цікаве фото, 
влучний вислів, унікальне відео лише однієї людини може протягом 
лічених хвилин та годин охопити мільйони інших людей. 

Третє – світ стає дедалі все більш прозорим та взаємопов’язаним. 
В сучасному світі дуже важко що-небудь зробити таємним. Мільйони 
фото-відео камер споглядають, стежать за кожним кроком кожного 
працівника компанії, за кожною одиницею товару бренду… 

До яких драматичних наслідків це призвело? 
Перше – бренди втратили право на помилку. Навіть маленька 

помилка може призвести до мільйонних втрат. 
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Друге – бренди втратили право на спокій. Необхідно бути 
готовими 24/7 миттєво відреагувати на спонтанну кризу чи інфор-
маційну атаку. 

Третє – бренди втратили право на обман. Навіть невеличке 
перебільшення може бути розцінено як обман, не кажучи про свідоме 
надання недостовірної інформації. І це стане причиною та «високо-
октановим паливом» інформаційної кризи, яка може зруйнувати 
навіть потужній бренд. 

Що з цим робити? 
Ключовим фактором сучасних комунікацій стає довіра: до дже-

рела інформації, до її змісту, до брендів, про які йде мова… 
Формування та зміцнення довіри до брендів – одне з головних 

завдань систем управління репутацією. 
Правильно спроектована та налаштована система управління 

репутацією дає такі можливості: 
Перше – цілісне позитивне сприйняття бренду різними стейк-

холдерами. 
Друге – формування у стейкхолдерів відчуття співучасті та 

бажання захищати та підтримувати «свій бренд». 
Третє – мінімізація швидкості та масштабів охоплення в разі 

виникнення негативної інформації про бренд чи пов’язаної з ним 
негативної події. 

Як це працює? 
Ключовою дією є формулювання «репутаційної матриці бренду»: 

об’ємного (багатомірного) опису суті бренду у взаємодії його з 
зовнішнім світом. 

Репутаційна матриця бренду охоплює як минуле так і майбутнє 
бренду. Та описує суть бренду у різних характеристиках: 
емоціональних, раціональних тощо. 

На базі репутаційної матриці будується багатопозиційна кому-
нікаційна карта: які взаємодії існують між брендом та стейкохол-
дерами; яке ставлення стейкхолдерів до бренду та бренду до стейк-
холдерів; як різні стейкхолдери впливають один на одного в контексті 
їх ставлення до бренду; які кризові (негативне ставлення) зони 
існують чи можуть виникнути. 

На сонові цього розробляється комплекс інформаційних дій та 
вчинків бренду, які мають сприяти формуванню та розвитку довіри до 
нього з боку різних стейкхолдерів. 

 
 



 57

Список використаних джерел 
 

1. Кашпур А.А. Репутация / А.А. Кашпур. – Киев : издательство 
Логос, 2015. – 70 с. 

2. Почепчов Г. Трансформация коммуникаций: от коммуникации 
империй до коммуникации граждан [Електронний ресурс] / 
Г. Почепчов // сайт Media Sapienс. – Режим доступу до ресурсу: 
http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/manipulation/transformatsiya_kom
munikatsiy_ot_kommunikatsii_imperiy_do_kommunikatsii_grazhdan/ 

3. Репутационный риск. Доброе имя: инструкция по эксплуатации 
[Електронний ресурс] // Вестник Центра раскрытия информации 
\»Интерфакс\», 38-й выпуск. – Режим доступу до ресурсу : 
https://www.spark-interfax.ru/promo/ru/articles/20-edisclosure.html 

4. Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации / 
А.В. Соколов. – Санкт-Питербург: Изд-во. Михайлова В.А., 2002. – 
461 с. 

5. Farhad Safinia. телесериал The Boss [Електронний ресурс] / Farhad 
Safinia // Starz. – 2011. – Режим доступу : https://en.wikipedia.org/ 
wiki/Boss_(TV_series). 

 
 
 

 
ФЛЕШМОБ ЯК КОМУНІКАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

У ЛОБІЮВАННІ ПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 
 
 

Кіслов Д.В., 
к.політ.н., доц., 

доцент кафедри маркетингу та реклами 
КНТЕУ, 

Павлюк М., 
студентка ФТМ групи 2-8,  

КНТЕУ 
 

Політичну, як і соціальну рекламу, можна розглядати в різних 
площинах. Але перш за все, вона являє собою одну зі сфер рекламної 
діяльності, поряд з економічною, соціальною, юридичною, конфесій-
ною, особистісної рекламою, рекламою послуг, міжособистісних 
відносин тощо. 



 58

При цьому політична, як і державна реклама останнім часом 
досить динамічно обростає специфічними, особливостям реклами. 
Її специфіку слід також віднести характер і тип її комунікативного 
впливу: будучи активним, «силовим» впливом, політична реклама 
відноситься до категорії тактичних комунікацій, вона «сіє» на поле, 
попередньо «зораному» стратегічними комунікаціями (паблік рилейшнз і 
пропагандою). Мета будь-якого рекламного повідомлення – спону-
кати людей до конкретної дії, а нові віяння в індустрії дозволяють 
формувати громадську думку і пріоритети за принципом «якомога 
швидше, якомога енергійніше». 

Глобалізаційні процеси кидають нові виклики суспільству та 
вимагають певної трансформації соціальної комунікації у політичній 
сфері. Нові підходи до проявів лобіювання політичних інтересів 
зумовлюється як закономірностями соціально-психологічного роз-
витку, так і сучасною соціально-політичною ситуацією та станом 
політичної культури суспільства. 

В умовах становлення демократії політична активність мас має 
супроводжувати не лише окремі вчинки громадян, що відлунюють 
суспільно-політичні процеси, а й віддзеркалюють усю їхню пове-
дінку, стиль життєдіяльності, особистого і колективного життя [2].  

Прагнення громадян висловлювати свої потреби і інтереси, які 
пов’язані з корінними змінами умов їх життя, і безпосередньо впли-
вати на впровадження відповідних змін зумовило появу технології 
флешмобу (також флешмоб, флеш-моб або просто моб, від англ. Flash – 
спалах, мить; mob – натовп, букв. «спалах натовпу», «натовп, який 
спалахує») і його політичного виду. О. Ямпельницький стверджує, що 
політичні флешмоб-акції перетворюються в новий механізм політич-
ної участі особистості, яка все більше привертає широкі маси насе-
лення в усьому світі. 

Слід зазначити, що вивчення генези флешмобу неможливе без 
його підґрунтя – натовпу та психології його поведінки. Варто наго-
лосити, що дослідження натовпу як соціально-психологічного фено-
мена має давню традицію (С. Московічі, С. Сигеле, Г. Тард, Х. Ортега-і-
Гассет, З. Фрейд та ін.). Однак, як зазначає Г. Хазагеров, мобільність, 
готовність швидко збиратися в натовп і швидко розбігатися – предмет 
дослідження саме нашого часу [4] 

М. Афонін визначає наступні правила флешмобу: 
– Ніхто з учасників не платить і не отримує грошей.  
– Дія повинна здаватися спонтанною (учасники не збираються в 

місці події до акції). 
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– Повинно скластися враження, що мобери – такі ж випадкові 
перехожі, як і всі (не спілкуватися один з одним до, під час і після 
акції в місці проведення).  

– Сценарій повинен мати абсурдний характер (дії моберів не повинні 
піддаватися логічному поясненню).  

– Флешмоб має викликати здивування, а не сміх (всі учасники 
повинні бути тверезими і усвідомлювати свої дії, робити все з 
серйозним виглядом, перебуваючи при здоровому розумі).  

– Флешмоб не повинен містити рекламу або ж її елементи, акції не 
примушують до голосування за кого-небудь. [1] 

– Організція політичних флешмобів, як правило, відбувається через 
Інтернет. Однак, доволі часто інформація про проведення флеш-
мобу може бути розміщена не за допомого офіційного сайту, а 
через соціальні мережі, окремі соціальні сторінки. 

Супутніми елементами для політичного флешмобу можуть бути 
техні ресурси так би мовити мобільні додатки (Навігатори, 
Яндекс.або Гугл карти тощо), які мають на меті полегшити логістику 
життя пересічного громадянина – користувача програмного забезпе-
чення. Проте, разом з тим, вони можуть виконувати доволі неодно-
значну функцію, наприклад, під прикриттям показу найкоротшого 
шляху, користувача можуть привести до місця проведення флешмобу 
або порформенсу залучаючи його у сценічні процеси, театралізвані 
акції, мітинг (від англійської зібрання).  

Звісно, першопочатково флешмоб не був передбачений як  
PR-акція, тим більше як виступи учасників що мають політичне 
і економічне забарвлення.  

Цікаво, що візитівкою флешмоберів СНД стали саме політичні 
стихійні зібрання, започатковані білоруською опозицією після берез-
невих виборів 2006 р. У Росії на даний момент це єдиний засіб 
висловити свій соціальний протест, не будучи при цьому притягнутим 
до кримінальної відповідальності. Під час президентської виборчої 
кампанії 2012 року акції протесту набули масового характеру і про-
котилися по всій країні, зокрема в столиці і після виборів. [3] 

Але оскільки, флешмоб в межах нашої локації його ніші попу-
лізації – соціально-психологічне, політичне явище. То таким чином, 
як і будь який суспільний феномен, флешмоб варто розглянути 
з позицій нормативно-правового регулювання. 

Аналізуючи законодавство України, а саме відповідно до статті 
39 Конституції України: «громадяни мають право – збиратися мирно, 
без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 
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проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади 
чи органи місцевого самоврядування» [5].  

Статті 54-60 Закону «Про місцеві вибори» регулюють питання 
проведення передвиборної агітації, зокрема, форми і засоби, строки 
проведення агітації, порядок здійснення оплати, обмеження щодо 
агітації тощо» [6]. 

Визначення політичної реклами, яке міститься у Законі України 
«Про місцеві вибори» наступне: «Політична реклама – це одна з форм 
передвиборної агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, 
яка спонукає виборців голосувати за або не голосувати за певного 
суб’єкта виборчого процесу». Теперішнє визначення політичної рек-
лами (як розміщення або поширення матеріалів передвиборної 
агітації за допомогою рекламних засобів) зміщує акценти з форми 
ведення передвиборної агітації на засоби, які застосовуються для її 
поширення.  

Отож, як ми бачимо, в законодавстві України відсутнє поняття 
«флешмоб», а, значить, що механізм врегулювання відносин, що 
виникають між сторонами (у даному випадку – державою, організа-
тором та учасниками флешмобу) також невпорядкований. 

Висновки. Досліджуючи проблематику ідейно-історичних пере-
думов виникнення флешмобу, а також, прослідковуючи психологію 
мас та вплив на неї новітніми технологіями, можна стверджувати, що 
флешмоб посідає особливе місце у громадському житті тієї чи іншої 
держави.  

Флешмоб виконує ряд важливих суспільних функцій, зокрема,  
лобіювання інтересів певних груп громадськості, спрямоване на 
вкорінення певних поведінкових моделей, представлених, зазвичай, у 
формі яскравого дійства.  

Проте це питання, в свою чергу, потребує особливої уваги 
з боку держави, адже будь-які суспільні відносини потрібно врегульо-
вувати на законодавчому рівні з метою забезпечення стабільності та 
безпеки у соціумі.  
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Становлення реклами на сучасному українському ринку зазнає 

процесів глобалізації та трансформації в Інтернет-середовищі. 
Описуючи еволюцію реклами, французький філософ Ж. Бодрійяр 
зазначає: «Реклама оголошує своїм завданням повідомляти про 
характеристики того чи іншого товару і сприяти його збуту» [1]. 
Таким чином, первинна та головна функція реклами «продавати» стає 
більш цілеспрямованою на конкретну цільову аудиторію з ураху-
ванням нових інформаційних технологій.  

Актуальність процесу диджиталізації реклами набирає широ-
кого поширення, особливо на ринку України. Особливості застосу-
вання Інтернету в маркетинговій діяльності досліджувалися багатьма 
теоретиками та практиками: В. Байков, О. Варвиш, К. Вертайм, 
Ф. Вірін, В. Висоцька, Л. Вундерман, Р. Гавриш, Т. Данько, Д. Еймор, 
С. Ілляшенко, С. Кадулін, О. Китова, Р. Костяєв, та інші, де широко 
представлено дослідженя Інтернет-маркетингу, застосування інстру-
ментів  електронного бізнесу.  

Згідно з підрахунками ВРК, які здійснюються в гривнях, за 
останні 5 років частка Інтернету на медіаринку виросла більш ніж в 
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п’ять разів. Інтернет демонструє блискучі результати на тлі падіння 
всього медіарекламного ринку України на 15% в 2015 році (проти 
зростання в 11% роком раніше), яке спровокував політичну та еконо-
мічну кризу в країні [3]. Таким чином, сьогодні у процесі розробки 
рекламної кампанії передусім застосовують результати маркетин-
гових досліджень та залучають необхідні засоби масової інформації, 
які б сприяли створенню сприятливого інформаційного середовища 
навколо компанії чи бренду. Але у час розвитку новітніх засобів 
інформації, появи 3-G Інтернету, типовий користувач обирає най-
простіші шляхи до здійснення покупок. Раціональні чи емоційні 
мотиви, що закладені рекламодавцем у сценарій реклами – це основні 
інструменти маніпулювання свідомістю потенційного споживача.  
Саме тому, основна роль реклами у комерційній діяльності полягає в 
отриманні прибутку, у той час, як Інтернет спрощує використання 
витрат та часу на інформування цільової аудиторії. 

З можливостями переходу у віртуальний простір, спілкування та 
зворотній зв’язок між рекламодавцем та користувачем стає більш 
цілеспрямованим. Українські соціальні платформи мають ряд переваг:  
встановлення відповідних параметрів таргетингу й аналіз ефектив-
ності за показниками ROI [4]. Таргетинг – це технологія Інтернет-
реклами,  що сприяє зниженню витрат рекламодавця на залучення до 
рекламних матеріалів тільки тієї частини аудиторії сайту, яка 
відповідає заданим критеріям [5]. Наступною перевагою у процесі 
диджиталізації реклами є управління та обмін інформацією, що є над-
звичайно важливою для забезпечення ефективності та резуль-
тативності будь-якого маркетингового каналу. Інтернет стає глобаль-
ним засобом комунікації, який не має жодних територіальних обме-
жень. Також варто згадати, що роль маркетингових досліджень є 
невід’ємним елементом будь-якої успішної рекламної кампанії. Але з 
появою SMM та SEO, рекламодавець може направляти рекламу на 
конкретну цільову аудиторію, використовуючи поведінкові та пси-
хографічні характеристики. 

Отже, виходячи з практики, на сучасному ринку реклами відбу-
вається процес становлення диджиталу, як комерційної платформи. 
Враховуючи ситуацію, що склалася сьогодні на ринку медіареклами, 
можна спрогнозувати наступні напрями розвитку цієї галузі у 
майбутньому: 

1. Зростання питомої ваги Інтернет-торгівлі в сфері товарно-
грошових відносин; 

2. Посилення конкуренції між суб’єктами-учасниками ринку 
Інтернет-торгівлі; 
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3. Посилення інтеграції вітчизняного Інтернет-ринку до світового; 
4. Використання  нових форматів взаємодії зі споживачем [2]. 
Подальшими перспективами розвитку є вивчення і більш детальне 

надання інформації щодо удосконалення, використання нових  інстру-
ментів, розрахунків показників ефективності диджитал досліджень.    
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Процес планування рекламної діяльності підприємств значним 

чином змінюється під впливом загальних тенденцій розвитку сус-
пільного виробництва. Поступальне впровадження автоматизованих і 
комп’ютеризованих систем управління, а також постійна еволюція 
знань, призводять до вдосконалення процесу складання рекламного 
плану. Покращення виражається у зменшенні часу, необхідного для 
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виконання відповідних завдань, зростанні якості контролю за резуль-
татом, зменшенні потреби в додаткових знаннях персоналу та поси-
ленні обґрунтованості рішень. Основним інструментом згаданого 
вище вдосконалення можна вважати спеціалізоване програмне забез-
печення для медіапланування, яке використовує низку автоматично 
оновлюваних медіапоказників. 

Одним із таких ключових показників є охоплення, яке сьогодні 
прийнято трактувати, як частку аудиторії, яка контактувала з певною 
подією. Під подією ми розуміємо будь-який інформаційний продукт, 
що містить рекламне звернення того чи іншого рекламодавця, а 
відтак, є предметом дослідження. Охоплення може бути виражене не 
тільки у відсотках, а й у абсолютних показниках, тобто в кількості 
осіб. Наприклад, Дж. Сурманек, Дж.Р. Росистер та Л. Персі, наводять 
майже аналогічні визначення охоплення – число представників цільо-
вої аудиторії, що контактували з рекламою протягом одного реклам-
ного циклу (певного періоду часу) [3, с. 203; 1, с.457; 2, с.395]. Однак, 
при проведенні практичних розрахунків охоплення записується у 
відсотках, що підтверджують і названі автори, адже в прикладах, що 
ними наводяться, показник подається саме як частка аудиторії 
[3, с. 61-62; 1, с. 480; 2, с. 200]. 

Не дивлячись на простий зміст поняття «охоплення», багато-
аспектність рекламної діяльності, спричиняє наявність різних його видів, 
що класифіковані нами за рядом класифікаційних ознак (табл. 1).   

 

Таблиця 1 
Групування видів охоплення 

 

№ 
пор. Класифікаційна ознака Види охоплення 

Планове 1 Стадія управління рекламною кампанією Фактичне 
Загальне 2 Соціально-демографічна характеристика 

аудиторії Цільове 
Ексклюзивне (чисте) 3 Кількість джерел отримання рекламної 

інформації одного рекламодавця Дубльоване 
Одиничне 4 Кількість оцінених медіаносіїв Мультимедійне 

Технічне (потенційне) 5 Критерії оцінювання Досягнуте 
Одномоментне 6 Проаналізований час рекламної кампанії Кумулятивне 

Локальне 
Регіональне 7 Територія поширення оцінюваної 

аудиторії Національне 
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№ 
пор. Класифікаційна ознака Види охоплення 

Ефективне 8 Достатність кількості контактів з 
аудиторією Неефективне 

З частотою 1+ 
З різними значеннями частоти 9 Частота контакту  

Із середньою частотою 
Телевізійне 

Радіо 
Інтернет 

Зовнішньою рекламою 
10 Вид медіаканалу 

Іншими видами 
Певними телепередачами 
Певними радіостанціями 

Певними сайтами 11 Вид медіаносія 

Іншими видами 
 

Виділення різних видів охоплення за названими класифіка-
ційними ознаками стає можливим у результаті впливу таких факторів, 
як сфера й територія поширення діяльності рекламодавця, особли-
вості характеристик і поведінки його цільової аудиторії, тривалість та 
зміст рекламної кампанії, відмітні ознаки медіаканалів та медіаносіїв, 
що визначені як пріоритетні. 
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Драматичні події 2014 року в Україні негативно вплинули на 
динаміку економічної діяльності. Не став виключенням і ринок 
рекламних послуг, де вперше після кількох років стабільного зростан-
ня спостерігалося суттєве скорочення обсягів реалізації. Але з часом 
ситуація стабілізується, про що свідчать як дані Державної служби 
статистики України, так і оцінки експертів Всеукраїнської рекламної 
коаліції. 

Державна служба статистики України при аналізі діяльності під-
приємств сфери послуг з 2013 року відносить рекламну діяльність до 
синтетичної позиції «Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури 
ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна 
діяльність» [1]. Динаміка обсягів реалізованих послуг за цією пози-
цією в 2013–2016 рр. подана в табл. 1, поквартальні зміни протягом 
2015–2016 рр. – у табл. 2. 

Таблиця 1 
 

Обсяги реалізованих послуг у 2013–2016 рр. [1] 
 

2013 2014 2015 2016 

Рік млн. грн. млн. грн 
% до 
2013 
(+/–) 

млн. грн
% до 
2014 
(+/–) 

млн. грн 
% до 
2015 
(+/–) 

Рік 21551,7 16144,9 –25,1 17046,7 +5,6 - - 
І півріччя - - - 7664,4 - 10940,6 +42,7 

 
Виходячи з того, що обсяг реалізованих послуг за І півріччя 

2015 р. становив 45,0% від показника за 2015 р. в цілому, можна 
прогнозувати, що результат за 2016 р. в цілому становитиме близько 
24312,4 млн. грн, тобто перевищить рівень докризового 2013 р. – 
причому незважаючи на те, що починаючи з 2014 р. в даних статис-
тики не враховується АРК Крим та тимчасово окуповані райони 
Донецької та Луганської областей. Але навіть цей прогноз може 
виявитися надто песимістичним, оскільки з табл. 2 можна бачити, що 
темпи приросту продажів послуг відносно аналогічного періоду 
попереднього року з кожним кварталом збільшуються. 

Дослідження географічного розподілення надання рекламних 
послуг показує, що абсолютне лідерство належить столиці – у І пів-
річчі 2016 р. тут надавалося 83,4% від загального обсягу реалізованих 
послуг по Україні. Проте, протягом 2013–2016 рр. помітно збільши-
лися частки таких областей, як Одеська (від 2,28 до 4,04%), 
Харківська (від 1,77 до 2,25%), Львівська (від 0,91 до 1,57%). 
Навпаки, скорочувалися частки Київської (від 2,63 до 1,83%) та, 
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зрозуміло, Донецької (від 1,43 до 0,20%) областей. Приблизно одна-
ковою залишається частка Дніпровської області (1,89–1,93%); показ-
ники інших областей не перевищують 1%. 

Таблиця 2 
 

Обсяги реалізованих послуг у 2015–2016 рр. поквартально [1] 
 

І ІІ ІІІ ІV 

Квартал млн. грн млн. грн 
% до  
І кв.  
(+/–) 

млн. грн
% до  
ІІ кв. 
(+/–) 

млн. грн 
% до  
ІІІ кв. 
(+/–) 

2015 3780,7 3883,7 +2,7 3849,6 –0,9 5532,7 +43,7 
2016 4965,8 5974,9 +20,3 – – – – 

% 2016 до 
2015 (+/–) 

+31,3 +53,8 – – – – – 

 
Характеристика обсягів та структури медійного рекламного ринку 

України за даними Всеукраїнської рекламної коаліції подана в табл. 3. 
 
 

Таблиця 3 
 

Обсяги медійного рекламного ринку України в 2013–2015 рр.  
та прогноз на 2016 р. [2] 

 

 2013 2014 2015 
2016 

(грудень 
2015) 

2016 
(липень 

2016) 
ТБ-реклама 4940 3930 4164 4811 5263 
Преса 2497 1670 1320 1248 1248 
Радіореклама 340 290 304 333 387 
Зовнішня реклама 1500 1030 952 1045 1215 
Реклама в кінотеатрах 40 30 24 26 26 
Інтернет-реклама 2050 2115 2355 2745 2855 
Медіа-ринок в цілому 11367 9065 9119 10208 10994 
 

Отже, І півріччя 2016 р. впевнено дає підстави для переходу до 
більш оптимістичних прогнозів, і загальний обсяг медійного ринку 
наближається до показників 2013 р. Таким чином, можна зробити 
висновок, що ринок рекламних послуг України демонструє ознаки 
виходу з кризи, відновлює втрачені темпи росту і закладає надійну 
основу для подальшого розвитку. 
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В умовах загострення ринкової конкуренції зростає потреба 

підприємств та організацій у кваліфікованих фахівцях-маркетологах. 
Відповідно постає необхідність популяризації спеціальності «Марке-
тинг». Однак, сьогодні використання традиційної реклами вже є 
недостатнім, більш дієвими стають нові форми та методи маркетин-
гових комунікацій.  

З метою залучення абітурієнтів та формування іміджу кафедрою 
маркетингу Одеського національного економічного університету про-
водиться Міжнародний конкурс для студентів і школярів «Реклама-
Фест». Формат проведення – конкурс робіт учасників з ВНЗ, коледжів 
і шкіл України за двома напрямками: 1) рекламні відео-ролики та 
2) друкована, зовнішня, сувенірна реклама і POS-матеріали.  



 69

Головною метою проведення Конкурсу є популяризація спе-
ціальності «Маркетинг» і професії «маркетолог». Разом з тим, в 
результаті проведення Конкурсу досягається виконання багатьох 
завдань: впровадження нових методів навчання студентів зі спеціаль-
ності «Маркетинг», зокрема формування практичних навичок органі-
зації PR-заходів, формування іміджу університету і кафедри марке-
тингу, взаємодія навчального закладу і бізнесу. 

Конкурс «Реклама-Фест» було проведено 6–7 грудня 2013 р. та 
3–4 грудня 2015 р. У 2013 р. у Конкурсі прийняло участь 64 учасника 
із 16 навчальних закладів, а у 2015 р. у Конкурсі прийняло участь 
137 учасників із 36 навчальних закладів, у тому числі учні з 8 шкіл. 
Таким чином, кількість учасників у 2015 р. збільшилась порівняно із 
2013 р. на 37 осіб або у 2,14 раз, що свідчить про ефективність 
проведеного заходу та правильність обраного формату та напрямку 
розвитку.   

Для поширення інформації про Конкурс були використані такі 
засоби просування: друкована реклама (флаєри та плакати); соціальні 
мережі; засоби прямого маркетингу (електронна розсилка та офіційні 
листи до навчальних закладів); презентації у школах. Результати 
аналізу відносної результативності використаних інструментів просу-
вання наведені у табл. 1. Як бачимо, у відносному вираженні най-
більш ефективними виявились такі інструменти, як «Офіційний лист 
до навчального закладу», «Презентація оргкомітету» та «Розсилка 
запрошень адміністраторам сторінок у «ВК» інших навчальних закла-
дів», які в сутності є інструментами прямого маркетингу. 

Таблиця 1 
 

Інструменти залучення учасників Конкурсу 
 

Канали залучення учасників Кількість 
контактів 

Кількість 
ефективних 
контактів 

% ефективних 
контактів від 
загальної кіль-
кості контактів 

Офіційний лист до навчаль-
ного закладу 12 8 66,7 

Запрошення по електронній 
пошті для учбового закладу 112 11 9,82 

Презентація оргкомітету 15 10 60,00 
Розсилка запрошень адміні-
страторам сторінок у «ВК» 
інших навчальних закладів  

21 10 47,62 

Зовнішня реклама (афіши, 
плакати, постери) 204 12 5,88 
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Проаналізуємо ефективність сторінки спільноти Конкурсу 
«Реклама-Фест» у соціальній мережі «ВКонтакте» (https://new.vk.com/ 
reklamafest) за допомогою коефіцієнта залученості (Engagement Rate) 
за формулою (1):  

                          (1) 
 

де, Average Post Engagement Rate – коефіцієнт залученості;  
Likes – кількість відміток «подобається»; 
Comments – кількість коментарів; 
Shares on a given day – кількість перепостів на певну дату; 
of wall posts made by page on a given day – кількість повідомлень на 

сторінці на певну дату; 
Total Fans on a given day – загальна кількість дописувачів на певну 

дату. 
 
Визначимо рівень залученості до, під час, та після проведення 

Конкурсу: 
 

[(3+0+0)/1] x [100% / 150] = 2%. 
 

 = [(28+3+0/ 2] x [100% / 380] = 4,07%. 
 

 = [(19+2+0/ 2] x [100% / 315] = 6,35%. 
 
Зростання коефіцієнту залученості свідчить про збільшення 

інтересу аудиторії до проведеного Конкурсу «Реклама-Фест». 
Сьогодні проведення PR-заходів є важливим елементом марке-

тингових комунікацій кожного навчального закладу. Проведення 
різноманітних конкурсів, олімпіад, конференцій сприяє підвищенню 
обізнаності студентів та потенційних абітурієнтів щодо майбутньої 
спеціальності та підвищує відомість та імідж самого навчального 
закладу. 
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В Україні маркетингово-комунікаційна галузь та зокрема рек-

ламна, переживає тяжкі часи скорочення обсягів ведення бізнесу, що 
викликано зменшенням рекламних бюджетів клієнтів-рекламодавців, 
падінням обсягів виробництва продукції, зростанням валютного курсу 
та рівня інфляції тощо. Все це спричиняє необхідність пошуку 
підприємствами прийнятних рекламних носіїв, які дозволять досягти 
оптимальних бізнес-результатів за мінімальних рекламних витрат. На 
рекламних ринках провідних країн світу це уже здійснюється за допо-
могою сучасної технології – програматик (англ. programmatic).  

Використання програматика передбачає автоматизований про-
цес купівлі-продажу місця розміщення реклами на ресурсах (сайти, 
соціальні мережі та ін.) на основі детальних даних про їх аудиторію, а 
саме соціально-демографічних характеристик, географії перебування, 
освіти, поведінки у віртуальному просторі, участі у групах, уподобань 
та іншої закритої, недоступної учасникам ринку інформації. Це 
дозволяє рекламодавцю купувати аудиторію, а не рекламні можли-
вості інтернет-ресурса.    

Програматик передбачає закупівлю рекламних носіїв 5-ма спо-
собами: відкритий аукціон в режимі реального часу, закритий 
аукціон, купівля на біржі за фіксованою ціною, гарантовані автомати-
зовані продажі (програматик-директ) та автоматизоване виконання.       

Основою програматика є платформа управління даними (Data 
Management Platform). Програматик передбачає не лише алгоритмічні 
закупівлі реклами та автоматизацію операцій, а й інтелектуальну 
систему, яка самонавчається за рахунок історії користувача та з 
кожним разом відображає користувачу лише цікаву та корисну для 
нього рекламу [2]. 



 72

За оцінкою Alex Kantrowitz в його статті, опублікованій на відо-
мому у світі е-ресурсі http://adage.com, до кінця 2014 року таким 
чином купувалося 15% усієї реклами [1]. У 2015 році в США обсяг 
програматик-закупівель у загальному обсязі інтернет-реклами пере-
вищив 50%. [2].  

В Україні за результатами дослідження, проведеного Інтернет-
асоціацією України, у рекламних агентств частка таких закупівель 
інтернет-реклами у 2015 році склала 4,8%, а в другому півріччі 2016 
року – уже 6,04% [2]. Така позитивна динаміка підтверджує світові 
тренди у розповсюдженні програматика.   
 Незважаючи на перспективність та доцільність впровадження 
технології автоматизованої закупівлі рекламних ресурсів, існує низка 
бар’єрів, які стримують її поширення в Україні: 

1) не вистачає кваліфікованих фахівців рекламного бізнесу, які 
досконало володіють цією технологією та можуть її аргументовано 
представити клієнтам-рекламодавцям; 

2) оскільки ядром програматика є великий обсяг даних (англ. 
Big Data) про аудиторії, результативність рекламних носіїв, то є про-
блема у їх накопиченні та використанні; 

3) серед рекламних агентств та рекламодавців поширене консер-
вативне ставлення до способу закупівлі місця розміщення реклами, а 
саме шляхом прямого звернення до інтернет-ресурсів та засобів 
масової інформації; 

4) особливо серед рекламодавців існують завищені очікування 
щодо автоматизованої моделі продажу-купівлі реклами, яка відразу 
начебто підвищить ефективність рекламної кампанії. Справді ця 
технологія зменшує рекламні витрати за рахунок аукціонних 
закупівель, дозволяє віднайти релевантні цільовій аудиторії рекламні 
майданчики, але не слід забувати і про рекламні звернення, низька 
якість яких може звести нанівець усі зусилля з пошуку ефективних 
рекламних носіїв.  

Разом з тим на українському ринку програматик як система 
автоматизованої закупівлі рекламних носіїв набуває все більшої 
популярності, зростає рівень знання про його переваги, він стає 
важливим у медіаплануванні, яке здійснюють медіаагентства.   

Враховуючи прискіпливість, з якою в умовах кризи рекламо-
давці виділяють рекламні бюджети та відстежують ефективність їх 
використання, саме новітня для українського ринку технологія заку-
півлі рекламних ресурсів – програматик забезпечує добір релевантних 
рекламних носіїв та цілеспрямований вплив на цільову аудиторію 
підприємства. На нашу думку, існуюча в Україні криза прискорить 
поширення програматик-закупівель реклами.    
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За умов глобалізації світового рекламного ринку великого зна-
чення набуває така тенденція його розвитку, як кардинальні зміни в 
підходах до формування рекламних посилань. Успішне подолання 
фільтрів, що виставляються одержувачами реклами, зажадало широ-
кого застосування творцями реклами нових інструментів, що дозво-
ляють їх «обходити». Серед основних таких прийомів:    
– виражена розважальність реклами; 
– широке використання в посланнях елементів гумору; 
– інтерактивність, спроби зав’язати з адресатом діалог, залучення 

одержувача в процес, описуваний у рекламному посланні; 
– застосування сучасних креативних вірусних технологій та ін. 

Можна погодитися із очільником дослідного холдингу ROMIR-
Monitoring, А. Милєхіним, який зазначив, що реклама: «... має бути 
зручною для споживачів, органічно вплетена в інформаційну струк-
туру. Прикладом цього може бути реклама в комп’ютерних іграх 
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і різні види реклами в Інтернеті, що природньо включені у 
віртуальний простір» [1]. Іншими словами, для того, щоб реклама 
була помічена, вона має бути цікавою, несподіваною, емоційно 
забарвленою, оригінальною та інтерактивною. 

Однією з помітних глобальних тенденцій сучасного розвитку 
реклами стало підвищення рівня соціальної відповідальності й зро-
стання ролі саморегулювання в діяльності рекламістів. Ця тенденція є 
логічним наслідком зростання ролі реклами в сучасному суспільстві. 
Дуже важливі сфери соціально-економічного життя, з одного боку, 
багато в чому залежать від успіхів у розвитку цивілізованої реклами, з 
іншого боку, – дуже чутливі до несумлінності, невдач і зловживань у 
рекламі. 

Основна форма реалізації тенденції росту соціальної відпо-
відальності рекламістів – свідоме самообмеження в тематиці розроб-
лювальної реклами й використовуваних при цьому інструментах. 
Ініціаторами й контролерами подібних обмежень (причому іноді 
суворіших, ніж законодавчі), як правило, виступають громадські 
професійні організації рекламістів. Ця тенденція реалізується як на 
національному, так і на глобальному рівнях. У масштабах окремих 
країн рекламістами приймаються різні кодекси рекламної етики. 
Добровільне приєднання до числа прихильників дотримання вимог 
кодексів означає інтеграцію в цивілізоване й соціально відповідальне 
рекламне співтовариство. Порушення ж положень вищезгаданих 
кодексів, ставить рекламні компанії, які винні в цьому, поза його 
рамками. В Україні такою громадською організацією рекламістів 
виступає Спілка рекламістів України, що прийняла ще у 1998 р. 
Кодекс рекламної етики. 

На глобальному рівні документи, якими послуговуються у само-
регулюванні, розробляються міжнародними організаціями. Зокрема, 
однією з найбільш авторитетних організацій у цьому плані вважається 
Міжнародна торговельна палата (МТП). В 1937 р. був уперше розроб-
лений Міжнародний кодекс рекламної практики МТП. Надалі він 
регулярно оновлювався. З 2006 р. основним маніфестом соціально 
відповідальної реклами є Консолідований Кодекс МТП практики 
реклами й маркетингових комунікацій [2]. Таким чином, навіть назва 
документа відбиває світові інтеграційні процеси реклами й інших 
форм маркетингових комунікацій. 

Українському рекламному ринку притаманні майже всі тенденції, 
що визначають розвиток глобального ринку реклами: 

1. Рекламний ринок України значною мірою інтегрований до 
глобального рекламно-комунікаційного простору. Рівень трансна-
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ціоналізації цього ринка складає за різними оцінками від 80 до 90%. 
Цей показник значно більший, ніж аналогічні параметри в інших 
галузях національної економіки. 

2. Врахування тенденцій розвитку глобального рекламного 
ринку в процесі управління рекламою в Україні дозволить суб’єктам 
управління краще бачити проблеми, з якими вони зіткнуться, або які 
виникнуть в недалекому майбутньому. Крім того, подібний аналіз 
допоможе краще прогнозувати дії зарубіжних бізнес-партнерів. Це 
особливо важливо, зважаючи на потужні процеси інтеграції україн-
ських підприємств до світової економіки, що підсилилися після 
входження України до Світової організації торгівлі. 
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В умовах глобалізації та відкритості української економіки 

підвищилася роль маркетингових комунікацій з різними юридичними 
та фізичними особами, адже комунікації, завдяки комплексному  
впливу маркетингових інструментів на внутрішнє й зовнішнє середо-
вище, стали ключовими факторами успіху будь-якої організації. 
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Інформація в умовах глобалізації бізнесу стає об’єктом транс-
акцій і важливим фактором економічного зростання. Тому широко 
практикується як обмін списками, так і надання їх в платне кори-
стування (оренду). В результаті цього в США на ринку обертається 
понад 40 000 списків з даними зі 240 мільйонам приватних осіб і 
кільком мільйонам бізнесменів (за даними Imageline). Така практика 
сприяла розквіту індустрії каталогів.  

Глобалізація бізнесу і зростання капіталомісткості виробництва і 
просування продукції стимулюють процеси оптимізації бюджетів на 
рекламу, розвиток різних форм кооперації партнерів у науково-
технічній, організаційній, виробничій, комерційній сферах діяльності. 
В останні десятиріччя  активно розгортається зовнішньоекономічне 
партнерство у формі франчайзингових відносин, що розширює гори-
зонт об’єктно-суб’єктного аналізу маркетингу, в тому числі комуніка-
ційних систем. Зростає практичний інтерес до формування, розвитку і 
утримання відносин підприємства з іншими суб’єктами ринку, до 
проблем капіталізації відомих брендів.  

Ф. Котлер визначає, що компанії сфери В2В зазвичай розстав-
ляють пріоритети в наступному порядку: особисті продажі,  стимулю-
вання збуту, реклама, зв’язки з громадськістю, які – відіграють 
головну роль у досягненні основної мети – масова комунікація зі 
споживачем.  

Джон Коу пропонує рішення, за яким при плануванні кому-
нікативних кампаній у сфері В2В основний акцент проводиться на 
використання прямого маркетингу, який підтримується рекламою, 
PR-акціями, виставками і т.д. Відносини типу В2В (корпоративні 
споживачі)  розвиваються завдяки використанню потенціалу ресурсів 
інформаційного характеру: професійним заходам (семінари, конфе-
ренції, виставки, ярмарки) і PR-активності.  

В умовах високої мінливості чи турбулентності зовнішнього 
середовища практично безперспективним є розробка маркетингових 
прогнозів для окремо взятого підприємства без комплексного дослід-
ження проблем формування комунікаційних систем, а також можли-
востей ділового партнерства, оскільки кінцеві результати визна-
чаються напрямком та силою впливу фінансових та матеріально-
речових вхідних та вихідних потоків, інформаційним забезпеченням 
управлінських рішень.  Слабка договірна дисципліна, невизначеність 
майбутньої структури ринків призводять до того, що поведінку 
багатьох підприємств та їх клієнтів неможливо передбачити. Тому 
база даних про клієнтів – потенційних споживачів відіграє важливу 
роль в плануванні маркетингової діяльності та перспектив її розвитку. 
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Особливо актуальною є проблема створення цінностей для 
клієнтів на основі використання та постійного оновлення марке-
тингових баз даних. Це в першу чергу стосується   крупних компаній, 
в яких зростає складність забезпечення внутрішньої координації 
управлінських рішень та їх ресурсного забезпечення. В останні деся-
тиріччя зусилля підприємств спрямовані у сфері впровадження стра-
тегій управління стосунками з клієнтами – CRM /Customer relationship 
Management/, головною метою яких є перенесення ваги маркетингових 
дій з приваблення кожний раз нових покупців на утримування і роз-
виток існуючих клієнтів. Для прикладу, японська компанія. Toyota 
використовує модель відкритих комунікацій : координує 50 вироб-
ничих центрів за межами Японії, продає авто у більш ніж 170 країнах 
та забезпечує роботою 300 000 людей. Інформація швидко і без 
перешкод, як вірус, рухається вверх та вниз по всій ієрархії та 
функціональних напрямках, стає доступною усім в компанії, поши-
рюється навіть серед постачальників, споживачів та дилерів, а персо-
нальні зв’язки є особливо цінними. Результатом подібної комуніка-
ційної політики є сформована «павутина» відносин подібно до нерво-
вої системи людського організму, що дозволяє своєчасно реагувати на 
виклики навколишнього середовища і виявляти незадоволені потреби 
ринку. Для впровадження подібної комунікаційної політики важливою 
передумовою є стратегічне мислення менеджменту, в центрі уваги 
якого – працівник з його інтелектуальними здібностями, простір 
застосування яких постійно розширюється завдяки особистим кон-
тактам з клієнтами, взаємозбагаченню досвіду і виробників, і потен-
ційних споживачів та інвесторів, доступності до маркетингових баз 
даних і розуміння своєї ролі у досягненні перспективних планів компанії. 

В 1984 р. Норіакі Кано (Noriaki Kano) з Токійського універси-
тету у роботі [1] показав результати дослідження «властивостей 
залучати’» потенційних клієнтів  та розширювати їх коло . Для цього, 
як стверджує Н. Кано, необхідне глибоке розуміння виробником  
запитів споживачів і виявлення поки-що прихованих потреб, щоб 
пізніше здивувати споживачів появою новинок на ринку, що вирі-
шують їх проблеми. Це в перспективі принесе виробнику ефект, що 
перевищуватиме лінійний ефект від простого покращення функ-
ціональних властивостей продукту. 

Моделі бізнесу успішних компаній  охоплюють такий важливий 
блок як довготривала цінність клієнта  (Customer lifetime value – LTV), 
що збагачує зміст прямого маркетингу, базуються на RFM-аналізі 
(від «Recency, Frequency, Monetary»-тенденції, частота, обсяг), що 
відображає інтенсивність зв’язків та їх розвиток в просторі і в часі. 
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Ще у 1999 році компанія Google вийшла на переповнений ринок 
пошукових засобів з амбітною  метою – зробити доступною для всіх 
інформацію всього світу. Ця ідея була успішно впроваджена в 
практиці і в 1999 р. журнал PC Magazine присудив пошуковому 
засобу Google премію за технічну досконалість серед веб  додатків.  

Новим явищем в сучасній глобальній системі є постійна інтен-
сифікація структури взаємозв’язків, що супроводжується такими 
феноменами, як сучасна індустрія комунікацій та новітні інфор-
маційні технології, а також процес глобалізації взаємопов’язаності: 
технологічної, організаційної, адміністративної і правової, кожна з 
яких має власну логіку та динаміку змін. Це значно розширює 
дослідницьку базу наукового пошуку  ефективних  комунікаційних 
технологій, що збагачують суспільну цінність. 

Уміння користуватися інтелектуальними ресурсами, фондами та 
можливостями розвитку комунікацій з різними зацікавленими сторо-
нами (стейкхолдерами) перетворюється на першочергове завдання 
бізнесу. Поглиблення кризи в Україні призводить до необхідності 
критичного переосмислення цінності  відносин суспільства, бізнесу і 
влади, дослідження проблем щодо об’єктивності баз даних про пер-
спективні потреби «елітарних» і звичайних споживачів, вибіркових 
критеріїв оцінювання соціальних ефектів рекламних кампаній тощо. 
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Протягом останніх років рекламний бізнес в Україні посів важ-

ливе місце в соціально-економічному житті та відіграє економічну, 
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соціальну, політичну і навіть освітню роль у сучасному суспільстві.  
Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин і 
одночасно виступає їх могутнім регулятором. Роль реклами, вже 
давно вийшла за рамки комерційних комунікацій, оскільки по-перше, 
вона є тим засобом комунікації, завдяки якому підприємство може 
передати інформацію потенційним споживачам, прямий контакт з 
якими встановити важко, а часом і взагалі неможливо. По-друге, 
реклама являє собою рушій розвитку, вона спонукає людей до певних 
дій, що відповідають цілям збуту, по-третє, це агітація на користь 
будь-якого товару, марки, бренду, фірми. По-четверте, реклама 
створює робочі місця і таким чином збільшує кількість працездатного 
населення (для створення реклами необхідні спеціалісти), по-п’яте, є 
джерелом інформації від виробника, яка для споживача є особливо 
цінною. 

У зв’язку з потребою суспільства в рекламі, розвивається і 
рекламний ринок України, де з’являються нові ідеї, розробки, стра-
тегії. Саме тут рекламодавці можуть відчути позитивний вплив рек-
лами на ведення бізнесу – ріст обсягів продажу і прибутку, під-
вищення поінформованості споживачів про компанію, її бренди та 
продукцію загалом. 

Сучасний стан ринку реклами дуже важко точно оцінити, 
зважаючи на загострення політичної ситуації на початку 2014 р. і 
глобальної економічної кризи, що поглинула усі спектри економіки, у 
тому числі і рекламний ринок. За результатами 2014 р. спостерігалось 
падіння місткості практично усіх сегментів рекламного ринку. Такий 
спад обумовлений тим, що ринок рекламних послуг прямо залежав 
від маркетингових бюджетів рекламодавців. Ці бюджети значно 
зменшилися у зв’язку із падінням продажу товарів у східних областях 
України, анексією Криму, коливанням валютного курсу та зниженням 
купівельної спроможності населення.  

Новий виток розвитку рекламного бізнесу пов’язаний з глобалі-
заційними процесами. Глобалізація викликала істотні зміни у функ-
ціонуванні споживчого ринку, суттєво підсиливши конкуренцію, а 
також викликала прискорену інтернаціоналізацію ринку реклами, яка 
супроводжує зростання міжнародних потоків товарів та послуг. До 
того ж сталою тенденцією є збільшення «обсягів» рекламування через 
інформаційні мережі, які, у свою чергу, стають глобальними. Це сто-
сується насамперед телебачення та мережі Інтернет, адже саме вони 
стали основою сучасної інформаційної глобалізації. 

У такий складний для економіки час реклама в Інтернеті стає чи 
не найкращим альтернативним варіантом. Експерти ZenithOptimedia 
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оцінили зростання інтернет-ринку загалом на 19,1% у 2015 р. за раху-
нок пошуку і банерної реклами, здебільшого у сегменті партнерської 
мережі Google. Згідно із класифікацією IAB (Interactive Advertsing 
Bureau), виділяють 8 напрямів інтернет-реклами, це: пошук, банерна 
реклама, мобільна реклама, цифрове відео, дошки оголошень, 
лідогенерація, мультимедійна реклама та спонсорство [1]. Експерти 
прогнозують зростання рекламних витрат в Інтернеті щонайменше на 
16% щороку і до 2016 р. включно. Найбільш динамічно буде розви-
ватися банерна реклама, онлайн-відео, а також реклама у соціальних 
мережах. Прогнозується також, що контекстна реклама зростатиме на 
14% щороку, а сегмент оголошень – на 7%. У 2015–2016 рр. зростан-
ня ринку реклами, зокрема найшвидше зростає Інтернет та мобільна 
реклама, яка включає інтернет-оголошення, рекламу, вбудовану в 
додатки, СМС-розсилки. Мобільна реклама розвивається динамічно 
за рахунок поширення смартфонів та планшетів у всьому світі. 

Увагу сучасного споживача залучає інноваційна реклама, яка 
використовує новітнє технічне забезпечення, комп’ютерні технології і 
нестандартні способи подачі інформації. Найперспективнішою є 
відеореклама в місцях масового скупчення людей – так звана тех-
нологія InDoor TV. На підставі аналізу вторинної маркетингової 
інформації встановлено, що на неї звертають увагу більше 90% потен-
ційних покупців. Останніми досягнення у галузі поширення реклами 
є: тривізор, інтерактивний стіл, ТransLook (прозорий кіоск). Такі підходи 
дозволяють використовувати рекламу з найбільшою ефективністю. 

Отже, узагальнюючи вищенаведене можна стверджувати, що 
бурхливий розвиток Інтернету, онлайн-сервісів і онлайн-реклами, які 
ми спостерігаємо в останні роки, вносить значні корективи в ринок 
традиційних медіа. Найефективнішим медіаносієм за даних умов 
залишається Інтернет, який показує зростаючі тенденції. За прогно-
зами експертів, частка інтернет-реклами зростатиме і надалі, витісня-
ючи традиційні засоби просування товарів. Вітчизняний рекламний 
бізнес не бездоганний, він має свої недоліки, проте разом з тим і свої 
переваги, які, сподіваємось, рекламні агентства зможуть використати 
в своїх цілях та в цілях виходу на світовий рівень реклами. 
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Як добре відомо, ціна є одним із основних чотирьох елементів 

комплексу маркетингу (так званий комплекс 4 P’s). На наш погляд, 
цей елемент комплексу публічного маркетингу є найскладнішим у 
розумінні його сутності.  

Вчені-маркетологи висловлюють різні точки зору, розглядаючи 
сутність ціни. Так, вона слушно визначена Філіпом Котлером і Гарі 
Армстронгом: «Ціна – єдиний елемент маркетинг-міксу, що «наро-
джує» прибуток. Усі інші лише збільшують видатки компанії. Крім 
того, ціна вказує ринку ціннісну позицію товара» [1, с. 462]. Учені 
Г.Л. Багієв, В.М. Тарасевич і Х. Анн зазначають: «Ціна – 1) грошове 
вираження вартості, сума грошей, яку споживачі повинні сплатити 
для отримання товару. Призначена фірмою ціна повинна відповідати 
сприйманій цінності пропозиції; 2) ефективний інструмент марке-
тинг-миксу, комплексу маркетингу» [2, с. 707]. Як бачимо, перше з 
наведених визначень ближче до політекономічного розуміння товару 
з певним коригуванням на вплив ринкової ситуації («повинна від-
повідати сприйманій цінності пропозиції»). Подібної позиції дотри-
мується й український вчений Тарас Григорчук: «Ціна – це визначена 
сума грошей, яку покупець готовий заплатити для того, щоб одержати 
одиницю конкретного товару або послуги» [3]. Водночас, важко 
погодитись із професором Т.О. Примак, яка в підручнику з марке-
тингу дає визначення: «Ціна – грошове вираження вартості товару або 
послуги, економічна категорія для визначення затраченої на вироб-
ництво товару (послуг) суспільної праці» [4, с. 34]. Згідно цього під-
ходу (що більше відповідає політекономічній позиції), ціна вимі-
рюється лише обсягом суспільно необхідних витрат, усі ціни на ту й 
саму асортиментну позицію конкретного товару мали б бути одна-
кові. У маркетинговій практиці ж таке відбувається досить рідко. 

Глибоке маркетингове розуміння поняття ціни демонструють 
Філіп Котлер та Гарі Армстронг. Вони вказують: «У ширшому сенсі 
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ціною можна вважати сукупність усіх цінностей, що споживач 
обмінює на можливість володіти товаром або використовувати товар 
(чи послугу)» [1, с. 522]. Перевагою цього визначення є його універ-
сальність, що не пов’язує його лише з комерційним маркетингом. 
Даний підхід може бути використаний у будь-якій сфері маркетингу, 
в т.ч. й публічному. 

Розглянемо точки зору на ціну спеціалістів у сфері публічного 
маркетингу. Так, американський дослідник Еверт Гумессон, розгля-
даючи специфіку цін на публічні послуги, слушно зауважує, що: 
«Публічні служби в основному є некомерційними організаціями. Це 
створює незвичну ситуацію у взаємовідносинах із клієнтом / грома-
дянином: наприклад, зв’язок між наданням послуг та оплатою не є 
прямим, тому що «оплата» робиться через систему оподаткування» 
[5, с. 835]. Слід визнати велике значення констатації специфіки 
поняття «ціна» в публічному маркетингу в прицитованому фрагменті. 
Утім, на наш погляд, масштаби специфіки є ще більшими. Це від-
бувається у зв’язку з тим, що еквівалент, що очикується суб’єктами 
публічного маркетингу в обмін на свої товари від цільового ринку, 
взагалі нечасто приймають грошову форму. 

Подібного підходу дотримується також дослідник Л.В. Сморгунов. 
Він, на наш погляд, розглядає не стільки сутність ціни, як елементу 
комплексу публічного маркетингу, скільки акцентує увагу на видат-
ках, що сплачуються для виробництво публічного товару: «Ціна – це 
вартість реалізації програми за рахунок засобів, що отримуються з 
публічного бюджету, тобто за рахунок податків з громадян; таким 
чином, держава пропонує громадянам послуги, заздалегідь вже 
сплачені громадянами» [6, с. 91]. 

Значно ближче до маркетингового підходу, на наш погляд, 
знаходиться позиція С.Н. Андрєєва та Л.Н. Мельниченко: «Для пуб-
лічної влади ціна некомерійного продукту – це інструмент збільшення 
його вигоди та соціального ефекту, економії на сукупних витратах у 
вигляді прямого фінансування суб’єктів, надання їм пільг та коштів 
на розвиток» [7, с. 177]. Указані автори розширюють форму представ-
лення ціни не тільки грошовими, але й соціальними вимірами. 

Маркетинговий підхід до розуміння аналізованого поняття, на 
наш погляд, може бути визначена так: «Ціна в публічному маркетингу 
має розумітися, як певні дії, реакції, поведінка, що очікується 
органами публічного управління від «цільових ринків» у відповідь на 
надання послуг, що входять до поняття публічного товару» [8, с. 34].  
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Саме цей підхід до публічно-маркетингового розуміння ціни 
буде використовуватися нами в подальшому аналізі. Акцентуючи 
увагу на проблеми ціноутворення в системі публічного маркетингу, 
американська дослідниця Юдіт Меділ вказує: «Встановлення цін – 
одна з найважчих проблем маркетингу в публічному секторі. Якщо 
для приватного сектора ці процедури стандартні, для більшості 
урядових організацій встановлення цін – нова діяльність. Як вже 
відмічалося вище, публічний сектор протистоїть більшій кількості 
спокус і має більше обмежень, ніж у приватному секторі. Наприклад, 
головні проблеми, можуть з’являтися, коли уряд починає продавати 
до того безкоштовні сервіси. В умовах зростаючої вартості збе-
реження довкілля, ця ситуація дуже звичайна і дуже продуктивна на 
проблеми» [9, р. 10]. 
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В сучасних умовах економічної та фінансової кризи, проведення 

АТО в деяких районах Донецької та Луганської областей, падіння 
реальних статків населення – стабілізація фінансової системи, залу-
чення коштів населення до банківської сфери має величезне значення.  

Фінансово-банківська сфера відрізняється високою динамічні-
стю процесів і швидкістю обороту капіталів, підвищеною чутливістю 
до змін в зовнішньому середовищі і ринковій кон’юнктурі [1, c. 98]. 

Чинником формування у потенційних споживачів позитивного 
відношення до банку і, як наслідок, залучення коштів до депозитних 
програм банківських установ є їх ефективна рекламна діяльність. 

Для оцінки лояльності споживачів ринку депозитних послуг 
Харківської області було проведено опитування 545 осіб за допо-
могою  спеціально розробленої анкети.   

Респонденти рівномірно презентували  статеву ознаку (48,1% – 
чоловіки, 51,9% – жінки), частка одружених респондентів склала 
52,3%, не одружених  – 47,7%. За віковою ознакою найбільша частка 
опитуваних припадає на 19–24 роки  і 37–50 років (по 27%), а також 
на респондентів старше  50 років (22,9%). 

За родом занять найбільшу питому вагу становили службовці 
(38,69%) і робочі (21,21%), а також підприємці (15,28%) і студенти 
(10,55%). 

За власною оцінкою більшість опитаних має середній рівень 
доходу  (68,8%),  а також вище за середній (16,2%). 
 Лише четверта частина опитаних (25,7%)  має депозити в 
банках. Із числа тих, хто має депозит, більшість віддають перевагу 
національній валюті (59,3%), долару США (30,3%), євро (17,4%).  

Для переважної  більшості депозитний вклад – це можливість 
збереження грошових коштів (36,3%), а також можливість їх при-
множення (32,1%) та накопичення (для значущої купівлі або відпо-
чинку). Основним фактором при виборі банку для розміщення 
депозиту є його репутація (61,5%).  
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Суперечливими є наступні отримані результати: переважна  
більшість респондентів (56,5%) вважає за необхідне використання 
фінансовими установами реклами для просування власних депозит-
них і кредитних програм, при цьому більшість опитуваних (51,9%) не 
довіряють рекламі фінансових установ. 

На думку респондентів, банкам найбільш доцільно викори-
стовувати наступні рекламні засоби (рис. 1): телебачення (66,6%) та 
Інтернет (60,6%). Привабливість друкарських засобів, періодики і 
реклами значно менше, а саме: друкарські засоби – 25,3%, журнали – 
20,6%, газети – 18,3%. 
 

 
 

Рис. 1.  Рекламні засоби, які банкам найбільш доцільно використовувати, 
з точки зору споживачів банківських послуг 

 

Відповіді респондентів, які належать до різних соціально-демо-
графічних груп, різняться. Наприклад, найбільш суттєві відмінності за 
статевою ознакою стосуються довіри до реклами фінансових установ. 
Серед чоловіків такої довіри не мають 165 респондентів, серед жінок – 
лише 118. Тобто питома вага респондентів із негативною реакцією 
серед жінок порівняно з чоловіками на 21,3% менше до кількості 
респондентів у групі і на 8,6% менше до загальної кількості респон-
дентів.  

Найбільш відмінності у відповідях респондентів, які різняться  
рівнем доходів полягає у такому. Якщо серед респондентів із низьким 
доходом 35 осіб (50,0% опитаних у групі) довіряють рекламі фінан-
сових установ, то серед респондентів із середнім доходом 195 осіб 
(52,0% опитаних у групі) зробили протилежні відповіді і не довіряють 
їй.  
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Питання ефективності сучасної реклами у системі маркетингу, 

пошук нових шляхів для комерційної діяльності підприємств, іннова-
ційних каналів просування продукту в умовах потужного глобального 
комунікаційного каналу Інтернет, стає все більш актуальним. 

Використання ІТ технологій грає важливу роль  для підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, забезпечення 
росту економічної ефективності функціонування внутрішніх процесів, 
просування торговельної марки.   

Розгляд теоретичних і практичних аспектів у поданому напряму 
з поєднанням новітніх технологій на прикладі світового та вітчи-
зняного досвіду, набуває актуальності. 

Важливим є інноваційний підхід та правильна стратегія застосу-
вання ІТ технологій у сучасному маркетингу, що виражається у  залу-
чанні бренду, формування цінностей і довіри з використанням 
стандартних протоколів обміну і представленню інформації.  

Сьогодні досить актуальні є Інтернет – форуми, вікі – проекти, 
інтерактивні презентації, якісні взаємодії з відвідувачами,  надання 
корисної, зручної у використанні інформації, постійне вдосконалення 
наданих послуг. Електронна пошта, використання Instant messengers 
(IM) – програми, призначеної для обміну повідомленнями через 
Інтернет в реальному часі і на сьогодні широко використовується у 
рекламній діяльності. Подання інформації через соціальні медіа 
(блоги, форуми, конференції, чати, вебінари), засоби вірусної роз-
силки,  ISQ, e-mail клієнта. 
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Магістральна мережа дозволяє транслювати живе зображення, 
за допомогою технології CU-SeeMe організувати інтерактивні відео 
конференції та брати безпосередню участь у розробці торговельних 
марок, онлайн-квест, медіа-ігри, що створює образ справжнього 
продукту, послуги  та отримання бажаного контакту з брендом. 

Проведення промо-акцій на спеціально розробленому мікро-
сайті, де головним є слова з доданням он-лайн, мобільних інстру-
ментів в медіа-міксі. У фірмові відтінки кольору, характерного для 
цього бренду, є крашення порталу кіно пошуку. 

Сьогодні, відбувається декларування стрімкого експоненціаль-
ного розвитку комп’ютерної техніки після впровадження мікросхем, 
поява нових обчислюваних платформ.  

У Лас-Вегасі відбулася CES (Consumer Electronics Show), 
головна технічна подія 2016 року, де були представлені нові футу-
ристичні пристрої, що у майбутньому широко будуть використо-
вуватися у рекламі, такі як у LG гнучкий тонкий дисплей, з цвітним 
відео, відображенням з двох боків.  

Panasonic представив прототип дисплею, вмонтованого в інтер’єр, 
де на стенді виглядає як меблі, а при підключені як дисплей з про-
зорими стінками, дрон-коптери з вказівкою місцезнаходження у 
Google Maps, ноутбуки з відстежуючим зором сенсором Tobii MSI 
(GT72 Dominator Pro Tobii), де зоровий сенсор  замінює мишку, дотик 
і стає проривом у рекламній віртуальній реальності. Identilock і інші 
біометричні системи на сьогодні широко впроваджуються у реклам-
ний світ. 

Таким чином, застосування сучасних новітніх технологій у рек-
ламному просторі дають змогу створювати нову,  якісну рекламу, 
розробляти та впроваджувати у життя інтерактивні макети  рекламної 
продукції, втілювати дизайнерські рішення з поєднанням вітчизня-
ного та зарубіжного досвіду для підвищення маркетингової діяльності 
в цілому. 
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Формування іміджу компанії є одним з завдань у системі кор-

поративних зв’язків з громадськістю. Корпоративний імідж відіграє 
не перебільшено велику роль у забезпеченні конкурентних переваг 
компанії. Він входить до складу інституалізованого корпоративного 
гудвілу, є інструментом й метою будівництва корпоративної куль-
тури, виступає складовою корпоративної репутації, невід’ємним еле-
ментом корпоративного бренду тощо. З метою відслідковування 
стану корпоративного іміджу та своєчасної корекції можливих 
негативних процесів, що матимуть наслідки для усіх названих вище 
корпоративних утворень, моніторинг та регулярне його вимірювання 
є поточним завданням у роботі корпоративних піарменів та кор-
поративної служби зв’язків з громадськістю.  

Однак, основна проблема, що пов’язана з цим завданням, 
торкається методичних ускладнень, адже складові іміджу є за своєю 
природою у більшості описовими, аніж вимірюваними. 

Рішення даної проблеми лежить у площині деяких базових поло-
жень щодо природи іміджу (корпоративного у тому числі) та процесу 
його вибудовування. Перш за все необхідно зауважити, що імідж є 
емоційно забарвленим враженням від певного об’єкту, й саме тому 
зміст та оцінки його елементів не є такими стійкими як, наприклад, 
елементи репутації. Адже остання створюється внаслідок тривалої 
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взаємодії з певним об’єктом й певних наслідків цієї взаємодії, отож 
й вибудовується досить довго, й є відносно стійким утворення. 

Динаміка процесу вибудовування корпоративного іміджу 
розгортається у площині перетворення ідеальної моделі іміджу –  
створеної віртуально як певна бажана пошукова конструкція – у 
реально існуючий та емоційно забарвлений образ, що існує в уявленні 
цільових аудиторій та впливає на їх ситуативні вчинки відносно 
компанії та її продуктів. Управління процесом перетворення першого 
в друге відбувається завдяки постійного вивчення змін у змісті 
утворюваного іміджу та своєчасного внесення коректив у ідеальну 
конструкцію. Вивчення стосується як змісту елементів іміджу, так й 
їх оцінки, а також сили впливу цих елементів на поведінку цільових 
аудиторій. Отож, методи, що є релевантними до вивчення даних 
об’єктів є тими ж самими, що й методи, які використовуються для 
вивчення емоційної оцінки та вражень від будь-яких об’єктів. 

Одним з методів, який дозволяє розгорнуто вивчати описові 
характеристики та емоційну складову ставлень суб’єкта є семантич-
ний диференціал Ч. Осгуда. Семантичний диференціал слугує для 
кількісного та якісного індексування значень та смислів ставлення до 
об’єкта за допомогою двополярних шкал, що задаються парами 
прикметників антонімів, між якими розташовані 7 градацій ступеня 
входження того чи іншого визначення у дану якість. Таким чином 
дослідники мають можливість перманентно відслідковувати зміни у 
ставленні до складових іміджу й мати кількісні й якісні оцінки даного 
ставлення. 

Серед відомих у маркетингових дослідженнях методів вивчення 
ставлення є багатофакторні моделі – модель Фішбейна та метод 
ідеальної точки. Модель Фішбейна дозволяє отримати зміст думок 
респондентів щодо об’єкту та оціночну значимість цих характе-
ристик. Переваги цього метода полягають у тому, що перелік 
характеристик, що описують імідж, будуть природно змінюватись у 
часі, й метод дозволяє фіксувати ці зміни – як у якісному виразі, так й 
у кількісному.  

Метод ідеальної точки дозволяє описувати та вимірювати став-
лення до іміджу компанії відносно ідеальної пошукової конструкції, а 
також відносно оцінок іміджу конкурентів. На відміну від моделі 
Фішбейна, в якому здійснюється оцінка самої характеристики іміджу, 
у методі ідеальної точки вимірюється  саме важливість для суб’єкта 
даної характеристик. 
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Одним із основних елементів промоушн-мікса (комунікаційного 
мікса) у роздрібній торгівлі є реклама. Вона являється також голов-
ним інструментом досягнення короткострокових та довгострокових 
цілей просування в роздрібних торговельних підприємствах.  

Реклама – будь-яка платна форма неособистого представлення і 
просування ідей, продуктів, товарів, брендів від лиця виробника чи 
продавця. Реклама – двигун торгівлі [3, с. 134]. 

Реклама – це неособисте комерційне повідомлення, яке рітейлор 
передає своїй цільовії аудиторії через різні засоби масової інформації, 
щоб інформувати існуючих і потенційних покупців про свою компа-
нію і про надані нею товари і послуги і / або переконати споживачів 
в чому-небудь. Газети, журнали, радіо, телебачення та діректмейл 
є найбільш часто використовуваними рітейлорами медіаканалами. 
При проведенні рекламних кампаній все частіше використовується 
Інтернет. Функція реклами полягає, в першу чергу, в інформуванні 
потенційних покупців про переваги пропозиції рітейлора, а також 
в тому, щоб покупці стали віддавати перевагу даному ритейлору, а не 
його конкурентам. 

У сфері роздрібної торгівлі існує два основних типи реклами: 
іміджева (institutional advertising) і стимулююча (promotional 
advertising) реклама. Перша фокусується на рітейлорі як організації та 
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призначена для зміцнення її іміджу і позиції на ринку, для створення 
корпоративного бренду рітейлора. Мета такої реклами – поліпшити 
загальні показники продуктивності компанії-рітейлора на довгостро-
кову перспективу. А стимулююча реклама спрямована на поліпшення 
короткострокових показників продуктивності. Увага споживачів 
акцентується на товарах, що  продаються рітейлором або їх цінах. 
Проте поділ реклами на ці типи є досить умовним: навіть стимулю-
юча реклама повинна забезпечувати підтримку корпоративного 
бренду рітейлора. Реклама компаній роздрібної торгівлі завжди була 
зосереджена на товарі, який ними продається, а реклама, націлена на 
створення корпоративних брендів рітейлерів, з’явилася відносно 
недавно [1, с. 322]. 

Торговельна реклама розрахована на дистриб’юторів, насам-
перед оптовиків, агентів, імпортерів-експортерів, а також на числен-
них роздрібних торговельних підприємств, великих та малих. 

Завданням реклами в торговельній пресі є інформування торго-
вельних підприємств про наявність товарів, які можна перепродати, 
незалежно від того, чи нагадує вона про вже добре відомі торговельні 
марки, чи впроваджує нові лінії товарів, чи, як це часто буває, 
повідомляє про спеціальні акції, що здійснюються з метою допомогти 
роздрібним торговельним підприємствам продати товар. Такою 
акцією може бути знижка цін, кращі пропозиції для покупців, впро-
вадження нового упакування, кампанія у сфері масової реклами або 
стимулювання збуту. Подібна реклама заохочує надсилати запити, 
робити замовлення, а також стає у пригоді збутовим агентам рекламо-
давця під час їхніх візитів до торговельних фірм. 

Засоби торговельної реклами наступні. Реклама цього типу 
може звертатися, а може і не звертатися до торговельної преси. Вона 
також може застосовувати і комбінацію з двох або трьох засобів. 
Часто використовується реклама поштою, особливо у разі необхід-
ності передати деякий обсяг інформації, наприклад, розклад широкої 
рекламної кампанії: дати, часу виходу в ефір на радіо або телебаченні, 
номери поштою, але ця діяльність належить швидше до сфери кон-
тактного маркетингу. І все більше і більше великих крамниць зверта-
ються до Інтернету. 

Головними засобами роздрібної реклами є: 
1) місцеві щотижневі газети, в тому числі значна кількість безоплат-

них газет, що повністю охоплюють житлові масиви, оскільки їх 
доставляють до дверей кожної квартири; 

2) регіональні щоденні газети, більшість з яких є «вечірками»; 



 92

3) зовнішні та внутрішні плакати на громадському транспорті, 
рекламні щити на стадіонах; 

4) реклама поштою, яка розрахована на постійних покупців та достав-
ка рекламних пакетів безпосередньо до дверей споживача; 

5) регіональне комерційне телебачення; 
6) незалежне місцеве радіо; 
7) плакати у вітринах та стенди в крамниці; 
8) товари у вітринах та на полицях крамниці; 
9) каталоги. 

Крамниця сама по собі є могутнім рекламним засобом, і її навіть 
можна перетворити на щось подібне до місцевого «атракціону». 
Щодо мережі крамниць, то її «фірмовий стиль» швидко стане 
орієнтиром розташування крамниці-філії. Деякі величезні крамниці, 
що розташовуються за межами міст, мають свої власні автобусні 
зупинки, про які можна дізнатися з розкладів руху та дороговказів на 
маршруті. 

Для роздрібної реклами характерними є такі чотири ознаки: 
− створення образу крамниці; 
− позначення її місцезнаходження; 
− розмаїття або специфічність товарів, які продає крамниця; 
− привабливі цінові пропозиції [2, с. 583]. 

Таким чином, найбільш розповсюдженою сферою рекламної 
діяльності є роздрібна торговельна реклама, предметом рекламного 
впливу якої є товари, торговельні підприємства та послуги, що нада-
ються цими підприємствами. 
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Протягом свого життя кожна людина активно користується 
інтернетом, а кількість інтернет-користувачів зростає з кожним днем. 
Маркетологи не могли упустити цей факт і на даний момент прак-
тично будь-яке підприємство чи фірма має свій сайт, мобільний 
додаток і рекламує свої послуги шляхом інтернет-реклами. Зі збіль-
шенням контенту, споживаного користувачами, росте і пропозиція 
реклами. 

Так що ж таке інтернет-реклама і звідки вона бере свій початок? 
Перше, визначення, яке приходить в голову: інтернет-реклама – це 
реклама, розміщена в мережі Інтернет. Перша банерна реклама, вва-
жається, з’явилася в 1994-му році. Банер, розміщений на сайті 
HotWired, був максимально простий і містив в собі напис такого 
змісту: «А Ви вже натискали сюди? Натисніть!». Отже, інтернет 
реклама – це реклама в мережі Інтернет, що має масовий характер і 
спрямована на переконання користувача. 

Спочатку реклама існувала у вигляді невеликих банерів, на які, 
передбачалося, буде кликати відвідувач і переходити на сайт рекламо-
давця, пізніше банери стали більш нав’язливими, збільшилися в 
розмірах, з’явилася відео-реклама, яку доводиться дивитися до кінця. 
Спам електронної пошти та особистих повідомлень в соціальних 
мережах так само можна зарахувати до інтернет-реклами. 

При описі форматів реклами, їх поділяють на традиційний і 
мультимедійний. До традиційних форматів відносяться: 

1. Банерна реклама. 
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Це реклама, яка передбачає розміщення відповідних рекламного 
продукту банерів на сайті, форумі, в грі або на інший рекламному 
майданчику. Існують контекстні банери, розміщення реклами в яких 
визначається алгоритмами рекламних сервісів. 

2. Rich-media реклама. 
«У відповідності до європейських та американськими техно-

логіями управління інтернет-рекламою, Rich-media – це, так звані, 
банери з «багатими можливостями «- з інтерактивним і мультимедій-
ним вмістом» [2]. Вони можуть містити як фото, відео, так і аудіо 
контент. Зазвичай спливає на сторінку, що і не закриється, поки кори-
стувач не натисне на рекламу або на маленьку кнопку з хрестиком, 
напис «закрити». 

3. Відео реклама. 
Відео ролики, розміщені на сайті або показуються перед іншими 

роликами, спрямовані на потенційну аудиторію продукції рекламодавця. 
4. Пошукові текстові рядки. 
Особливість цього формату в тому, що вибір показуються рек-

ламних повідомлень формується на основі пошукового запиту 
користувача і виводиться перед основними результатами пошуку. 

За мультимедійним форматам інтернет-рекламу розрізняють на: 
відео (наприклад, рекламні ролики на YouTube), аудіо, мобільну 
рекламу (SMS-оповіщення, WAP-push, QR-коди), мультиплікаційні 
рекламні ролики і Advergaming, який передбачає рекламування брен-
дів, думок (світоглядів) товарів або послуг, використовуючи комп’ю-
терні ігри. Необхідно чітко розрізняти поняття Advergaming і IGA (in-
game advertising). Advergaming – це використання гри для вирішення 
маркетингових завдань (утримання уваги користувача або зміна 
призначеного для користувача думки). IGA надає рекламу будь-якого 
бренду, товару або послуги всередині гри. До IGA так само відно-
ситься реклама всередині безкоштовних мобільних ігор: у вигляді 
спливаючих банерів або відео. Крім того, розрізняють динамічну і 
статичну реклами in-game-advertising.  

Для рекламодавця важливе питання ефективності його рек-
ламної кампанії. На це впливають регіон, де буде показуватися 
реклама, її зміст і ціна (плата за клік). Основними показниками 
ефективності інтернет-реклами вважаються кількість показів і 
кількість кліків, а ключовим показником ефективності є CTR (click-
through rate), що дорівнює відношенню кількості кліків до показів. 
Нормальним вважається CTR вище 1%. 

Реклама потрібна не тільки замовникам для просування своїх 
товарів і послуг, але і для багатьох розробників, творців контенту, що 
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є для них головним способом монетизації свого продукту. Особливо 
це актуально для тих, хто веде свій блог, форум, для розробників ігор. 
На прикладі друге ми розглянемо різні рекламні сервіси і їх ефек-
тивність. 
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Зростання частки інтернет-користувачів у світі призвело до 
активної інтеграції реклами в інтернет-простір. Реклама в інтернеті 
стала гідною альтернативою стандартним засобам просування підпри-
ємства чи товару. Значне збільшення частки інтернет-користувачів, 
які використовують мобільні засоби, призвело до пожвавлення рек-
лами із застосуванням мобільних пристроїв. 

Питання мобільної реклами займає значне місце у дослідженнях 
закордонних експертів, зокрема висвітлено у роботах А. Гоулді, 
Д. Меллер, А. Юбієн, К. Танер, М. Ніссім, Р. Шейл та інших. 

Кількість запитів з мобільних пристроїв від загального інтернет 
трафіку невпинно зростаю. Як зазначає пошукова система Google, в 
кінці 2015 року частка запитів з мобільних пристроїв вперше переви-
щила частку запитів з десктопу (рис. 1). 

Закономірним явищем стало збільшення витрат на мобільну 
рекламу у порівнянні з попередніми роками. Дослідження IAB (Internet 
Advertising Bureau) свідчать, що у 2015 році доходи від мобільної 
реклами в світі зросли на 68% у порівнянні з 2014 роком – з €22 млрд 
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до €37 млрд. Найбільшу частку у мобайлі складає медійна реклама  
(52,3%), тоді як 42,8% складає пошук і 4,9% – реклама в повідом-
леннях. Найбільше зростання – у медійної реклами, 93% [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Тенденція запитів інтернет-користувачів з десктопів та мобільних 

пристроїв. За даними  Google Internal Data [1] 
 
Лідером ринку є Латинська Америка, витрати якої на мобільну 

реклами у 2015 році сягали 16,7 млрд євро (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Доходи від мобільної реклами в світі (по регіонах; млн. євро).  
За даними IAB Europe, IAB, HIS [3] 

 
За прогнозами ВРК, об’єм ринку мобільної реклами в Україні 

в 2016 році складе 220 млн грн. Збільшення ринку мобільної реклами 
в України визначено певними факторами:  
• впровадження 3G-зв’язку по всій території України; 
• проникнення смартфонів в Україні на 28%; 
• зростання трафіку з мобільних пристроїв в Україні до 37%; 
• щоквартальне збільшення об’ємів споживання трафіку на 15%. 

Поки що частка мобільної реклами складає лише 10% від банер-
ної реклами та пошуку, проте вже сьогодні мобайл – це сегмент 
рекламного ринку з найбільшим зростанням: об’єми розміщень под-
воюються щоквартально. 
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Отже, ринок мобільної реклами в Україні має значний потенціал 
для подальшого розвитку. Збільшення частки користувачів з мобіль-
них телефонів дає можливість до персоніфікації рекламних звернень 
для цільової аудиторії, враховуючи певні параметри: соціально-демо-
графічному, територіальному, за сімейним статусом, типом мобіль-
ного провайдера, типом мобільного пристрою, інтересам і багатьма 
іншими. 
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Особливість життєвого циклу і формування бренду товарів та 

процесів їх споживання в ресторанному господарстві – процеси фор-
мування лояльності споживачів до ресторанного товару супроводжу-
ються, в основному, особистим споживанням ресторанних товарів 
в створених закладом РГ умовах споживання, або є результатом 
комунікаційного впливу власників бренду та  оточуючого середовища 
на потенційного споживача послуг ресторанного бренду [1]. 
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Маркетинговий комунікаційний процес між брендом і спожи-
вачем – це процес, спрямований на встановлення ефективного 
контакту з метою обміну інформацією, що містить бренд, в усному чи 
письмовому вигляді шляхом використання певних засобів і символів. 
Це система встановлення контактів між брендом і споживачами для 
прямого і непрямого інформування, переконання та нагадування про 
торговельну марку [2, c. 53]. 

Закордонні і вітчизняні дослідники умовно розподілять та дослі-
джують сучасні інструменти маркетингових комунікацій в сегменті 
прямих «ATL»- комунікацій, сегменті непрямих «BTL»- комунікацій 
та сегменті інтегрованих «TTL=(ATL+BTL)» – комунікацій [2, c. 62].  

Традиційний «ATL»-сегмент маркетингових комунікацій в 
закладах РГ складається з рекламної діяльності в ЗМІ, випуску полі-
графічних форм рекламних носіїв, замовлення та розгортання засобів 
зовнішньої (в навколишньому середовищі) та внутрішньої (всередині 
закладу РГ) реклами, замовлення та розгортання рекламної діяльності 
в мережі Інтернет та в соціальних мережах [3, c. 64]. 

«BTL» та «TTL» – сегменти маркетингових комунікацій в зак-
ладах РГ складаються із засобів двосторонньої (інтерактивної) кому-
нікації власника бренду закладу РГ через обслуговуючий персонал з 
клієнтом безпосередньо в місцях надання послуг закладів РГ [4]: 

а) стимулювання продажів: засоби ресторанного мерчандай-
зингу та естетика і етика обслуговування, засоби переконуючого 
стимулювання продажів страв; 

б) прямий сегментний маркетинг з цільовою аудиторією (ство-
рення умов залучення окремих сегментів клієнтів – WiFi, караоке, 
DJ + танцмайданчик, оркестри «живої музики» та виступи видатних 
музикантів, спеціальні «лаунж-зони», кальянні зали, комп’ютер у 
вільному доступі, оренда планшетів); 

в) подієвий Event-маркетинг (розіграші, лотереї, святкові та 
юбілейні презентації, пробні дегустації); 

– проведення агітації в залах ресторану (вітрини з винами та 
сирами; акваріуми з устрицями, омарами, лобстерами та крабами; 
готування страв на відкритих для відвідувачів кухнях та інш.); 

д) PR-акції (програми лояльності та дисконтних карт, святкові 
знижки до днів народження; «години знижок»; комплексні меню зі 
знижками;); 

е) застосування Digital Media (настольні інтерактивні планшети; 
настінні проектори та монітори з рекламуванням нових страв під-
приємства та інш.); 
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ж) застосування POS-матеріалів щодо рекламування страв та 
напоїв, застосування посуду та келихів з логотипами ПРГ або 
компанії-виробника продукції; 

з) розробка власного інтернет-сайту; «інтерактивної служби» 
замовлень на доставку страв на замовлення;  

і) впровадження на інтернет-сайті рекламної сторінки кейте-
рингової служби ПРГ – організації обслуговування заходів клієнта за 
вказаною адресою (виїзне ресторанне обслуговування масових 
заходів). 

Сьогодні в Україні кожний із сегментів ресторанного бізнесу ви-
користовує свою комбінацію інструментів маркетингових комунікацій: 

1. Так, заклади преміум-класу «Fine Dinning Ekstra, Premium, 
Elit» переважно застосовують у своїй діяльності інструменти марке-
тингових комунікацій для реалізації стратегії  – «Якісний відпочинок 
клієнтів вищого рівня платоспроможності в атмосфері унікального 
привабливого інтер’єру, розважальних заходів чи програм закритих 
клубів, з неквапливим споживанням страв вищого гастрономічного 
сегменту»; 

2. Заклади РГ середнього цінового сегмента (Casual Dining, 
Top Casual Dining) використовують в своїй діяльності інструменти 
маркетингових комунікацій для реалізації стратегії закладів – «Якісно 
нагодувати клієнтів середнього рівня платоспроможності в атмосфері 
сучасного раціоналістичного дизайну інтер’єрів стравами різних 
кухонь світу»;  

3. Група закладів РГ «економ»-цінового сегмента (Fast Food, 
Fast Casual, Quick Service Restaurant, Quick&Casual)  використовує 
інструменти маркетингових комунікацій для реалізації стратегії 
закладів – «Масове швидке обслуговування клієнтів основного рівня 
платоспроможності в атмосфері сучасного мінімалізму інтер’єрів з 
використанням технології повного чи часткового самообслуговування 
та разового посуду».  

На сьогодні основними інструментами маркетингових кому-
нікацій, які масово застосовуються закладами РГ всіх цінових 
категорій та мають найкращі показники співвідношення «вартість – 
ефективність», є інструменти «електронних комунікацій» (Інтернет-
сайти на етапі залучення клієнтів, Інтернет-сайти в комплексі з 
засобами електронного спілкування внутрішніх систем автоматизації 
закладів РГ з відвідувачами на етапі обслуговування залучених 
клієнтів та на етапі створення довгостроковї лояльності клієнтів до 
закладу РГ).  
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Велике різноманіття засобів стимулювання продажу дозволяє 

підприємствам роздрібної торгівлі використовувати даний вид 
маркетингових комунікацій для досягнення різних цілей та в різних 
умовах. Для визначення засобу стимулювання продажу, що доцільно 
використати на підприємстві, варто в першу чергу визначитись із 
критеріями, за якими буде здійснюватися вибір. Оскільки вплив 
стимулювання продажу розповсюджується не лише на акційний, але й 
на післяакційний період, критерії мають враховувати не лише 
короткострокову вигоду, але ї довгострокові наслідки. 

Автором сформульовано такі основні критерії вибору торговель-
ним підприємством засобу стимулювання продажів: 
• максимізація додаткового обсягу продажу цільового (акційного) 

товару, отримана внаслідок проведення заходу. 
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• мінімізація додаткових витрат підприємства на проведення акції (у 
тому числі розмір матеріальної вигоди, що пропонується покуп-
цеві) у розрахунку на одиницю проданого товару. 

• зменшення негативного впливу заходу СП на внутрішню порівняльну 
ціну покупця. Іншими словами, максимізація внутрішньої порів-
няльної ціни. 

Спрощено перелічені критерії можна виразити системою 
рівнянь (1): 

 

 (1)
 
де  – ціна та цінність товару в поточному (акційному) періоді; 

 – обсяг реалізації в поточному (акційному) періоді; 
 – обсяг реалізації в базовому (передакційному) періоді; 

s – розмір стимулу у грошовому вираженні; 
C – витрати на організацію заходу стимулювання продажів; 

 – внутрішня порівняльна ціна покупця. 
 
Розглянемо фактори, що впливають на кожний із зазначених 

критеріїв. Обсяг реалізації вважаємо, в першу чергу, функцією від 
ціни, відтак, ціна безперечно є фактором, що впливає на даний 
критерії згідно закону попиту. Проте не за будь-якого заходу сти-
мулювання продажу ціна змінюється, адже нецінові фактори також 
впливають на зміни в обсязі реалізації цільового товару. Неціновим 
фактором, на який впливають нецінові засоби стимулювання про-
дажу, є цінність товару в очах покупця. Визначення зміни в обсязі 
продажу внаслідок впливу на цінові та нецінові фактори можливе 
після аналізу обсягів продажу попередніх періодів.  

Наступним визначеним критерієм є мінімізація витрат у роз-
рахунку на один проданий акційний товар. Важливо, що саме на один 
товар, тому, якщо витрати не виражаються лише у зменшенні ціни, 
більша кількість проданого товару зменшує середні витрати. У 
системі рівнянь (1) витрати складаються з витрат на організацію 
заходу стимулювання продажів та різниці між звичайною ціною на 
товар і розміром матеріальної вигоди. До витрат на організацію 
заходу можна віднести вартість підтримуючої реклами, витрати на 
мерчандайзинг, вартість подарунків у конкурсах та лотереях. 
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Останнім основним критерієм є максимізація внутрішньої 
порівняльної ціни. Порівняльна ціна (англ.: reference price) – це  базо-
вий показник, з яким споживачі порівнюють ціни конкуруючих 
товарів [1, с. 736]. Порівняльна ціна є індивідуальною для кожного 
покупця та базується на інформації, отриманої покупцем під час 
здійснення попередніх покупок товару, тому іноді її також називають 
внутрішньою порівняльною ціною (англ.: internal reference price). 
Таким чином, зниження ціни на товар під час i-ої покупки знижує 
внутрішню порівняльну ціну покупця. 

Від даного показника залежить реалізація акційного товару у 
майбутньому (післяакційному) періоді, адже готовність покупця 
купувати товар за певною ціною визначається його представленням 
щодо «справедливої» ціни на даний товар. Відтак, в інтересах 
підприємства, яке проводить акцію (як торговельного, так і вироб-
ничого), максимізувати дану ціну. Внутрішня порівняльна ціна є 
функцією від попередніх співвідношень «ціна-цінність» цільового 
товару. Зв’язок між попередніми цінами та внутрішньою порівняль-
ною ціною є прямим: таким чином, тимчасове зменшення ціни на 
товар товару зменшує і ціну, що є справедливою для даного товару з 
точки зору покупця. Зв’язок між цінністю та внутрішньою порівняль-
ною ціною є оберненим: додання цінності товару призводить до 
зменшення внутрішньої порівняльної ціни. Внутрішня порівняльна 
ціна мінімізується за рахунок мінімізації розміру матеріальної вигоди, 
максимізації цінності та маскування грошового розміру вигоди 
(цінової або ціннісної). Маскування грошового розміру вигоди полягає в 
ускладненні розрахунку покупцем вартості заохочення, вираженому у 
грошових одиницях, і вирахування цієї вартості із ціни. 

Помітимо, що усі три перелічені критерії тісно пов’язані між 
собою таким чином, що досягнення усіх трьох у повному обсязі є 
неможливим. Так, зменшення матеріальної вигоди знизить витрати на 
одиницю продукції та позитивно вплине на внутрішню порівняльну 
ціну, проте негативно позначиться на зростанні обсягу реалізації. 
Разом з тим, зростання більший обсяг реалізації дозволить знизити 
постійну частину витрат на проведення заходу стимулювання продажів. 
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АНАЛІЗ РЕКЛАМНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
 

Яцишина Л.К., 
проф. кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ  

 
«Один мільйон,  вкладений в ефективну рекламу, 

 продає більше, ніж десять мільйонів,  
вкладених в неефективну рекламу»  

Девід Огілві  
 

Із загостренням конкуренції і жорсткої боротьби за клієнта 
відбувається  посилення рекламних кампаній фінансових інститутів, 
серед яких і банки. В Україні виникає потреба в сучасних та більш 
досконалих банківських рекламних технологіях. Створення відповід-
ної банківської реклами з урахуванням всесвітніх тенденцій у цій 
сфері є найголовнішою метою рекламних агентств або рекламних 
відділів банків. 

Центральне місце в політиці комунікацій традиційно відво-
диться рекламі. Багато послуг, що надаються банком своїм клієнтам, 
розраховані на тривалий час, тому при рекламі банків значно більше 
ніж в інших видах реклам використовуються прийоми, покликані 
демонструвати особисте спілкування,  створюючи  взаємне відчуття 
довіри. 

Довіра в банківській діяльності залежить від стійкої репутації 
організації. Саме тому більшість банків позиціонує себе як стабільні. 
Така проблема була своєрідно розв’язана в таких рекламних слоганах, 
як: «Толковый Банк» («TAC – Комерцбанк»), «Ваша точка опори» 
(«ПриватБанк»), в підтексті яких явно простежується думка про ста-
більність і надійність банку, але самі ці слова в рекламі не викори-
стовуються. 

Досить важливою є тенденція до зміни базової концепції 
банківської реклами, що підкреслює стабільність і надійність. Ряд 
українських банків у своїй рекламі робить акцент на динамічний 
розвиток і нові банківські технології, формуючи у споживачів образ 
банків нового покоління. Сучасна реклама  більш клієнт-орієнтована, 
де у центрі уваги не тільки набір послуг, але і, безпосередньо, став-
лення до клієнта. Приклади клієнтоорієнтованості реклами україн-
ських банків: Укрпромбанк: «Щиро Ваш...», банк «Аркада»: «Банк 
Вашої родини» тощо. 
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Розглядаючи питання банківської реклами, необхідно розрізняти 
іміджеву рекламу банку та продуктову рекламу. Сьогодні майже усі 
банки намагаються сформувати в уявленні клієнтів імідж стабільної, 
сучасної фінансової установи, яка намагається бути якомога ближче 
до свого клієнта.  

Вдалі слогани іміджевої реклами українських банків: «ПриватБанк»: 
«Ваша точка опори»; «Райффайзен Банк»: «Західні стандарти 
поєднані зі знаннями місцевого ринку»; «Укргазбанк»: «Гнучкість 
рішень». 

Метою продуктової банківської реклами є, в першу чергу, 
донести до цільової групи через ЗМІ вичерпну інформацію про 
повний спектр банківських послуг, що надається даним банком. До 
прикладів продуктової банківської реклами можна віднести такі 
рекламні звернення, як: «Добробут починається з власної оселі» 
(Укрсиббанк) – реклама житлового кредитування; «Наші сейфи – 
Ваша безпека» (Райффайзен Банк Аваль) – реклама індивідуальних 
сейфів для зберігання цінних особистих речей клієнтів тощо.  

Формування впізнаваного образу банку в більшості випадків 
вимагає нестандартних рекламних рішень. Прикладами вдалих ходів у 
банківській рекламі, розділивши їх на певні підвиди можна вважати: 
класичний слоган, основне завдання якого – показати споживачу при-
нади банку – надійність, стабільність та ін. Приклади слогану, який 
показує принади банку «ПриватБанк»: «Ваша точка опори». 

Слогани, покликані підкреслити важливу конкурентну перевагу 
банку: «Райффайзен Банк Аваль»: «Найближчий великий банк»; 
«UniCredit Bank»: «Перший справжній європейський банк». 

Слогани, розроблені в рамках модного і популярного сьогодні 
емоційного маркетингу «Ощадбанк»: «Завжди поруч». Слогани з 
ідеєю сучасного банку, який іде в ногу з новими технологіями, 
наприклад слоган «Укргазбанк» – «Консерватизм у традиціях — 
інновації в технологіях». 

Найбільш впізнаваними банками в Україні сьогодні є «Приватбанк», 
«Державний Ощадний Банк України» та «Райффайзен Банк Аваль».  

У період 2014–2015 рр. знизилася довіра до комерційних банків, 
відповідно скоротилися обсяги депозитів, звузилася сфера банків-
ського кредитування через неможливість багатьох позичальників 
повернути борги та різке підвищення кредитних ставок, що призвело 
до зниження купівельної спроможності населення. Аналізуючи це, 
більшості комерційних банків потрібно розробити чітку маркетингову 
програму щодо просування своїх продуктів. Сьогодні вона не може 
обмежуватися лише рекламою на телебаченні або обслуговуванням 
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«місцевих» клієнтів. Для забезпечення ефективного функціонування 
комерційних банків слід застосувати весь комплекс просування, роз-
поділивши між ним основні смислові акценти у просуванні 
банківських продуктів.  

Сьогодні у сфері просування товарів та послуг і особливо в 
банківській сфері, яка втратила довіру клієнтів, більш важливими 
факторами є фактори непрямого впливу на клієнта, а саме: створення 
та участь банку у соціальних акціях, спонсорство і благочинність, 
поширення позитивної інформації про банк (використання вірусного 
маркетингу), створення та активне підтримання постійних приязних 
контактів з клієнтами, використання прямого маркетингу. 
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Раніше більшість маркетологів думали, що прийняття рішення 

про купівлю приймається за допомогою логіки і раціональності. Під 
час досліджень, нейрофізіологи виявили нові закономірності в 
процесі оцінки і вивчення продуктів потенційними покупцями. 

Маркетологи знайшли новий спосіб поліпшити якість реклам-
них кампаній – нейромаркетинг, напрямок маркетингових дослід-
жень, предметом якого є вивчення неусвідомлених реакцій людини на 
рекламні стимули. Нейромаркетинг дозволяє визначити, наприклад, 
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хто є цільовою аудиторією бренду. Всі зусилля маркетологів, 
озброєних новою наукою спрямовані на те, щоб змінити хід думок 
людини до того моменту, як людина їх усвідомить. 

У класичному вигляді нейромаркетинг передбачає роботу з 
ритейлом і особистими продажами, але в сучасних реаліях склалася 
принципово інша ситуація. У нейромаркетингових комунікаціях вико-
ристовується 4 канали: слух, зір, дотик, нюх. 

Нейромаркетинг зараз найактивніше займається тестуванням 
реклами. Основне питання, з яким до нейромаркетологів приходять 
клієнти: «Чому цільова аудиторія не бачить і не сприймає концепцію, 
яку я придумав?». 

Державні компанії оцінюють за допомогою нейромаркетингових 
досліджень ефективність соціальної реклами: як населення ставиться 
до тієї чи іншої теми, як правильно донести сенс реформи до певного 
кола людей. 

Отримавши деякі ключі від секретів мозку, маркетологи тепер 
можуть планувати рекламні кампанії і прогнозувати їх результати з 
високим ступенем імовірності. Варто зазначити, що застосування 
такої технології неможливо без спеціальної техніки: томографів, 
гальванометрів, електроенцефалографії, айтрекерів та інших апаратів, 
які фіксують активність в головному мозку. Найпростіші і недорогі 
методи: eyetracking; аналіз виразу обличчя; поведінкові експери-
менти. Наприклад, спостереження того як зміни в розташуванні 
товару на полицях в магазині впливають на вибір споживача. 

Дослідники пропонують компаніям технологію, яка може допо-
могти знайти той образ, що буде найлегше донести до споживачів. 
Головні завдання в нейромаркетингу: правильно зняти та інтерпре-
тувати дані. Після аналізу даних дослідники передають замовнику 
звіт з рекомендаціями. Вся процедура займає близько п’яти-семи днів. 

Таким чином, таку, на перший погляд, невловиму соціальну 
комунікацію, як реклама, із застосуванням новітніх комп’ютерних 
технологій та технік, методів та методик можна оцінити та виміряти 
достатньо детально, що зекономить кошти та час рекламодавця. Вихід 
на такий рівень досліджень, коли можна отримати як свідомі (анкетні 
опитування, фокус-групи, інтерв’ю тощо), так і несвідомі (eye 
tracking, магнітно-резонансна томографія, електроенцефалографія 
тощо) реакції, імпульси, дані споживачів, дає колосальні можливості 
для рекламодавців, для управління поведінкою споживачів, збіль-
шення продажів, а отже і прибутку. Однак коректність  використання 
цих методів залежить від дотримання дослідниками та замовниками 
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норм законів та вимог професійних стандартів, аби результати 
досліджень не нашкодили споживачеві. 

Отже, нейромаркетинг – це просто новий метод отримання 
даних у маркетингу. Дослідники можуть зробити глибокий аналіз 
поведінки споживача, але вони не роблять на нього вплив. Однак, 
технології будуть розвиватися, і в майбутньому з’явиться можливість 
спростити зняття даних і отримувати інформацію про споживача, не 
надягаючи на нього прилади. Це може спричинити багато етичних 
проблем – адже  людина може не знати, що бере участь в тестуванні. 
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Застосування традиційних видів реклами: телевізійна, реклама в 
пресі, реклама на радіо та інтенсивний вплив на свідомість спо-
живачів, плюс широка представленість у торговельних мережах не 
дають бажаної результативності, як раніше. Масова реклама без 
яскраво вираженої ідеї не призводить до інтенсивних покупок товарів 
у випадку з новими торговельними марками. У світі проводиться 
чимало рекламних кампаній з величезними бюджетами, а ефект − 
мінімальний, і безумовно не вартий витрачених на акції грошей. 
Дослідження провідних фахівців свідчать про те, що ефективність 
традиційних видів реклами знижується. Основними причинами цього 
є: відсутність креативних ідей; не цікавість сюжетів; погана подача 
матеріалів, що призводить до низької якості кінцевого продукту.  

Вирішення проблеми ефективної реклами має бути комплек-
сним: створення якісної та цікавої реклами на основі новітніх 
креативних ідей та знаходження оригінальних способів її розміщення.  
Тенденції зміни креативу в рекламі, на нашу думку, сьогодні такі: 

 креативний стиль рекламування «постмодернізм», який 
характеризується відеократією окремих частин тіла: відеообразу, ока, 
кіберфейсу. Протягом останнього часу до рекламування залучають 
активно не лише очі людей, а й тварин. Так, світові корпорації вже 
активно використовують в рекламних кампаніях тварин, наприклад, 
Canon, використав око рептилії, в якому відображено людину з фото-
апаратом. Відомий бренд у сфері автомобілебудування BMW створив 
друковану рекламу з леопардом, очі якого нагадують фари автомобіля.  

 Авангард як креативний стиль реклами є новаторством, 
зокрема, у графіці, ілюструванні. При цьому відбувається осучас-
нення даного методу та використання комп’ютерних технологій у 
вигляді футуризму. 

 В українському рекламному просторі дедалі більшої ваги 
набирає фольклорний стиль. Застосування даного стилю передбачає 
звернення до духовних джерел українського народу, традицій, до 
почуття патріотизму, національного самоусвідомлення, використання 
національної ідеї «вічних цінностей»: звернення до «історичної 
пам’яті», зокрема до мотивів героїчного минулого, ратних звитяг 
українського народу, доволі поширеною є тема козаччини. 

Використання звичаєвих традицій та обрядових ритуалів україн-
ців (у тому числі культурологічних мотивів дохристиянської Русі; 
інтерпретація в сюжетах рекламних повідомлень мотивів язичниць-
ких вірувань та давньослов’янської міфології: квас «Древлянський», 
квас «Ярило». 
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 Комерційна еклектика, як креативний стиль розробки рек-
лами передбачає змішання жанрів, стилів, епох, образів, білого і 
чорного, фантастичного і реального. В українському шоу-бізнесі зараз 
модним стає нашивка старовинних орнаментів на сучасному одязі. 
Застосування різних орнаментів та вітчизняних символів на гаджетах, 
сумочках, телефонах. 

Дедалі більшої актуальності набирає «нестандартна реклама», 
тобто нестандартні форми та засоби передачі рекламних звернень. 
Нові рекламні технології більш результативні і зазвичай менш 
витратні з погляду вартості ефективного контакту. У результаті 
численних досліджень рекламісти з усього світу дійшли висновку, що 
саме неочікувана реклама, в несподіваних місцях, там де її ніхто й 
думки не має зустріти привертає найбільше уваги та викликає 
найбільший ефект [1].  

На нашу думку, основними напрямками вирішення даних проблем є: 
– використання нових каналів комунікації, таких як 3D-рекламні 

ролики, галографічні зображення манекенів та товарів на них, які 
можна змінювати щодня. 

– Новітні технології в Інтернеті, зокрема, віртуальні примірочні, які 
дозволяють при здійсненні купівлі одягу здійснити примірку 
сидячи за комп’ютером вдома. Перспектинівсть Інтернету, як 
засобу передачі є значним, оскільки аудиторія, яка щодня кори-
стується Інтернетом в Україні, складає близько 22%, а це більше 
8 млн. чол. У віці 18–25 років 65% споживачів користуються 
Інтернетом, при цьому вони складають лише 11,9% телеаудиторії 
[2, c. 26].  
Переваги нестандартної реклами та зміни креативних стилів в 

рекламі, у порівнянні з традиційною рекламою, досить часто є суттє-
вими. По-перше, всі вкладення в розробку заходів досить малі. По-
друге, при успіху сама акція виявляється куди більш ефективною, ніж 
реклама на телебаченні або в пресі. По-третє, ефективність провокації 
можна збільшити, використовуючи різні канали (3D-реклама, 
галографічна). Проте існують і деякі недоліки нестандартної реклами, 
а саме те що, провокаційна реклама не надає високого відсотку 
результативності, якщо не буде поєднуватися з традиційною.  
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Зміни у купівельній поведінці споживачів, які зумовлені, насам-
перед, зниженням реальних доходів, підвищенням поінформованості 
щодо можливих місць придбань товарів, зниженням чутливості щодо 
впливу традиційних інструментів, здатних активізувати купівлі, 
актуалізують пошук нових підходів задля забезпечення зростання 
обсягів продажу товарів та послуг. В той же час серед споживачів 
зростає популярність використання мережі Internet для пошуку, 
придбання необхідних товарів та послуг, що створює для продавців 
передумови для використання засобів Інтернет-реклами.  

Обсяг ринку Інтернет-реклами у 2015 році склав 2355 млн. грн., 
продемонструвавши зростання на 11% порівняно з 2014 роком. 
Передбачається, що за підсумками 2016 року ринок Інтернет-реклами 
продовжить своє зростання на 17% [1, с. 9]. Зростання ринку 
Інтернет-реклами пов’язане із зростанням кількості користувачів 
мережі Internet. За результатами дослідження Київського міжнарод-
ного інституту соціології, станом на лютий 2016 року мережею 
Інтернет користувалися 61,6% дорослого населення, річний темп 
приросту склав 8%. [2].  

Серед засобів Інтернет-реклами особливе місце займає кон-
текстна реклама. Контекстна реклама передбачає показ релевантних 
оголошень на основі контенту, що переглядається споживачами [3]. 
Таким чином в основі використання контекстної реклами лежить 
твердження, що споживчі переваги щодо контенту, який перегля-
дається, вказують на зацікавленість у тих чи інших товарах. Перша 
потужна рекламна платформа була представлена компанією Google в 
2003 році [4]. На сьогодні, окрім Google, послуги із розміщення 
контекстної реклами пропонують й інші відомі пошукові системи, 
зокрема Yahoo та Яндекс.  
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Виділяють наступні види контекстної реклами [5, с. 18]: 
1. Пошукова реклама – реклама, пов’язана з текстом пошукового 

запиту і показується на сторінках результатів пошуку як відповідь на 
запити користувачів  

2. Контекстно-залежна (тематична) реклама – реклама, пов’язана 
з текстом сторінки, на якій вона розміщена. Контекстно-залежна рек-
лама показується на веб-сторінках, які користувачі переглядають в 
Інтернеті.  

Переваги контекстної реклами [6]: 
• звертання виключно до цільової аудиторії; 
• миттєва видимість у видачі пошукової системи; 
• можливість оперативного коригування рекламної кампанії; 
• «зручний» бюджет (покупець сам визначає суму коштів, яку він 

готовий витратити). 
В той же час контекстна реклама має ряд недоліків [7]: 

• після припинення оплати реклами сайт одразу зникає з перших 
сторінок пошукових систем; 

• для окремих видів бізнесу ціна за перехід на сайт може суттєво 
підвищитися, виходячи із кон’юнктури ринку; 

• недобросовісні користувачі (або конкуренти), натискаючи на 
оголошення, не переслідуюють мету скористатися послугами або 
придбати товар підприємства, тим самим скорочуючи його рек-
ламний бюджет (кошти на рахунку рекламодавця). 

Очевидно, що враховуючи перелічені переваги та заявлені недо-
ліки, а також тенденції зростання кількості користувачів Інтернет, 
контекстна реклама є досить привабливою для підприємств.   
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Ми живемо в епоху Інтернету. Чи могли б ви уявити хоча б день 

без відвідування соціальних мереж, перегляду улюбленого інфор-
маційного джерела або пошуку заходів, які можна було відвідати на 
вихідних? Тут постає питання, чому ми так залежні від Інтернету? 
Чому після прочитання однієї статті ми натикаємося на іншу. З цієї 
точки зору, важливу роль відіграє оптимізація пошукових систем і 
веб-сайтів, яка допомагає нам знаходити потрібну, важливу та реле-
вантну інформацію, заради якої ми вводимо свій запит у пошукову 
стрічку. Саме вони допомагають нам знайти необхідний ресурс. Дана 
система має назву SEO. То чи буде SEO важливе у майбутньому? 
Наразі це питання є актуальним.  

Сьогодні найбільш популярним засобом, що застосовується 
користувачами для пошуку продуктів та інформації в Інтернеті, є 
пошуковий механізм. Тому високий пошуковий ранг може означати 
великий прибуток. Так як користувачі рідко переглядають результати 
пошуку далі першої або другої сторінки, низький ранг просто 
неприпустимий. Дана сфера інтернет-маркетингу є доволі молодою, 
але зміни тут відбуваються ледве не кожні півроку. Річ у тому, що 
пошукові системи регулярно випускають нові алгоритми задля того, 
щоб надавати користувачам найкориснішу інформацію, яка визна-
чається за ключовими словами. Ці зміни змушують спеціалістів 
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завжди бути у вирі подій, знаходити нові підходи до просування 
певного веб-сайту, контенту тощо. SEO робить сайт таким, що легко 
сканується і підвищує його рейтинг в системах пошуку. Існують різні 
методи оптимізації.  

Ці способи наведено нижче.  
1. Створення ключової фрази для сайту. При виборі ключових 

слів треба переконатись, що їх можна легко знайти. Також додають 
ключові слова-синоніми в текст сайту, або ж поміщають їх в заго-
ловку і короткому змісті статті.  

2. Вибір імен файлів і домену. Доменне ім’я обирається таким, 
яке легко написати і легко запам’ятати. 

3. Якісний зміст сайту. Перевага змісту може привести сайт на 
«пересилання посилання» з інших сайтів, ресурсів. Це також привер-
тає увагу людей.  

4. Окремий зміст HTML. За допомогою каскадних стилів (CSS) 
розробляють окремий зміст HTML від змісту самого коду. У цьому 
випадку HTML-файли стають до 50% доступніше, так як вони є 
кращими для пошукових роботів.  

5. Зворотнє посилання. Зворотним є посилання з інших сайтів, з 
якими існують зв’язки.  

6. Ранжування сайту. Є можливість отримати високий Page 
Rank при наявності у кількох зворотних посилань зі сторінок сайтів з 
більш високим рейтингом, ніж Page Rank вашого сайту. 

Сьогодні недостатньо переписати власними словами статтю з 
сайту конкурента і наситити її ключовими словами і фразами. 
Користувачі вимагають унікальність, тому привернути увагу можна 
тільки актуальним, корисним текстом. Важлива також його кон-
кретика. Вирішити цю проблему допоможуть тільки професійні 
копірайтери, які відчувають різницю між хорошим і поганим текстом, 
ексклюзивністю за програмою і справжньою цінністю інформації. 

Проте, за думкою певних спеціалістів, SEO вже втратило 
актуальність, з посиланням на те, що ера спаму пройшла, пошукові 
системи накладають санкції на сайти, тим самим роблять їх 
невидимими для користувача. То чи є сенс вкладати в це гроші чи 
розумніше заплатити за контекстну рекламу? 

На нашу думку, SEO ще досі актуальне і буде актуальним. У 
свою чергу, ми хочемо розширити поняття SEO. Це не лише будь-які 
дії, спрямовані на виведення сайту або будь-якого іншого ресурсу в 
топові позиції пошукових систем для залучення відвідувачів (пряме 
просування сайту), але і непряме залучення відвідувачів на сайт за 
допомогою розміщення матеріалів на інших інтернет-ресурсах. 
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Безумовною перевагою застосування SEO є отримана довіра від 
споживачів. Якщо ви розмістили статтю, і вона вийшла в топі пошу-
кача, то відвідувач, прочитавши її і перейшовши на сайт, буде більш 
схильний до купівлі товару, ніж якщо він клацне по рекламі.  

На противагу позитивним сторонам існують недоліки. SEO 
вимагає вкладення не малих коштів. У більшості випадків також 
вимагається переробка сайтів через їх невідповідність. Але у будь-
якому випадку усі кошти вкладені в SEO принесуть прибутки та 
підвищать ROI. Тим паче, що сьогодні пошуковики почали міняти 
свої алгоритми, роблячи їх все більше і більше розумними. Від-
повідно, обдурити їх все важче і важче, і підлаштуватися під них теж 
складніше. Тому краще піти шляхом мінімального опору, легально 
просувати свої ресурси і слідувати рекомендаціям пошукових систем. 
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Процеси розвитку українського туризму значною мірою дете-
рмінується політичною нестабільністю, різким зниженням реальних 
доходів населення, посиленням ознак олігополістичної конкренції. За 
таких умов актуалізується використання туристичними підприєм-
ствами комплексу інтернет-маркетингових комунікацій.  

Проте активність цільової аудиторії щодо участі у будь-яких 
заходах залежить від поінформованості споживачів і їх довіри до 
туристичного підприємства (ТП). Серед умов, що можуть забезпечити 
це, особливе місце посідає запровадження Інтернет–інструментів 
у послідовності, яка дозволить отримати максимально оперативний 
відгук з мінімумом докладених зусиль, що надзвичайно важливо, 
особливо для малих і середніх ТП. Такою послідовністю у залученні 
клієнта вважаємо 1) продаж через Інтернет → 2) експертний продаж → 
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3) сайт → 4) пошуковий маркетинг → 5) ремаркетинг → 6) e-mail-мар-
кетинг  → 7) відеомаркетинг → 8) блог  → 9) моніторинг  → 10) медіа → 
11) соцмережі→ 12) PR, кожний інструмент якої має свій змість та 
особливості застосування. Наприклад, третій інструмент (сайт) буде 
ефективним лише у взаємозв’язку з четвертим (пошуковим марке-
тингом), а інструменти від 5 до 12 включно, за умови їх комплек-
сного застосування, забезпечать помітні позитивні зрушення щодо 
просування туристичного продукту (ТПР) через Інтернет. Їх вплив 
буде відбуватися за ланцюговою реакцією у такій послідовності: 
збільшення трафіку на сайт → поширення позитивної інформації про 
ТП та його ТПР → підвищення сприйнятої споживачами цінності 
ТПР → зростання кількості заявок на платформі → збільшення 
кількості купівель ТПР → зниження вартості на залучення однієї 
заявки → підвищення маркетингового ROМI → зниження собівар-
тості ТПР → поява можливостей для зниження ціни ТПР. 

Для отримання саме такого ланцюга перетворень вирішальне 
значення має контроль керівництвом показників ефективності роботи 
персоналу під час реалізації маркетингових стратегій розподілу 
(МСР) і маркетингових стратегій комплексу маркетингових кому-
нікацій (МСКМК). В табл. 1 викладено зміст показників, доцільну 
регулярність вимірювання, рекомендовану форму звітності та напрям 
випливу на ціну ТПР. 

Таблиця 1 
 

Показники вимірювання ефективності МСР і МСКМК 
 

Контроль Показник Сутність Регулярність Форма 
Вплив на 
ціну ТПР

Лід L – потенційний покупець.  
∑L –кількість потенційних 

покупців 
Щодня СМС, 

таблиця ↓ 

Вартість 
ліда 

CPL – Cost Per Lead – вартість 
клієнта, що здійснив корисну 
дію (заповнив анкету) на сайті 

ТП 

Щомісяця → 
Щотижня 

Таблиця 
(CRM) ↑ 

Потенціал 
ліда 

Це кошти, які можна отримати 
від клієнта за усі купівлі ТПР Щокварталу Таблиця 

(CRM) ↓ 

Плата за 
продаж 

PPS – Рay Рer Sale – сума, яку 
платить ТП провайдеру за купівлю 
споживачем ТПР на сайті 

Щокварталу Таблиця 
(CRM) ↑ 

Коефіцієнт 
продажу 

КS – частка кількості купівель 
ТПР у кількості контактів (лідів) Щомісяця Таблиця 

(CRM) ↓ 
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Контроль Показник Сутність Регулярність Форма 
Вплив на 
ціну ТПР

Чистий 
прибуток 

LTV – Loan To Value Ratio – 
розмір чистого прибутку ТП 
від співпраці з клієнтом чи 

партнером 
Щомісяця Таблиця 

(CRM) ↓ 

Рентабель-
ність повер-
нення 

ROMI – Return on Marketing 
Investment – коефіцієнт при-
бутку, отриманого в результаті 
витрат на маркетингову активність

Щомісяця 
Окремий 
звіт, 
CRM 

↓ 

 
Стрілка, направлена вниз, вказує на обернений взаємозв’язок 

показника з ціною: чим вище значення показника, тим нижча 
собівартість, а отже і більші можливості зниження ціни. І навпаки, 
стрілка, направлена вгору свідчить про прямий зв’язок – чим вище 
значення показника, тим більша собівартість, а отже і ціна ТПР.  
Таким чином, вибір комплексу стратегій ТП має ключове значення 
для реалізації маркетингових комунікативних стратегій. Саме це доз-
волить комплексно вирішити проблему розробки та впровадження марке-
тингових стратегій з урахуванням стану та особливостей функціонування 
ТП України. 
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Стрімкий розвиток ринку та загострення конкуренції за увагу 

споживачів значно ускладнили завдання, які першочергово виконували 
маркетингові комунікації. Перенасичення ринку традиційною рекламою 
обумовило необхідність пошуку нестандартних рішень та підходів у рек-
ламі. Вітчизняні торговельні підприємства поставили перед професіона-
лами з рекламного бізнесу завдання розробки та впровадження таких 
маркетингових інновацій, які б створили для них конкурентні переваги. 
Відгуком на динамічну зміну потреб споживачів та запити торговельних 
підприємств стали інноваційні рекламні технології.  

Під терміном «нові технології», або інновації, слід розуміти кінцевий 
результат інноваційної діяльності, який постає у вигляді нового або 
вдосконаленого товару чи технологічного процесу, які впроваджені на 
ринок, або використовуються в практичній діяльності.  

Надзвичайно актуальним на сьогодні є те, що інноваційна реклама 
будується на використанні в промо-акціях серйозного технічного забезпе-
чення, новітніх комп’ютерних технологій і нестандартних способів подачі 
інформації, що якнайкраще задовольняє потреби сучасного споживача в 
його бажаннях видовищ та вражень. 

Реклама нового покоління має на сьогодні широкі перспективи для 
розвитку. Вищий ступінь цікавості з боку споживачів серед видів подібної 
реклами набуває відеореклама в місцях масового скупчення людей, 
реалізована за допомогою так званої технології InDoor TV. Фахівці ствер-
джують, що на неї звертають увагу більше 90% потенційних покупців. 
Більшості дана технологія, після вдосконалення попередньої, відома як 
нова технологія X3D video. Відтепер увагу споживачів приваблює не 
плоске, а тривимірне зображення, яке містить рекламну інформацію. 
Створена картинка здатна легко вийти за межі екрану, потім також легко 
повернутися назад, створивши незабутнє враження у перехожих.  

Український рекламний ринок активно використовує сучасні, про-
гресивні носії зовнішньої реклами, зокрема світодіодну рекламу, сіті-
віжин, не зважаючи на доволі високу її вартість для рекламодавців. 
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Характерною ознакою є те, що більшість новітніх засобів зовнішнього 
рекламування тяжіють до інтерактивності. Яскравим прикладом може 
слугувати рухома реклама на дзеркалах у столичному ТРЦ «Дрімтаун». 

Фахівці в області рекламних технологій вразили вітчизняних рекла-
модавців технологією Ground FX – надсучасною інтерактивною проекцією, 
розробленою компанією GestureTek, яка дозволяє споживачеві не просто 
спостерігати за рекламним сюжетом, а й брати в ньому участь. За допо-
могою спеціальних технічних установок об'ємне зображення проектується 
на плоску поверхню, а підключена система миттєво реагує на найменший 
рух. Висока ефективність даної технології перевірена зарубіжними 
виробниками і великими торговими комплексами, які активно її викори-
стовують для BTL-акцій, а також для збільшення потоку споживачів і 
забезпечення більш частих відвідувань торговельних підприємств. 
Рекламна технологія Ground FX додає незабутніх вражень відвідувачам 
різних event-заходів, виставок, ярмарків, презентацій товарів. 

Останніми новинками в рекламній галузі є тривізор, інтерактивний 
стіл та ТransLook (прозорий кіоск). Вітчизняні торговельні підприємства, 
бажаючи йти в ногу з часом, активно ними користуються. Значної попу-
лярності серед вітчизняних покупців набувають інноваційні зовнішні 
вітрини, а саме голографічні, інтерактивні, проекційні, а також віртуаль-
ний промоутер. В Україні дані технології зустрічаються вкрай рідко, 
оскільки їх почали використовувати зовсім недавно. Найбільш застосову-
ваною стала технологія Just Touch. Її використовують супермаркети, мага-
зини комп’ютерної техніки та мобільного зв’язку. Багато вітчизняних 
торговельних підприємств останнім часом стали оснащуватися різним 
інтерактивним обладнанням, призначеним для того, щоб зробити контакт з 
потенційним споживачем більш тісним і видовищним. До такого облад-
нання можна віднести: проекційні (віртуальні) і відео-вітрини; віртуальні 
прилавки; віртуальні примірочні. 

Отже, враховуючи настрій споживачів і дефіцит рекламних площ, 
швидше за все, традиційній рекламі доведеться серйозно потіснитися, 
оскільки інноваційні рекламні технології більш захоплюючі, легко 
засвоювані й ефективні.  За підрахунками фахівців, їх використання здатне 
збільшити обсяг продажів товарів на 20–45%. Торговельні підприємства 
беруть до уваги цей серйозний аргумент на користь інноваційної реклами. 
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Digital advertising used to be bought and sold manually. Advertising 

networks bought advertising impressions ahead of time from a lot of 
different sites and apps and repackaged them to be sold to advertisers with 
no transparency.  This process was inefficient and unreliable. 

Now with programmatic advertising, digital advertising is buying 
faster, more efficient and less expensive. Also advertisers now have more 
granularity into their advertising campaigns by paying for impressions 
individually and using a dashboard to strategically managed and targeted 
their advertising campaigns.  

Programmatic – the use of real-time, software-based systems, rules 
and algorithms to automate and optimize the purchase and delivery of data 
driven, targeted and relevant advertising to consumers [1, p.3]. 

Programmatic advertising buying typically happens through real-
time bidding (RTB). RTB is a live auction that happens through an 
advertising exchange. Just like a real auction, demand-side platforms bid 
on advertising impressions on advertisers’ behalf. Whoever has the highest 
bid price gets their advertising shown to an end user [1, p.8]. 

Real-time bidding is a type of programmatic advertising buying, but 
it isn’t the only one. RTB refers to the purchase of advertisements through 
real-time auctions, but programmatic software also allows advertisers to 
buy guaranteed advertising impressions in advance from specific publisher 
sites. 

Some agencies now say they’re eager to buy as much media as 
possible through programmatic channels. At the moment, it’s mainly 
online advertisements that are traded programmatically, but increasingly 
media companies and agencies are exploring ways to sell «traditional» 
media this way, including TV spots and out-of-home advertisements [2].  

There are four discrete types of «programmatic» transactions – 
Automated Guaranteed, Unreserved Fixed Rate, Invitation-Only Auctions, 
and Open Auctions [3]. 

«Automated Guaranteed» – this type of transaction most closely 
mirrors a traditional digital direct sale. The deal is negotiated directly 
between buyer and seller, the inventory and pricing are guaranteed, and the 
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campaign runs at the same priority as other direct deals in the advertising 
server. The programmatic element of the transaction that differentiates it 
from a traditional direct sale is the automation of the request for proposal 
(RFP) and campaign trafficking process [3].  

«Unreserved Fixed Rate» – transactions that fall into this category 
exist within an exchange environment, but have pre-negotiated, fixed 
pricing (CPT, CPC – cost per click, etc.). A deal of this type typically is 
necessitated by advertiser demand for a more predictable offering within 
the exchange space. 

«Invitation-Only Auction» – this auction type is very similar to an 
Open Auction except a publisher restricts participation to select 
buyers/advertisers via Whitelist.  A publisher may choose to not participate 
in an Open Auction and only run an Invitation-Only Auction. It is 
important to note that an Invitation-Only Auction is an auction and buyers 
will be expected to bid on inventory.  A publisher may choose to expose 
different information such as transparency or data, through the use of Deal 
IDs or Line Items to add value to this select group of buyers while 
participating in this tactic [3]. 

«Open Auction» – a publisher will generally allow any and all buyers 
to participate in accessing their inventory through this tactic.  Usually there 
is no direct relationship with the buyer. Publishers may choose to use 
Blocklist and floor pricing to prevent advertisers from gaining access. On 
the advertiser side they are often unaware of what publisher they are 
buying on. Demand-Side Platform (DSP’s) usually presents a list of 
exchanges/Supply-Side Platform (SSPs) to the buyer that they automatically 
opt into.  Buyers may not know or care that they are buying a publisher’s 
inventory.  Because of this, publishers can participate in the Open Auction 
on a blind basis [3]. 

The main advantages of programmatic advertising are: 
1) price transparency –  action based model increases impressions level 

price transparency;  
2) more granularity – buyer can pick the required impressions and bid at 

the impression level. It will give better ROIs; 
3) more control on spend – a buyer can sit on driver seat and make buying 

decisions on real time; 
4) more insights – granular level of reporting allows the buyer to optimize 

the campaign in a better way. 
So programmatic advertising can help marketers do just that through 

a variety of targeting strategies to drive potential customers through the 
digital marketing funnel.  
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The retail market in Ukraine has been developing dynamically, but 
today, due to the financial and political crisis in the country, the 
development virtually stopped. The factors hindering the development of 
retail chains include the low purchasing capacity reduced as a result of 
rising unemployment and decrease in wages; lack of funds to invest in 
development; high cost of real estate; lack of retail space and qualified 
professionals. All of this stimulates the grocery retailers to find for 
alternative ways of increasing the turnover, as well as effective methods of 
advertising retail chain brand. 

Modern specific feature of the retail chain brand development and 
management in the Ukrainian food market is the employment different 
methods of advertising, which provide for cooperation between separate 
companies in order to attract the customers.  

For instance, the cooperation of  Silpo and Epicenter chains. Thus, a 
Silpo supermarket and food court (restaurant) was opened at the second 
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floor of Epicenter shopping center in June 2015. The chain of construction 
and household hypermarkets did not use to sell food. The chain stores of  
Epicenter K have often been located next to the large grocery retailers, 
such as METRO and Tavria V. In this case, the advertising is employed for 
providing of consolidation of two or more well-known, well-proven brands 
to create a mutually beneficial environment in the retail sale of their 
products [1, p. 258]. The idea of such specific advertising concept (dual 
advertising), stipulates that the product of one company is sold better being 
surrounded by products of another company. 

  Dual advertising is widely used by many retail chains in the food 
market of Ukraine. Specifically, NOVUS leases space for a chain of 
«Dobroho Dnia» pharmacies in its stores, Furshet chain leases its own 
sales floors to «Nova Poshta» express delivery operator etc. 

The main advantages of dual advertising include: 
– the ability to expand sales channels; 
– an additional means to reach new market segments. 

A significant drawback of advertising is that among companies 
which are cooperating and advertise each other total almost anything. 

The most popular form of advertising in the food market of Ukraine 
is cross-marketing, providing for «intersection of related services or 
products in one advertisement or promotion, jointly conducted by several 
companies, and the advertising costs are shared by partner companies promoting 
their products jointly.» Thus, cross-marketing is an association of two or more 
companies jointly promoting each other and integrating their financial resources 
in order to reduce the advertising budget and to assist in mutual promotion of 
products [1, p. 258]. Cross-marketing allows the cooperating companies to 
raise awareness of their brands among a broader audience (by establishing 
contacts with a client base of a partner) [1, p. 259].   

An example of cross-marketing is a collaboration of Ukrtelecom with 
Brusnychka and EKO-market chain stores providing for a special offer 
under which you must make a purchase in a retail chain for UAH 150 or 
more and receive a 10% discount for Ukrtelecom services [2]. 

The main advantages of cross-marketing include: 
– stimulation of demand; 
– the possibility to increase of brand awareness; 
– reducing costs to advertising and promotion; 
– helps to create additional brand values. 

The main disadvantages of cross-marketing are: 
–  the risk of low-quality work of the partner company; 
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– it doesn’t  constitute a strategic value for the company; 
– associations between brands are not consolidated in the minds of consumers. 

In modern conditions, the formation of multi-purpose brands able to 
satisfy multiple needs of the target audience. It should be emphasized that 
the majority of the retail operators are trying to use a variety of resources 
to maximize profits and optimize their activities. Thus, the retailers are 
interested in cooperation with other companies in advertising to increase 
sales and provide integrated services which, in turn, ensure the maximum 
customer satisfaction. 

 
 

List of References 
 

1. Chykusova M.Y.  Co-branding as a brand management technology / 
M.Y. Chykusova // Sustainable economic development. All-
Ukrainian scientific production journal. Khmelnytskyi, 2011. – № 6 
(9). P. 275–262. 

2. How to attract and maintain the buyers? Research [Electronic 
resource]. – Access mode: http://rau.com.ua/news/4745-kak-privlech-
i-uderzhat-pokupatelej-issledovanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наукове видання 
 
 
 

РЕКЛАМА:  
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ  

 
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 

X МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

(Київ, 18 листопада 2016 року) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 7,33. Тираж 90 пр. Зам. 1165. 
Видавець і виготовлювач  

Київський національний торговельно-економічний університет 
вул. Кіото, 19, м. Київ, Україна, 02156 

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи серія ДК № 4620 від 03.10.2013 р. 


