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Модуль 4 «Торгівля та комплекс маркетингових комунікацій» 

Тема 4.2.: Інтегровані маркетингові комунікації. 
Вид заняття: лекція   

Навчальна мета: сформувати вміння: 

 Обговорювати концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій і пояснювати 

сутність процесу комунікації. 

 Характеризувати комплекс просування з урахуванням особливостей кожної його 

складової. 

 Обирати метод просування відповідно до характеристик товару й конкретного 

етапу його життєвого циклу. 

 Обговорювати характеристики стратегій проштовхування і втягування. 

 Характеризувати етапи процесу прийняття рішення щодо просування. 

 Аналізувати методи визначення бюджету програми просування товару. 

 Пояснити різницю між товарною та корпоративною рекламою. 

 Описати кроки, яких вживають для розроблення, реалізації та оцінки рекламної 

кампанії. 

 Пояснити переваги і недоліки різних засобів поширення реклами. 

 Обговорити сильні та слабкі сторони програм стимулювання збуту, 

орієнтованих на споживача й торговельного посередника. 

 Усвідомити зв’язки з громадськістю як важливої форми маркетингових 

комунікацій. 

Основні терміни та поняття, які має засвоїти студент 

Реклама   Перешкоди   

Формування рекламного 

бюджету за залишковим 

методом   

Формування рекламного бюджету на 

основі цілей та завдань   

Канал комунікації   

Формування рекламного бюджету за 

методом відсотка від обсягів 

продажу   

Комунікація   Персональний продаж   

Формування рекламного 

бюджету за методом 

«конкурентного 

паритету»   

Комплекс просування   

Декодування   Зв‘язки з громадськістю   

Прямий маркетинг   Пабліситі   

Персональний продаж   Стратегія втягування   

Кодування   Стратегія проштовхування   

Зворотний зв‘язок   Отримувачі   

Поле пізнання  Повідомлення   

Ієрархія впливів   Стимулювання збуту   

Інтегровані маркетингові Джерело (відправник)   



    

Тема 4.2 

2 

комунікації   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст заняття  

1. Процес комунікації (кодування й декодування, зворотний зв'язок, перешкоди). 

2. Інтегровані маркетингові комунікації – створення комплексу просування 

(цільова аудиторія, життєвий цикл продукту, характеристики товару, стратегії каналів 

розподілу, інтегровані маркетингові комунікації). Розроблення програми інтегрованих 

маркетингових комунікацій (вибір цільової аудиторії, визначення цілей просування, 

формування бюджету програм просування, вибір інструментів просування, створення 

програм просування, складання графіка просування, реалізація і контроль ефективності 

програм просування). 

3. Види реклами (товарна, корпоративна, визначення цілей реклами, формування 

рекламного бюджету, створення рекламного звернення). Вибір засобів поширення 

реклами (телебачення, радіо, журнали, газети, ділові каталоги, інтернет, зовнішня 

реклама, інші засоби розповсюдження реклами). Реалізація та оцінювання рекламної 

програми (попереднє тестування реклами, реалізація рекламної програми, заключне 

тестування реклами, коригування рекламної програми). 

Самостійне вивчення 

4. Стимулювання збуту (значення, стимулювання збуту, орієнтоване на споживачів 

і торговельних посередників: купони, знижки, премії, лотереї, конкурси, зразки, 

програми для постійних покупців, товарні вітрини, знижка-повернення, рекламне 

розміщення продукту, спільна реклама, навчання торговельного персоналу 

дистриб’юторів). 

5. Зв’язки з громадськістю (інструменти пабліситі, зростання важливості 

просування, саморегулювання). 

Додаткові матеріали до лекції: 

- YAHHOO! Виграє «Компанію року» з інтегрованими маркетинговими 

комунікаціями 

- Діти як цільова аудиторія маркетингових комунікацій 

- Чи є ваша програма маркетингових комунікацій інтегрованою? 

Вартість на тисячу Попереднє тестування 

реклами 

Заключне тестування реклами Рейтинг  

Корпоративна реклама Рекламна агенція з 

обмеженим набором послуг  

Корпоративний відділ реклами  Рекламна агенція з повним 

циклом послуг 

Охоплення Стимулювання збуту, 

орієнтоване на торговельних 

посередників  

Рекламно-інформаційні ролики Сумарний рейтинг 

Спільна реклама Товарна реклама 

Стимулювання збуту, 

орієнтоване на споживачів 

Частота реклами  
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Домашнє завдання : 

Література: 

1. Маркетинг: Підручник/ В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.: Ред.-

упор. О.І.Сидоренко, Л.С. Макаров. – 4-те видання. – К.: Навчально-методичний центр 

«Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009 ст. 473- 525 

2. Маркетинг: навчальний посібник/ Н.М. Роздайбіда., М.Р. Муц, Л.С, 

Полянська, Ю.М. Булега. – К.: Аграрна освіта, 2011 ст. 203- 232 

 Питання самостійного вивчення 

Стимулювання збуту (значення, стимулювання збуту, орієнтоване на споживачів і 

торговельних посередників: купони, знижки, премії, лотереї, конкурси, зразки, 

програми для постійних покупців, товарні вітрини, знижка-повернення, рекламне 

розміщення продукту, спільна реклама, навчання торговельного персоналу 

дистриб’юторів). 

Зв’язки з громадськістю (інструменти пабліситі, зростання важливості просування, 

саморегулювання). 

2. Завдання в інтернеті: 

Дедалі більшого поширення серед українських підприємств набуває концепція 

інтегрованих маркетингових комунікацій. З’являється більша кількість програм, у 

яких використовуються різні складники маркетингового комплексу просування. 

Зайдіть на сайт www.reklamaster.com і проаналізуйте сучасні рекламні кампанії 

українських підприємств (розділ «Премьеры и кампании»). 

  - Опишіть структуру комплексу просування обраних вами кампаній. Чому саме 

такі заходи було ними обрано? Яким чином вони поєднуються в цілісну 

комунікаційну програму? 

  - Як би ви оцінили ефективність обраних заходів просування? Яка загальна 

ефективність кампанії? 
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КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ 

Вступ 

ЧІПСИ «ЛЮКС»: ЗАНАДТО СМАЧНІ, ЩОБ НИМИ ДІЛИТИСЬ 

  Кампанія Крафт Фудз Україна «Снекові SMS-перегони» є лише однією із 

багатьох форм комунікації, які використовує Крафт Фудз Україна для 

налагодження комунікації власне з цільовою аудиторією. 

 a. З огляду на те, якими саме джерелами інформації користується цільова 

аудиторія чіпсів «Люкс», у якості каналів комунікації були обрані мобільний 

зв’язок, Інтернет, радіо, зовнішня реклама, реклама на місці продажу, тоді як 

телебачення використовувалось значно менше. 

 b. Ідею акції «Снекові SMS-перегони» добре відображав її рекламний слоган – 

«Збери якнайбільше балів і гарантовано отримай один із 1000 iPod-ів. 

Активно граєш – завжди перемагаєш!». 

  Крафт Фудз Україна використовує підхід інтегрованої маркетингової 

комунікації для забезпечення послідовного й цілеспрямованого впливу на 

різні групи споживачів своєї продукції. 

  Просування – четвертий елемент комплексу маркетингу. 

  Комплекс просування – це сукупність елементів просування (реклама, 

персональний продаж, стимулювання збуту та зв’язки із громадськістю), які 

фірма використовує для спілкування із споживачами. 

  Інтегровані маркетингові комунікації (ІМК) – це концепція створення 

системи маркетингових комунікацій (реклама, персональний продаж, 

стимулювання збуту, зв’язки із громадськістю), яка дозволяє здійснити 

інтеграцію окремих повідомлень з метою забезпечення послідовного і 

цілеспрямованого впливу на різні групи адресатів комунікації. 

I.  ПРОЦЕС КОМУНІКАЦІЇ 

  Комунікація – це процес передачі повідомлення, який передбачає наявність 

шести елементів: джерела (відправника), повідомлення, каналу комунікації, 

отримувача, а також процесів кодування і декодування. 

  Джерело (відправник) – організація чи особа, що володіють інформацією, 

призначеною для передачі в процесі комунікації. 

  Повідомлення – інформація, надіслана у процесі комунікації джерелом 

отримувачеві (адресатові). 

  Канал комунікації – це засіб передачі повідомлення отримувачеві 

(наприклад, торговельний представник, засоби реклами чи зв’язки із 

громадськістю). 

  Отримувачі – це споживачі, які читають, чують або бачать повідомлення, 

відправлене джерелом інформації у процесі комунікації. 

 A. Кодування і декодування 

  Кодування – процес перетворення відправником певної ідеї у сукупність 

символів та образів. 

  Декодування – процес перетворення отриманого повідомлення з набору 

символів і образів у певну ідею. 

  Помилки у комунікації можуть траплятися через декілька причин: 
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 Джерело (відправник) може неадекватно трансформувати ідею в 

ефективний набір символів. 

 Повідомлення, закодоване потрібним чином, може бути відіслано за 

допомогою неправильного каналу і ніколи не досягне отримувача. 

 Отримувач може бути неспроможним потрібним чином трансформувати 

набір символів у призначену ідею. 

 Зворотний зв‘язок може бути настільки уповільненим або скривленим, що 

буде неможливим для використання його відправником. 

  Поле пізнання – рівень розуміння, обсяг знань і попереднього досвіду 

людини. Неправильне тлумачення може трапитися у випадку, якщо 

повідомлення впроваджуються до культур з іншим полем пізнання або 

воно є результатом поганого перекладу. 

 B. Зворотний зв‘язок 

  Зворотний зв‘язок – комунікаційний потік, спрямований від одержувача 

до джерела інформації, який свідчить, що повідомлення було правильно 

декодовано і сприйнято. 

  Рекламні агенції, перш ніж почати виготовлення рекламної продукції 

перевіряють свої творчі ідеї, прагнучи отримати від спеціально 

запрошених представників цільової аудиторії відгуки про рекламу. 

 C. Перешкоди 

  Перешкодами є зовнішні чинники, які можуть перешкоджати ефективній 

комунікації, спотворюючи надіслане повідомлення чи інформацію, що 

надходить каналами зворотного зв’язку 

  Перешкоди трапляються, наприклад, у таких випадках: 

 a. Друкарська помилка, що змінює зміст газетної реклами. 

 b. Використано слова або малюнки, які не придатні для донесення суті 

рекламного звернення. 

 c. Повідомлення продавця може бути невірно сприйняте потенційним 

покупцем, якщо акцент продавця – використання термінів сленгу або 

стиль комунікації, ускладнюють розуміння повідомлення. 

 d. У міжнародній рекламі часом виникають семантичні перешкоди, 

пов’язані, зокрема, з неблагозвучністю деяких іноземних назв для 

адресатів іншої країни 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Які шість елементів є складовими процесу комунікації? 

Відповідь: це шість елементів: джерело (відправник), повідомлення, канал 

комунікації, отримувач і процеси кодування та декодування. 

 2. Складність у сфері рекламної діяльності українських компаній на 

міжнародних ринках полягає у тому, що аудиторія не використовує те саме 

____________________. 

Відповідь: поле пізнання. 

 3. Друкарська помилка у газетній рекламі є прикладом __________________. 

Відповідь: перешкод. 
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II.  ЕЛЕМЕНТИ ПРОСУВАННЯ 

  З метою побудови ефективної комунікації із споживачами, компанія може 

використовувати один або більше з п‘яти альтернативних складників 

комплексу просування: реклама, персональний продаж, зв‘язки з 

громадськістю, стимулювання збуту і прямий маркетинг. 

  Три з цих складників (реклама, стимулювання збуту, зв‘язки з 

громадськістю) – засоби масового впливу, бо вони орієнтовані на численні 

групи потенційних споживачів. 

  Персональний продаж і прямий маркетинг передбачають індивідуальне 

спілкування продавця з потенційним покупцем як безпосередньо «віч-на-

віч», так і за допомогою поштового, телефонного зв’язку, інтерактивними 

електронними засобами зв’язку. 

 A. Реклама 

  Реклама – будь-яка платна форма неособистого представлення 

організації, товару чи ідеї від імені конкретного замовника. 

 Платний аспект цього поняття є важливим з огляду на те, що місце для 

рекламного повідомлення, як правило, повинно бути придбане. 

 Компонент неособистого представлення реклами передбачає 

використання засобів масової інформації, що є безособовими та не 

мають можливості забезпечити миттєвий зворотній зв‘язок, який може 

забезпечити, наприклад, персональний продаж. 

  Переваги використання реклами: 

 Можливість привернути увагу до компанії та її товарів. 

 Можливість донести до потенційних споживачів інформацію про товар. 

 Оплачуючи рекламне місце, організація може здійснювати контроль за 

тим, що повідомляє реклама, кому вона адресована, до кого звертається 

та коли (і як часто) надсилати повідомлення. 

 Одне створене компанією повідомлення передається відразу всім 

адресатам певного сегмента ринку. 

  Недоліки використання реклами: 

 Витрати на виготовлення і розміщення реклами є дорогими. 

 Брак миттєвого зворотного зв‘язку ускладнює визначення того, як було 

сприйнято рекламне повідомлення. 

 B. Персональний продаж 

  Персональний продаж – двосторонній потік комунікації між продавцем і 

покупцем, що має на меті вплинути на рішення про покупку, яке приймає 

одна особа чи група осіб. 

  На відміну від реклами, персональний продаж – це особисте «віч-на-віч» 

спілкування відправника (джерела) з отримувачем. 

  Переваги використання персонального продажу: 

 a. Продавець може контролювати те, кому представляти товар, 

зменшуючи таким чином нецільове охоплення аудиторії. 
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 b. Продавець може бачити або чути реакцію потенційного покупця на 

повідомлення і, якщо зворотний зв‘язок є негативним, може адаптувати 

свої дії до цієї реакції. 

  Недоліки використання персонального продажу: 

 a. Гнучкість – різні продавці можуть змінювати зміст повідомлення і, 

таким чином, порушувати бажану послідовність зв’язку зі 

споживачами та не донести потрібну інформацію у потрібній формі. 

 b. За критерієм «вартість на один контакт» персональний продаж – 

найдорожчий складник комплексу просування. 

 C. Зв‘язки з громадскістю 

  Зв‘язки з громадскістю – складник  системи маркетингових комунікацій; 

діяльність, спрямована на формування позитивного іміджу фірми, 

доброзичливого ставлення до неї та її товарів. 

  Інструменти роботи відділу зв‘язків з громадськістю включають: 

організацію спеціальних подій, зусилля із лобіювання, публікація 

щорічних звітів компанії, проведення прес-конференцій. Найважливіший 

складник зв’язків з громадськістю – це пабліситі. 

  Пабліситі – неособиста, опосередковано оплачувана форма 

розповсюдження позитивної інформації про фірму та її товари і послуги. 

 a. Різниця між пабліситі та рекламою і персональним продажем полягає у 

вимірі «непряма оплата». 

 b. Перевагою використання пабліситі є довіра до цього засобу зв’язків з 

громадськістю, адже люди мають тенденцію довіряти більше 

незалежній інформації про компанію та її товари, аніж прямій рекламі. 

 c. Недоліком використання пабліситі є складність контролю з боку 

компанії за контекстом заходів пабліситі. 

 D. Стимулювання збуту 

  Стимулювання збуту – короткочасні заходи, спрямовані на заохочення 

споживачів до придбання товару. 

  Зазвичай згадані заходи проводять у поєднанні з рекламою чи 

персональним продажем, і вони можуть бути спрямовані як на кінцевих 

споживачів, так і на посередників. 

  Перевага застосування заходів зі стимулювання збуту полягає у прямому 

впливі на обсяги продажу. Використання, наприклад, купону або лотереї з 

вказанням кінцевої дати його «погашення» часто збільшує обсяги продажу 

в межах визначеного терміну. 

  Недоліки використання стимулювання збуту. 

 a. Вигоди від збільшення обсягів продажу часто є тимчасовими і 

знижуються після того, як заходи зі стимулювання збуту 

припиняються. 

 b. Для формування довготривалої прихильності споживача, який зробив 

покупку під впливом заходів зі стимулювання збуту, цей товар 

потребує подальшої рекламної підтримки. 

 c. У випадку безперервного використання стимулювання збуту втрачає 

свою ефективність.  Покупці починають відкладати покупку на 
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майбутнє або починають сумніватись у якості товару, який постійно 

продається зі знижкою. 

 d. Деякі види діяльності зі стимулювання збуту зазнають обмежень з боку 

законодавства. 

 E. Прямий маркетинг 

  Прямий маркетинг – це спосіб просування продукту, за якого 

використовується пряма комунікація зі споживачами. 

  Цей вид комунікації може набувати різних форм: поштове розсилання, 

продаж за каталогами, продаж й консультації за телефоном, інтерактивна 

реклама з механізмом зворотного зв’язку (на телебаченні, радіо чи у 

пресі), маркетинг в Інтернеті. 

  Перевага використання прямого маркетингу: 

 a. Особистий характер звернення, що дає змогу враховувати своєрідні 

потреби певного сегмента ринку та налагоджувати довгострокові 

взаємовідносини зі споживачами. 

  Недоліки використання прямого маркетингу: 

 a. Він потребує комплексних баз даних, які постійно потрібно 

оновлювати, на що потрібні значні кошти та час. 

 b. Покупці непокояться проблемами захисту власного приватного життя, 

тому деякі з них неохоче реагують на заходи прямого маркетингу. 

               

                   ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Поясніть різницю між рекламою і пабліситі на телебаченні 

Відповідь: рекламний простір на телебаченні є оплачуваним, тому фірма може 

контролювати те, що повідомляється і те, кому відсилається рекламне повідомлення.  

З іншого боку, пабліситі є непрямою оплачуваною презентацією повідомлення про 

компанію або її товари чи послуги, тому існує незначний контроль над тим, що, кому і 

коли повідомляється. 

 2. Який складник просування є ефективним лише у короткостроковій 

перспективі? 

Відповідь: стимулювання збуту. 

 3. Вартість за один контакт серед усіх складників комплексу просування є 

найвищою у _______________? 

Відповідь: персональному продажу. 

 

III.  ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ – СТВОРЕННЯ 

КОМПЛЕКСУ ПРОСУВАННЯ 

Формуючи комплекс просування, маркетолог має розв’язати низку питань: 

  Визначити баланс складників. 

  Скоординувати послідовні зусилля із просування, складові комплексу якого 

почасти є сферами відповідальності різних відділів. Такий підхід відображає 

сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. 

 A. Цільова аудиторія 

  Програми просування можуть бути спрямовані на кінцевих споживачів, 

посередників (роздрібних торговців чи гуртовиків) або на обох одночасно. 
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  Програми просування направлені на покупців споживчих продуктів: 

 a. Використання ЗМІ має на меті залучення нових покупців. 

 b. Персональний продаж використовується у місцях продажу. 

 c. Прямий маркетинг може бути використано для заохочення першої або 

повторних покупок. 

 d. Комбінації складників комплексу просування використовуються для 

деяких цільових аудиторій. 

 

ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Сьогоднішні споживачі стають все більш багатофункціональними, інакше кажучи 

– вони можуть робити багато справ одночасно. Поняття багатофункціональності у 

відношенні до комунікацій – випадок, коли людина дивиться телебачення і водночас 

щось шукає в Інтернеті, або ж читає свій улюблений журнал та краєм вуха слухає 

радіо – призвело до появи окремого терміну, який би певним чином описував це 

явище. Таким терміном є SIMM – скорочення від англійських слів simultaneous media 

usage, що можна перекласти як «синхронне (одночасне) використання медіаканалів». 

Очевидно, молодь є тією віковою групою, яка є найбільш досвідченою в практиці 

SIMM. Наприклад, нещодавні дослідження в США засвідчили, що 75 % з них, 

дивлячись телебачення, одночасно зайняті ще чимось. Якщо ж просумувати час, який 

витрачається  цією віковою групою на перегляд різних медіаканалів, то він складатиме 

понад 24 години на добу. Це призводить до того, що середній студент сприймає сотні 

рекламних повідомлень щодня, перебуваючи таким чином під безперервним 

інформаційним пресингом. Як результат – споживачі цієї групи зазвичай не 

приділяють повної уваги будь-якому окремо взятому повідомленню. Натомість, вони 

використовують безперервну часткову увагу для перегляду всіх ЗМІ. 

Проте, навіть за таких умов, при використанні всього інструментарію системи 

маркетингових комунікацій і підпорядкуванню його єдиній інтегруючій ідеї, 

маркетологи таки в змозі налагодити ефективний зв’язок із цільовою аудиторією, 

навіть якщо ця аудиторія – молодь.  

Іншим підходом, який набуває зараз все більшої популярності є вірусний 

маркетинг (viral marketing, buzz marketing). Прикладом застосування вірусного 

маркетингу у вітчизняній практиці є рекламна кампанія «Beeline» по виведенню на 

ринок нової послуги зв’язку під  гаслом «Почни з десятки». Внесені зміни у 

стандартну версію рекламного ролика, який поширювався через різні телевізійні 

канали та поширення «альтернативної» його версії через мережу Інтернет дало свій 

ефект: рекламне повідомлення стало жити власним життям, поширюючись силами 

самих представників цільової аудиторії  (молодь) через Інтернет-посилання, e-mail 

тощо. Як результат – «безкоштовна» реклама і виокремлення даного повідомлення із 

загального інформаційного потоку. 

 

  Програми просування, що направлені на покупців товарів промислового 

призначення: 

 a. Реклама здебільшого подається у фахових (спеціалізованих) журналах. 

 b. Особливе значення має персональний продаж, оскільки покупці товарів 

промислового призначення часто мають специфічні потреби або 
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технічні питання. Саме торговельний представник може надати 

вичерпну інформацію і забезпечити належну післяпродажну підтримку. 

  Персональний продаж, поряд із заходами стимулювання збуту є 

основними складниками комплексу просування для посередників.  

Продавці: 

 a. Допомагають посередникам у координації кампаній із просування. 

 b. Забезпечують необхідною інформацією, надають технічну підтримку. 

 B. Життєвий цикл товару 

Рисунок показує, яким чином змінюється структура комплексу просування 

телевізорів і моніторів LG Flatron протягом чотирьох етапів їх життєвого 

циклу. 

 1. Впровадження.  Завдання: проінформувати і виробити розуміння. 

 a. У цей час використовуються усі складники комплексу просування, 

хоча існує певна специфіка структури комплексу в залежності від 

товару. 

 b. Реклама використовується задля якомога ширшого охоплення цільової 

аудиторії з метою її інформування та формування інтересу до товару. 

 c. Можливе використання акцій зі стимулювання збуту для спонукання 

до пробних закупівель. 

 2. Зростання. Завдання: переконати споживача на фоні торгових марок 

конкурентів, зробити вибір саме на користь рекламованого товару. 

 a. Стимулювання збуту та пабліситі на даному етапі не відіграють значної 

ролі. 

 b. Реклама підкреслює відмінності торговельної марки. 

 c. Персональний продаж використовується: 

  Для споживчих товарів задля укріплення каналів розподілу шляхом 

активної роботі фірми з посередниками: спонукання гуртових 

торговців до збільшення рівня запасів, а роздрібних торговців – 

вивільнення простору на полицях. 

  Для товарів промислового призначення: основною метою в даному 

випадку є збільшення частки власної фірми у структурі постачання 

покупця. 

 3. Зрілість.  Завдання – зберегти наявних споживачів. 

 a. Реклама використовується для того, щоб нагадати покупцям про товар. 

 b. Стимулювання збуту у формі знижок і купонів пропонується як 

кінцевим споживачам, так і посередникам. 

 c. Пряма поштова розсилка використовуються для підтримки причетності 

існуючих покупців до фірми та для заохочення повторних покупок. 

 d. Цінові знижки можуть бути ефективними лише для відомого бренду. 

 4. Занепад. Період поступового згортання виробництва, тому на заходи 

просування виділяються лише незначні кошти. 

 C. Характеристики продукту 

Структура комплексу просування також залежить від типу товару.  

Розглядаються три специфічних характеристики: 
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  Складність визначається технічним рівнем товару, а отже – і сумою знань, 

необхідних для його використання. Що складніший товар, то більший 

наголос слід робити на персональному продажу і менший – на рекламі. 

  Ризик, пов‘язаний з купівлею товару для покупця може виражатись у 

вигляді фінансового ризику, соціального та фізичного ризику.  Чим вищий 

рівень ризику, то активніше слід використовувати персональний продаж. 

  Додаткові послуги належать до рівня обслуговування або післяпродажної 

підтримки. 

 a. Роль реклами і зв’язків з громадськістю – створити репутацію 

продавця. 

 b. Прямий маркетинг може бути використаний для повідомлення про 

можливість пристосувати товар до індивідуальних потреб і вимог 

споживача. 

 c. Персональний продаж є необхідним для формування у покупця 

впевненості у якості товару, зокрема, завдяки роз’ясненню йому умов 

післяпродажного обслуговування. 

 D. Стратегії каналу 

Виробникові зазвичай складно досягти цілковитого контролю над цими каналами, 

тому важливо правильно обрати стратегію просування, від чого значною мірою 

залежатиме успішне переміщення товару каналом. Обирати можна із таких варіантів: 

 1. Стратегія проштовхування 

 Стратегія проштовхування: виробник спрямовує комплекс просування 

на учасників каналу розподілу, щоб спонукати їх замовляти і 

створювати запаси певного товару. 

 Широко використовується практика стимулювання збуту стосовно 

посередників, наприклад, знижка за більшу кількість 

замовленого/проданого товару. 

 Мета: активне сприяння продажу на усіх ланках каналу розподілу, 

доводячи товар до кінцевого споживача. 

 2. Стратегія втягування 

 Стратегія втягування: виробник спрямовує свій комплекс просування на 

кінцевих споживачів з метою створення попиту на товар. 

 У деяких випадках, виробники стикаються з опором від членів каналу, які 

не бажають замовляти новий продукт або збільшувати рівні запасів 

існуючої торгової марки. 

 Звертаючи увагу на попит споживачів, роздрібні фірми замовляють 

продукт в оптових торговців, втягуючи виріб крізь посередників. 

 Багато фірм використовують пряму рекламу, в поєднанні з іншими 

складниками комплексу просування.  Побачивши, що товар має попит з 

боку кінцевих споживачів, роздрібні торговці можуть замовляти його в 

гуртовиків, а ті, відповідно – у виробника. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Опишіть завдання просування для кожного етапу життєвого циклу товару. 

Відповідь: впровадження – інформувати; зростання – переконувати; зрілість – 

нагадувати; занепад – активності зведена до мінімуму. 
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 2. Назвіть специфічні характеристики товару, які визначають структуру 

комплексу просування та зазначте, як кожна з них впливає на ймовірність 

застосування персонального продажу як основного складника комплексу просування 

компанії? 

Відповідь: характеристики товару: складність, ризик, додаткові послуги. Чим 

вищий рівень за кожною із них, то активніше слід використовувати персональний 

продаж. 

 3. Поясність відмінності між стратегією проштовхування і стратегією 

втягування. 

Відповідь: у випадку використання стратегії проштовхування, виробник 

спрямовує комплекс просування на учасників каналу розподілу, щоб спонукати їх 

замовляти і створювати запаси певного товару. У стратегії втягування фірма 

направляє комплекс просування на кінцевих споживачів, щоб заохочувати їх 

запитувати продукт у роздрібної фірми, що потім замовляє його в оптових торговців. 

 

IV.  РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ІМК 

  Процес прийняття рішення щодо просування складається з трьох етапів: 

планування, реалізація та оцінювання програми просування. 

  Плануючи програму просування, необхідно прийняти такі рішення: 

 A. Визначення цільової аудиторії 

  Перше рішення, яке необхідно прийняти, плануючи програму просування 

– це вибір цільової аудиторії, тобто групи потенційних покупців, на яких 

буде спрямовано інформаційний вплив. 

  Чим більше компанія знає про своїх цільових споживачів, стиль їхнього 

життя, цінності й переваги, то легше їй планувати програму просування. 

 B. Визначення завдань просування 

  Обравши цільову аудиторію, слід визначити, якого результату має досягти 

програма просування. 

  Слід враховувати певну ієрархію впливів на споживачів, тобто 

послідовність етапів, через які проходить потенційний покупець від 

отримання першої інформації про товар до кінцевої дії (проби чи 

прийняття товару). 

 a. Обізнаність. Здатність споживача запам’ятати товар (торговельну 

марку). 

 b. Інтерес. Бажання споживача отримати більше інформації про певні 

характеристики товару. 

 c. Оцінювання. Формування ставлення споживача до певних 

характеристик товару. 

 d. Проба. Перша купівля й використання товару. 

 e. Прийняття. Позитивний результат першої спроби спонукає до 

повторної купівлі та постійного використання товару споживачем. 

  Цілі просування повинні: (1) бути спланованими для визначеної 

попередньо цільової аудиторії; (2) бути вимірюваними; (3) охоплювати 

визначений проміжок часу. 

 C. Встановлення бюджету просування 
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  Після визначення цілей програми просування, компанія має обміркувати, 

скільки вона може на неї витратити, використовуючи один з декількох 

методів формування бюджету. 

  Складно визначити найкращий обсяг бюджету, бо точного методу 

вимірювання ефективності цих видатків не існує. 

 1. Відсоток від обсягів продажу 

 a. Формування бюджету за методом відсотка обсягу продажу враховує 

обсяги попереднього або очікуваного майбутнього продажу. 

 b. Головна перевага такого підходу – простота розрахунку. 

 c. Основний недолік – те, що причина і наслідок міняються місцями: 

обсяг збуту визначає обсяг асигнувань на просування, а не навпаки. 

Тому компанія може скоротити видатки на комунікації, якщо обсяги 

збуту зменшилися, тобто саме тоді, коли зусилля щодо просування 

мають бути більшими. 

 2. «Конкурентний паритет» 

 При формуванні рекламного бюджету за методом «конкурентного 

паритету» точкою відліку слугує абсолютний рівень витрат 

конкурентів на просування або бюджет складається відповідно до 

частки ринку конкурента й обсягу його видатків. 

 Перевагою даного методу є те, що він дає змогу зберегти певну рівновагу 

тиску на споживачів, уникаючи «рекламних війн» між конкурентами. 

 Недоліком є те, що даний метод не враховує різниці компаній за цілями, їх 

можливостями та іміджем. Кожне із перерахованого може визначати 

інший рівень витрат на просування. 

 3. Залишковий метод 

 Формування рекламного бюджету за залишковим методом передбачає 

розподіл коштів на просування лише після того, як враховано всі інші 

статті витрат організації. 

 Цей метод застосовують переважно невеликі організації. 

 4. Цілі і завдання 

 Формування рекламного бюджету на основі цілей та завдань 

передбачає виконання такого алгоритму дій: (1) визначення цілей 

програми просування; (2) уточнення завдань, які випливають із раніше 

поставлених завдань; (3) розрахунок витрат для виконання цих завдань. 

 Перевагою цього методу є те, що, організація, яка його застосовує, 

першочергово приймає до уваги те, що компанія бажає досягти та 

потребує точного встановлення цілей. 

 Недоліком цього методу є складність формулювання завдань відповідно 

до поставлених цілей. 

 D. Вибір інструментів просування 

  Наступний крок після визначення бюджету просування – створення 

комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій: вибір з-поміж п’яти 

основних його складників (реклами, персонального продажу, 

стимулювання збуту, зв’язків з громадськістю, прямого маркетингу). 
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  Комплекс просування може складатися з одного інструмента, а може 

включати  тією чи іншою мірою – всі інструменти. 

 E. Створення програми просування 

  Професійно підготовлена програма просування неодмінно повинна 

ґрунтуватися на нестандартних, творчих рішеннях. 

  Під час підготовки програми просування ключовим складником виступає 

звернення, яке буде призначене цільовій аудиторії. 

 F. Складання графіку просування 

  Після вибору складників програми просування, об’єднаних єдиною 

концепцією, необхідно скласти графік їхнього застосування. 

  Графік просування включає послідовність реалізації програми й частоту 

використання окремих її частин протягом певного часу.  Він може 

залежати від сезону чи дій конкурентів. 

V.  ВИКОНАННЯ ТА ОЦІНКА ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ 

  Реалізація комплексної маркетингової програми просування потребує 

значних витрат коштів і часу. 

  Сучасною тенденцією для рекламних агенцій стала націленість на 

довготривалу перспективу, яка передбачає інтегрування всіх засобів просування. 

  Для оцінювання ефективності програми ІМК, організація використовує 

комунікаційний аудит (ІМК-аудит): визначається цільова аудиторія; оцінюється 

клієнтська база даних; вивчається сучасна діяльність у сфері реклами, зв’язків з 

громадськістю (PR), упаковки, пабліситі, брендингу, заходів стимулювання збуту, 

директ-мейлу. 

  Лише незначна частка компаній є успішними у своїх діях щодо 

підвищення ефективності власної комунікаційної діяльності. Причини цього – 

відсутність системи аналізу ефективності, обмеженість бюджету й недостатня 

підтримка з боку вищого керівництва. 

  Розрізняють торговельну й комунікативну ефективність програм 

просування. Перша визначається збільшенням обсягів продажу товарів компанії. 

Друга засвідчує підвищення обізнаності з маркою, поліпшення ставлення до неї тощо. 

  Для підвищення ефективності комунікаційної діяльності, компанії мають 

створювати й підтримувати окрему базу даних власних реалізованих комунікаційних 

проектів, яка дозволятиме порівнювати різне поєднання складників комплексу 

просування та варіантів їхнього застосування в окремих ринкових випадках. 

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

 1. Якими повинні бути цілі просування? 

Відповідь: цілі просування повинні: (1) бути спланованими для визначеної 

попередньо цільової аудиторії; (2) бути вимірюваними; (3) охоплювати визначений 

проміжок часу. 

 2. У чому полягає недолік підходу до формування рекламного бюджету за 

методом відсотка від обсягів продажу? 

Відповідь: основний недолік – це те, що причина і наслідок міняються місцями: 

обсяг збуту визначає обсяг асигнувань на просування, а не навпаки. Тому компанія 
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може скоротити видатки на комунікації, якщо обсяги збуту зменшилися, тобто саме 

тоді, коли зусилля щодо просування мають бути більшими. 

 3. Яким чином можна оцінити ефективність програми ІМК та в чому полягає 

зміст цього механізму? 

Відповідь: для оцінювання ефективності програми ІМК використовується 

комунікаційний аудит. За його допомогою проводиться внутрішній аналіз комплексу 

просування компанії. 

 

 

 

 

ВІДПОВІДІ НА «ЗАВДАННЯ В ІНТЕРНЕТІ» 

Дедалі більшого поширення серед українських підприємств набуває концепція 

інтегрованих маркетингових комунікацій. З’являється більша кількість програм, у 

яких використовуються різні складники маркетингового комплексу просування. 

Зайдіть на сайт www.reklamaster.com і проаналізуйте сучасні рекламні кампанії 

українських підприємств (розділ «Премьеры и кампании»). 

  1. Опишіть структуру комплексу просування обраних вами кампаній. 

Чому саме такі заходи було ними обрано? Яким чином вони поєднуються в цілісну 

комунікаційну програму? 

Відповідь: комплекс складників залежатиме від обраної кампанії. Обговорення 

повинно фокусуватися на взаємозв‘язку складників та їх важливості у досягненні того, 

що студент визначатиме метою кампанії. Студенти повинні: 1) визначити перелік 

цілей, які, як вони вважають, є притаманними для обраної рекламної кампанії; 2) 

розробити перелік завдань для досягнення цих цілей, а потім порівнювати цей перелік 

із тим, яким чином це було реалізовано у тій чи іншій кампанії. 

  2. Як би ви оцінили ефективність обраних заходів просування? Яка 

загальна ефективність кампанії? 

Відповідь: відповідь на це питання залежатиме від обраної кампанії. Міри 

ефективності повинні враховувати те, які цілі попередньо ставились перед рекламною 

кампанією та чи було їх досягнуто.  Наприклад, це можуть бути цілі, що 

стосуватимуться комунікативної чи торговельної ефективності. 

 

 ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЇ 

  YAHOO! ВИГРАЄ «КАМПАНІЮ РОКУ» З ІНТЕГРОВАНИМИ 

МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ 

Нещодавно Yahoo! виграла престижну нагороду «Кампанія року» від Promo 

Magazine за програму інтегрованих маркетингових комунікацій, яку вона 

спроектувала та реалізувала для послуги Yahoo! Personals.  Кампанія стала 

результатом зусиль багатофункціональної команди представників Yahoo! з відділів 

маркетингу, зв‘язків з громадськістю, маркетингу подій, телефонного маркетингу та 

відділу дизайну. Разом вони створили кампанію із застосуванням багатьох 

комунікаційних елементів.  А саме: 
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Реклама. Yahoo! розпочала рекламну кампанію під назвою «Проект: Реальні 

люди» («Project: Real People»), що показувала у рекламних зверненнях реальних 

передплатників. 

Змагання. Yahoo! попросила передплатників представити свій профіль до 

розгляду  у якості «Посол торгової марки року».  Потім компанія обрала 50 «реальних 

людей» в якості переможців та привезла їх на фотозйомку до Сан-Франциско. 

Подія. Yahoo! запропонувала одному з «послів» залишитися на рекламних 

площах в Голівуді протягом трьох днів. Кожен день обраний «посол», Жюлі (Julie), з 

рекламного щита запрошував інших передплатників Yahoo! Personals на обід. Подія 

транслювалася за допомогою веб-камер, 12 годин на добу, глядачів заохочували 

подзвонити та написати електронного листа Жюлі. 

Зв‘язки з громадськістю. Співробітники відділу зв‘язків з громадськістю Yahoo! 

домовились про телевізійні інтерв‘ю на рекламних площах та радіоінтерв’ю з 

місцевими  ді-джеями. Рекламна площа також залучала до автобусів від агенції 

поїздок «Будинки зірок» («Homes of the Stars»). 

Просування. Інші «реальні люди», названі як «smooch booths» у п‘яти містах, 

роздавали поцілунки (реальні чи шоколадні) відвідувачам палаток у місцях з 

інтенсивним дорожнім рухом. 

Кампанія досягла неймовірного успіху, залучивши 6,4 мільйони відвідувачів до 

використання послуги Yahoo! Personals та збільшивши рівень передплати на 199 %. 

Створення нових профілів передплатників збільшилося на 250%. 

У якості продовження кампанії «Реальні люди» Yahoo! розпочала іншу 

кампанію під назвою «Проект: Реальні Закохані» (Project: Real Valentines). Окрім 

цього, Yahoo! розпочала телевізійну рекламну кампанію одночасно на англійській та 

іспанській мові, показуючи перші спроби сказати: «Привіт!». Дана кампанія також 

анонсувала інше змагання із відбору наступної групи послів. До цієї акції долучилося 

близько 80 000 учасників! 

Джерела: Betsy Spethmann. «Getting Personal». PROMO.  –  December. – 2004. – Р. 28-

31. «Yahoo en Espanol Personals Campaign». Advertising Age. – 4 October. – 2004. – Р. S4. 

 

  ДІТИ ЯК ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

Виробники товарів і послуг для дітей добре розуміють, що хоча оплачують ці 

товари і послуги батьки маленьких споживачів, рішення щодо їх купівлі приймаються 

переважно під сильним впливом малюків. Саме тому виробники і продавці дитячих 

товарів докладають значних зусиль для посилення комунікативного впливу на дитячу 

аудиторію. Однак, їм не можна забувати, що це дуже специфічна аудиторія, яка 

вимагає обережного і делікатного поводження. 

Рекламодавці дитячих товарів не завжди усвідомлюють важливість цієї проблеми, 

а деякі з них взагалі свідомо порушують ті моральні і етичні норми роботи з дитячою 

аудиторією, які визначаються «Міжнародним кодексом рекламної практики» і 

Законом України «Про рекламу». Цими документами передбачено, зокрема, що 

рекламні звернення, спрямовані на дітей, не повинні експлуатувати їх довірливість; 

містити твердження або зображення, що можуть привести до психічних, моральних 

або фізичних травм; містити інформацію, яка може підірвати авторитет дорослих, а 

також прямі заклики до дітей придбати даний товар чи послугу. 
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Серед елементів комплексу просування для впливу на дитячу аудиторію 

найчастіше використовується реклама, а також різноманітні заходи стимулювання 

збуту, які мають в очах маленьких споживачів велику привабливість. Наприклад, 

корпорація McDonald’s активно використовує іграшки у вигляді призів для залучення 

дітей у свої заклади. А іграшка, вкладена до «Кіндер-сюрпризу», часто є основною 

спонукою купівлі даного товару, шоколадне ж яйце сприймається багатьма як додаток 

до неї. 

З-поміж рекламоносіїв перше місце займає телевізійна реклама, що відзначили у 

своїх відповідях 74 % київських дітей віком 7-12 років. Інтерес до радіо як до 

недійного каналу з’являється лише у підлітковому віці. А газети та журнали більша 

частина дітей і підлітків взагалі не читають. 

У всьому світі діти все більше часу проводять перед екраном телевізорів, зокрема, 

для маленьких американців це в середньому 27 годин на тиждень, а за рік вони 

переглядають 20 000 рекламних роликів! Маленькі українці поспішають наздогнати 

американців: у віці від 2-х до 7-ми років вони щодня проводять біля телевізорів 

більше 2-х годин. В цей час дитина засвоює близько 80-90 % запропонованої 

інформації, що вдвічі більше, ніж засвоює 40-річна людина. У чому ж причина такого 

значного впливу рекламної інформації на дитину? 

Перш за все, варто зазначити, що емоційні потреби дитини набагато більші, ніж у 

дорослих. Емоційні пориви у дітей – основні важелі їхньої поведінки та переваг. 

Керуючи емоціями дитини, реклама часто може змушувати її до вчинення певних дій, 

що відбувається на рівні підсвідомості. Дитина, копіюючи у житті фрагменти з 

реклами, повторюючи її гасла та поводячи себе на кшталт головних героїв з ролику, 

який їй сподобався, сама того не усвідомлюючи, починає жити не зовсім звично. 

«Біологія» дитячого сприйняття є такою, що вона фіксує, перш за все, предмети, 

що рухаються і змінюються в ракурсі, краще запам’ятовує сюжети, які часто 

повторюються. Тобто, дитина сприймає 30-секундний ролик як окремий короткий 

художній фільм, який має свій сюжет, кульмінацію, розв’язку і героя з особливим 

характером. Саме короткою тривалістю і швидкою зміною рекламних роликів 

пояснюється більша прикутість дітей до них, ніж до інших телетрансляцій. 

Діти дивляться на довкілля крізь призму сучасної реклами, сприймаючи її як 

норму буття. Рекламодавці сміливо користуються дитячою наївністю, часто не 

турбуючись про можливі зрушення у поведінці та психіці дітей. 

Ці та інші аспекти проблеми комунікативного впливу на дитячу аудиторію 

вказують на необхідність поглибленого її вивчення і регулювання з боку держави та 

громадськості. 

Джерела: Березовська Н. С., Колесников В. Р. Історія однієї любові // Маркетинг 

в Україні. – 2004. – №4. – С. 49-55. Переверцева Ю. Взрослейте с Needscope TM // 

Маркетингові дослідження в Україні. – 2005. – №1 (8). – С. 58-62. 

ЧИ Є ВАША ПРОГРАМА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

ІНТЕГРОВАНОЮ? 

Професори Том Данкан (Tom Duncan) та Сандра Моріариті (Sandra Moriarity) 

розробили перелік питань, які допоможуть компаніям оцінити наскільки добре вони 

інтегрували свої комунікаційні види діяльності. Запитання також дозволяють 

менеджерам визначати сфери для удосконалення, що включає наступне: 
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 1. Організаційна інфраструктура 

  Чи є управління іміджем компанії багатофункціональною відповідальністю? 

  Чи розуміють менеджери зміст та завдання усіх комунікаційних інструментів? 

  Чи є ефективною внутрішня комунікація в компанії? 

  Чи налагоджений тісний контакт з рекламними агенціями? 

 2. Інтерактивність 

  Чи є баланс між використанням засобів масової інформації та безпосередньої 

комунікації? 

  Чи існують спеціальні програми, що сприяють швидкій реакції на запити та 

скарги покупців? 

  Чи фіксують бази даних запити, скарги та поведінку покупців? 

  Чи є доступними бази даних для працівників компанії? 

 3. Маркетинг місії 

  Чи розглядається місія у комунікаційному плануванні маркетингових 

комунікацій? 

  Чи надає місія привід покупцям довіряти повідомленню? 

  Чи сконцентровані філантропічні зусилля? 

 4. Стратегічна послідовність 

  Чи здійснюється перевірка рекламних повідомлень на послідовність? 

  Чи є головне повідомлення (гасло) попередніх заходів з просування придатним 

для його подальшого застосування для майбутніх кампаній? 

  Чи узгоджуються цілі просування із практикою ціноутворення, розподілу, 

обслуговування тощо? 

 5. Планування та оцінювання 

  Чи використовується SWOT-аналіз у процесі плануванні комплексу просування? 

  Чи відслідковується торговельна ефективність програм просування? 

  Чи використовуються точки контакту торговельної марки? 

  Чи використовуються дані дослідження для оцінки взаємозв‘язків із покупцями? 

  Чи максимізує маркетингова стратегія сильні сторони інструментів комунікації? 

  Чи передбачають загальні цілі просування створення взаємозв‘язків із 

покупцями? 

Професор Данкан також радить, щоб організації розглядали «Модель 

ініційованого покупця» («Customer-Initiated Model»). Ця модель комунікації враховує 

те, що у багатьох рішеннях покупці сьогодні контактують із фірмою та незалежно 

отримують доступ до інформації за допомогою безкоштовних телефонних номерів, 

автоматичних систем повідомлень і веб-сайтів. 

Джерела: Don E. Schultz. «Marcom Model Reverses Traditional Pattern». Marketing News. 

– 1 April. – 2002. – Р. 8; Tom Duncan, Sandra Moriarty. Driving Brand Value. – New York:  

McGraw-Hill, 1997. – Р. 26-28; Tom Duncan. Principles of Advertising and IMC.  –  New 

York:  McGraw-Hill, 2005. – Р. 721. 
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ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НОВОГО СВІТУ РЕКЛАМИ 

 Так як споживачі часто використовують більше одного джерела реклами 

одночасно, вони можуть не звертати уваги на жоден з них. 

 Рекламодавці використовують додаткові види ЗМІ для реклами, такі як 

Інтернет. 

I. ВИДИ РЕКЛАМИ 

 Реклама – це будь-яка форма неперсоніфікованого повідомлення про 

організацію, товари, послугу або ідею визначену спонсором. 

 Реклама призначена для різних цілей, але її основу складають два основні типи:  

товарна реклама та корпоративна реклама. 

 A. Товарна реклама 

Товарна реклама спрямована на продаж товарів або послуг і має три форми: (1) 

інформаційна; 2) переконувальна; (3) нагадувальна. 

 Інформаційна  реклама розповідає про продукт, що він може робити і де його 

можна знайти. 

 • Використовується на стадії введення продукту на ринок . 

 • Головна мета – інформування цільової аудиторії. 

 • Інформаційна реклама має бути цікавою, переконувальною та ефективною. 

 Переконувальна реклама повідомляє про особливості даної марки і вигоди:  

 • мета цього виду реклами – переконати цільову аудиторію вибирати марку 

саме цієї фірми з-поміж конкурентів; 

 • популярна форма конкурентної реклами – порівняльна, яка показує сильні 

сторони марки данної фірми по відношенню до конкурентів;  

 • порівняльна реклама привертає більше уваги і збільшує якість сприйняття 

торгової марки; 

 • фірми, які використовують порівняльну рекламу мають рахуватися з 

особливостями законодавства, яке приділяє порівняльній рекламі особливу уваги. 

Нагадувальна реклама – це вид реклами, який використовується для посилення та 

підкріплення знання про продукт. 

• Нагадувальна  реклама використовується переважно для товару, якій на кривій 

життєвого циклу досяг фази зрілості. 

• Інший тип нагадувальної реклами – підкріплювальна, використовується для 

запевнення теперішніх користувачів у тому, що вони зробили правильний вибір. 

 B. Корпоративна реклама 

Корпоративна реклама  створюється,  щоб створити сприятливу думку про 

компанію і викликати довіру до неї, а не попит на певний товар.  

Цей тип реклами часто використовується для підтримки плану зв’язків з 

громадськістю або запобіганню формування несприятливого іміджу.  

Найбільш поширені чотири типи корпоративної реклами: 

  Роз’яснювально-пропагандистська – заява щодо якогось актуального 

питання, випадку чи поведінки. 
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 Конкурентна  корпоративна реклама показує переваги одного товарного 

класу над іншими й використовується на тих ринках, де різні класи товарів 

змагаються за одних покупців. 

 Нагадувальна корпоративна реклама з використанням назви й логотипа 

компанії знову і знову привертає увагу цільового ринку до компанії. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

 1. У чому полягає відмінність між інформаційною та переконувальною 

рекламою? 

 Відповідь:  інформаційна реклама розповідає, що це за продукт, що він може 

робити та де його можна знайти. Переконувальна реклама просуває особливості 

рекламованого продукту і має на меті переконати цільову аудиторію вибирати саме 

цей продукт з-поміж конкурентів. 

 2. Яка ціль корпоративної реклами? 

Відповідь: побудувати добре ставлення до марки та імідж фірми. 

II.   СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ 

 Створення рекламної програми проходить крізь декілька основних етапів. 

 A. Визначення цільової аудиторії 

 Для того, щоб зробити ефективну рекламну програму, рекламодавці повинні 

визначити цільову аудиторію, тобто зрозуміти її основні характеристики та 

властивості. 

Розміщення реклами, періодичність її виходу та географія поширення залежить 

від соціальних та демографічних характеристик цільової аудиторії. 

 B. Визначення цілей реклами 

Визначення цілей реклами  може допомогти рекламодавцям у пошуку інших 

рішень щодо просування свого товару (наприклад, стосовно вибору засобів реклами й 

оцінювання ефективності рекламної кампанії). 

Категорія продукту, торгова марка, залучення споживачів до процесу покупки 

може змінити пріоритети і, можливо, послідовність ступенів впливу на аудиторію 

(рекламна піраміда). 

C. Формування рекламного бюджету 

Значні витрати на рекламні програми в будь-якому разі потребують чітко 

означеного та формалізованого бюджетного процесу. Рекламні акції розрізняються за 

вартістю, але всі вони вимагають від компаній значних витрат. Наприклад, на ринку 

престижних автомобілів частка BMW і Jaguar S-type складає 5%  та 3,6 % відповідно, а 

рекламні бюджети – 38,9 млн. та 27 млн. доларів відповідно. Використовуючи 

паритетний метод визначення бюджету, можна підрахувати, що кожна компанія 

витрачає від 7 до 8 млн. дол. на кожен відсоток своєї частки ринку. 

D.   Створення рекламного звернення 

Рекламне звернення концентрується на головних вигодах від продукту, які 

важливі для потенційного покупця під час оцінки продукції і прийняття остаточного 

рішення. 

Рекламне звернення складається із тексту та ілюстрації, які цільова аудиторія має 

побачити чи сприйняти. 

1.Зміст звернення. 
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Більшість рекламних звернень побудовані з інформаційних та переконувальних 

елементів. 

Інформація, що міститься у більшості рекламних звернень, такі як назва 

продукту, вигоди, риси товару та ціна, представлені таким чином, щоб  спробувати 

зацікавити і привернути увагу, заохотити зробити покупку. 

Якою б спонукальною чи емоційною не було рекламне повідомлення, воно  

повинно мати хоча б деяку базову інформацію для того, щоб мати успіх. 

Інформація і переконувальний зміст можуть поєднуватись із закликом для того, 

аби вказати на причину, з якої  споживач повинен так чи інакше діяти. 

Серед безлічі мотивів, що використовуються у рекламі, найпоширеніші: мотив 

страху, сексуальної привабливості й гумору. Мотив страху. 

Споживач може уникнути негативного досвіду, якщо купить і використає 

продукт чи прослугу, змінить поведінку чи обмежить вживання продукту.  

Рекламодавці повинні бути впевнені у здатності цих мотивів привернути увагу 

аудиторії та викликати бажану реакцію.  

Мотив сексуальної привабливості. 

Передбачається, що продукт приверне увагу споживача через те, що придбаний 

ними товар зробить їх зовні кращими або подібними до вродливих персонажів 

реклами. 

Можна знайти у рекламі майже всі товарні категорії. 

Мотив  гумору. 

Містить прямий чи непрямий натяк на те, що рекламований товар дає більше 

задоволення й розваг, ніж пропозиції конкурентів. 

Мотив є дуже поширеним – його можна знайти у будь-якій категорії продукту. 

Мотив гумору має тенденцію швидко зношуватись, втомлюючи споживача. 

Міжнародним компаніям слід пам’ятати, що мотив гумору у різних народів і в 

різних культурах проявляється по різному – те, над чим сміятимуться представники 

однієї культури не викличе ніяких позитивних емоцій у представників іншої.   

2.Створення  рекламного звернення. 

Багато фірм використовують атлетів, кіно- і телезірок, музикантів, та інших 

відомих людей з метою спілкування зі споживачами через рекламу. 

 Рекламодавці, які використовують зірок, вірять, що такий тип реклами 

більш впливає на продаж. 

 В Україні в рекламних зверненнях брали участь майже всі зірки 

популярної музики та спорту, наприклад, С. Вакарчук, Тіна Кароль, Ані 

Лорак, гурт Скрябін та інші.   

 Один з основих недоліків полягає у тому, що  імідж зірки реклами 

може змінитись і більше не співпадати з образом компанії чи торгівельної 

марки. 

 Багато компаній використовують тільки  атлетів-ветеранів та зірок 

минулого. Це убезпечує рекламні звернення від небажаних змін в образі 

зірки.  

Переклад ідей виробника реклами у рекламне звернення – це складний процес. 

Розробка якісної художньої роботи, розміщення та виробництво реклами є 

дорогим і потребує багато часу. Актори також коштують дорого. 
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Одна з причин високих цін полягає в тому, що компанії мають глобальні мережі і 

змушені вести або масштабне рекламне виробництво, або для привернення уваги 

розбещеного споживача проводити зйомки в екзотичних куточках світу.  

 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Які характеристики притаманні правильно встановленим цілям реклами?  

Відповідь: ті ж самі принципи, що використовуються для встановлення цілей 

стимулювання збуту, які описані у розділі 18: цілі реклами повинні: (1) бути 

розробленими для добре визначеної цільової аудиторії; (2) мати систему виміру; (3) 

відноситись до певного часового проміжку. 

2.У чому може полягати недолік залучення відомих осіб як «обличчя» товару? 

Відповідь: образ відомих людей може змінитись і не відповідати образу компанії і 

торгової марки. 

  

E.Вибір правильних ЗМІ 

Рекламні медіазасоби, якими послання передається цільовій аудиторії, 

включаючи газети, журнали, радіо, телебачення. 

Рішення про вибір, пов’язане з характеристиками та розміром цільової  аудиторії, 

типом продукту, природою послання, цілями кампанії, доступним бюджетом та ціною 

альтернативних медіа. 

 1.Вибір засобу розповсюдження реклами. 

Рекламодавець використовує набір різних засобів поширення реклами для 

максимізації дії рекламного звернення на цільову аудиторію, намагаючись при  цьому 

зменшити ціну. Ці дві протилежні цілі – збільшити ефективність та зменшити ціну і 

визначають основну мету медіа-планування. 

2. Основні показники медіа-планування. 

Охоплення – це кількість різних людей або домашніх господарств, які 

становлять аудиторію певного ЗМІ.   

Рекламодавці зацікавлені в охопленні своєї цільової аудиторії більше, ніж один 

раз, тому що споживачі не звертають пильної уваги на рекламні послання. 

Частота – це середня кількість разів, коли людина в цільовій аудиторії  контактує 

(бачить чи чує рекламне звернення).  

Сумарний рейтинг (GRP). Його визначають множенням показника охоплення 

(поданого у відсотках) на частоту появи реклами для кожного носія реклами окремо.  

Щоб отримати точний показник GRP і досягнути рекламних цілей кампанії, медіа 

планування повинен враховувати досяжність, частоту та ціну. 

Ціна за тисячу (CPM) є вартістю досяжності 1000 людей чи домашніх 

господарств завдяки рекламному посланню у даному середовищі (M = 1,000 у 

римських цифрах). 

1.Телебачення. 

Цінний засіб розповсюдження реклами, оскільки  він дає змогу поєднувати 

зображення, звук і рух. 

Телебачення охоплює більше 90 % українських домашніх господарств. У 

багатьох країнах і в Україні також зростає кількість глядачів, які дивляться 

телевізійні програми у барах і клубах. Особливо це явище стос ується спортивних 
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трансляцій. Останні дослідження в США показали, що близько 20 млн. телеглядачів 

щотижня зосереджено в барах, готелях, студентських гуртожитках та на роботі. 

Основний недолік реклами на телебаченні – її висока вартість: 

 для економії коштів багато рекламодавців вибирають менш дорогі види 

телевізійної реклами, а саме: ролики, які транслюються між програмами з 10-, 15-, 30- 

чи 60-секундною тривалістю; 

 коротші рекламні ролики зменшують витрати, але помітно скорочує також і 

кількість інформації та емоцій, що прагне передати реклама; 

 дослідження показують, що дві різні версії одного і того самого рекламного 

ролика тривалістю по 15 сек., які транслюються послідовно, покращують процес 

запам’ятовування товару на довгий проміжок часу;  

Крім цього існують також інші недоліки, з-поміж яких слід у першу чергу 

згадати: 

Нецільове охоплення. Телевізійна реклама є масовою, а отже поруч із 

представниками цільової аудиторії може охоплювати багато інших людей, які ніколи і 

за жодних обставин не куплять рекламованого товару. Нецільове охоплення  означає 

для рекламодавця марне витрачання грошей на інформування людей,  які не є цільовим 

ринком рекламованого товару. 

Нумерація пунктів є нелогічною і не відбиває потрібних логічних наголосів, що 

їх треба тут зробити. Ціну і нецільове охоплення телевізійної реклами можна 

зменшити через спеціалізоване кабельне телебачення і пряме транслювання 

(супутникові) канали. 

 Рекламний час зазвичай менш дорогий на кабельному телебаченні при 

прямому транслюванні, ніж на основних мережах. 

 Існує близько 150 методів як досягнути вузько визначеної аудиторії. 

 Багато кабельних і супутникового телебачення пропонують коробки з  

вбудованими цифровими відео магнітофонами (DVRs) і мають зв’язок 

з “30-секундним пропуском” для рекламних оголошень. 

Рекламно-інформаційні ролики тривалістю 30 хвилин. Реклама має освітню 

спрямованість і направлена на потенційних споживачів з метою у першу чергу 

роз’яснити особливості нового продукту, способу його застосування або нові 

можливості, що їх новий товар відкриває.  

 Багато українських телевізійних каналів транслюють рекламно-

інформаційні ролики. 

2. Радіо 

Переваги радіо в тому, що воно чітко сегментовано; різні сегменти ринку 

слухають різний формат передач та реклами.  

Цільовими аудиторіями, які часто і багато слухають радіо є студенти, торгові та 

офісні працівники. Підраховано, що студенти слухають радіо приблизно 2,2 години на 

день. 

Слухання радіо не вимагає виключної уваги споживача – він може в цей же час 

займатись іншими справами.  

Недоліки використання радіо: 

 неможливість наочно представити та показати товар, що може бути 

надзвичайно важливим для складного чи дорогого продукту.  Цей 
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недолік дещо пом’якшується для добре відомого товару чи товарних 

груп, щодо якої споживач обізнаний на зовнішньому вигляді та 

принципі роботи. В такому разі реклама на радіо може відігравати 

допоміжну чи нагадуючу роль, або нести спонукальний мотив 

інформуючи про місця, у яких можна скористатись з рекламованої 

пропозиції.  

 Легкість переключення між станціями. Споживач може виключити 

рекламу налаштувавши радіоприймач на іншу радіостанцію. 

Нова форма радіо доступна завдяки супутниковому зв’язку, який пропонує 

споживачу до 100 каналів якісного цифрового звуку за місячну передплату. В таких 

каналах реклама має дуже обмежену частку часу мовлення, або повністю не 

допускається.  

Піковий час прослуховування радіо – час активного руху на дорогах (6-10 година 

ранку та 4-7 вечора). 

3.Журнали 

Існує велика кількість журналів, щороку з’являються нові. 

Переваги використання журналів: 

  висока вибірковість аудиторії; 

  висока якість журнальної поліграфії дає змогу створити яскраву, образну 

рекламу.  

c.Недоліки використання журналів: 

 вартість реклами у національних журналах досить висока. Однак деякі 

з них мають регіональні видавництва, які знижують абсолютну ціну і 

нецільове охоплення; 

 нечасті виходи. Вони друкуються переважно раз на тиждень, з великою 

кількістю спеціалізованих публікацій раз в місяць чи рідше; 

 часте неспівпадання інтересів та вподобань споживача та теми 

журналу.  Сотні журналів зазнали поразки у минулі десятиріччя у 

намаганні привернути та утримати увагу значної кількості читачів та 

рекламодавців. 

4.Газети 

Вони мають значний потенціал охоплення і високу оперативність подання 

рекламної інформації, адже більшість з них виходить щоденно. 

Місцеві роздрібні продавці часто використовують газети як єдиний вид 

реклами. 

Швидкоплинність рекламного контакту – споживачі, як правило газету довго не 

зберігають, тому  фірми часто взагалі обмежуються рекламою, яка потребує негайної 

відповіді споживача.  

Порівняно невисока якість поліграфії. 

Національні рекламні компанії рідко використовують  газети як єдиний 

основний інструмент. 

5.Жовті сторінки 

За обсягом витрат на поширення реклами в США та Західній Європі ділові 

довідники прирівнюють до журналів і радіо. В Україні цей вид рекламних носіїв існує 
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вже не перший рік, проте, витрати на рекламу у жовтих сторінках у 2007 році 

становили близько 50 млн. грн., що на 40 % більше, ніж у 2006 році. 

Переваги користання жовтими сторінками: 

 потужний спонукальний мотив. Оскільки допомагають споживачам 

дізнатись, де можна купити товар після того, як інші ЗМІ створили знання і попит на 

продукцію; 

 доступні 24 години на добу 365 днів на рік; 

 мають довгий термін життя – друкуються щорічно або два рази на рік (не 

частіше); 

 забезпечує рекламодавців великими можливостями для розміщення реклами. 

Недоліки використання жовтих сторінок: 

 велике збільшення кількості довідників та їх спеціалізація; 

 інертність у часі – оновлення інформації можливе лише при підготовці 

до друку наступного накладу довідника;  

 складність координування загальнонаціональної  кампанії. 

6. Інтернет 

Переваги он-лайн реклами: 

 он-лайн реклама є інтерактивною; 

 вона може використовувати різні аудіо-візуальні можливості для того, 

щоб привернути увагу більшої кількості глядачів і забезпечити елемент розваги та 

інформування; 

 часто он-лайн реклама розміщується у меню інтерактивних ігор, на 

пошукових машинах чи на сайтах інших компаній; 

 має високий показник охоплення споживачів молодого віку, які часто є 

недосяжними для багатьох інших носіїв. 

Різноманітність варіантів он-лайн реклами: 

 банерна реклама  акумулює до 50 % витрат на он-лайн рекламу, хоча 

перехід по банеру становить не більше 0.3 %. Це означає, що з кожної тисячі 

відвідувачів сайту лише троє натиснули на банер;  

 інша форма он-лайн реклами включає спливаючі вікна, заставки та міні-

ролики, які використовують аудіо- та відеоефекти, стаючи схожими на телевізійну 

рекламу; 

 багато рекламодавців додають он-лайн рекламі розважальних елементів. 

 Стимулювання продажу он-лайн дозволяє споживачам більше часу проводити на 

сайті компанії чи в її Інтернет-магазині і краще запам’ятати торгову марку.  

Недоліки використання: 

 оскільки засоби такої реклами відносно нові, технічні та 

адміністративні стандарти  часто не узгоджені , що заважає 

рекламодавцям керувати національними он-лайн компаніями через веб-

сайти; 

 важко виміряти вплив на купівельну поведінку та ефективність. 

Інтернет-реклама лишається позаду телебачення, радіо, газет і журналів у плані 

забезпечення об’єктивного контролю за ефективністю донесення рекламного 

повідомлення (показники охоплення, частоти тощо). Для поліпшення ситуації деякі 
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компанії розробляють методи відстеження IP-адрес, на які спрямовували свої 

комп’ютери користувачі Інтернету протягом певного часу після перегляду реклами. 

 Відома дослідницька компанія ACNielsen, наприклад, здійснює моніторинг 

адрес, на які заходять користувачі Інтернету за допомогою спеціальних пристроїв, 

встановлених на 226 000 персональних комп’ютерів, як на роботі, так і вдома, у 26 

країнах світу. 

 Компанії Volvo та Unilever використовують дозвільну рекламу в Інтернеті, 

суть якої полягає в тому, що рекламний матеріал показується на персональному 

комп’ютері лише після отримання згоди на його перегляд. Натомість глядач отримує 

різні бонуси – від зразків і доступу до ексклюзивної інформації до залікових балів, які 

можна обміняти на продукт чи послугу. Рекламодавець оплачує лише реальну 

демонстрацію рекламного повідомлення в мережі.  

7.Зовнішня реклама  

Є ефективним засобом нагадування споживачам про товар за порівняно низьку 

плату. 

Рекламні щити – найпоширеніший вид зовнішньої реклами. 

Переваги від використання рекламних щитів: 

 мають значне охоплення та частоту у бажаних географічних зонах; 

 добрий візуальний підсилювач для реклами відомих продуктів; 

 відносно дешевий та гнучкий спосіб розповсюдження реклами. 

Недоліки використання: 

 обмеженість передачі текстових повідомлень – неможливо передати 

великий чи складний для розуміння текст; 

 ефективність значною мірою залежить від розміщення щиту на 

дорогах; 

 складність і неузгодженість дозвільних процедур у різних населених 

пунктах.  

Інша форма зовнішньої реклами – реклама на транспорті, до якої належить 

реклама, яка розміщена зовні та всередині транспортних засобів. 

 Переваги цього виду реклами полягають у більшій тривалості контакту 

з рекламним зверненням. Оскільки люди регулярно користуються 

транспортом, вони не можуть обійти увагою і рекламу, розташовану на 

ньому. Важливість цього рекламного носія зростає з огляду на високу 

мобільність та потенціал широкого охоплення. 

 Недолік полягає у нерівномірності уваги споживачів на цю рекламу. 

Наприклад, година пік, у яку кількість потенційної аудиторії рекламних 

повідомлень на транспорті значно зростає, аж ніяк не сприяє засвоєнню 

рекламної інформації. 

Зовнішня реклама продовжує активно розвиватись. Більш низькі витрати, більш 

швидка технологія та творчий потенціал привернули великих національних 

рекламодавців. 

8. Інші види реклами. 

Оскільки традиційна реклама стала дуже дорогою і передається у великій 

кількості, що призводить до того, що конкретне повідомлення губиться у вирі, що 
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передається за короткий час, рекламодавці використовують різноманітні нетрадиційні 

види, які називаються точковою рекламою. 

Рекламне звернення розташоване у місцях, де може привернути увагу цільової 

аудиторії таких, як аеропорти, кабінети лікарів, клуби здоров’я, театри, АЗС та інше. 

9.Критерії відбору рекламних носіїв. 

По-перше, слід з'ясувати, яким з них надає перевагу цільова аудиторія. 

Характерний вид продукції вимагає відповідного носія. 

 Радіо виключається, якщо значна частина мотиву реклами побудована 

на кольорі. 

 Якщо потрібно швидко передати рекламне звернення, то потрібно 

використати місцеве радіо та газети. 

 Журнали використовуються для складних повідомлень. 

Дуже важливий фактор, що впливає на вибір засобів розповсюдження 

реклами – її вартість. 

G.Складання графіка виходу реклами 

При складанні графіку виходу реклами потрібно враховувати три основні 

чинники: 

 потік покупців, який показує, скільки на ринку з’являється нових покупців. Чим 

більший потік покупців, тим більша кількість реклами повинна бути; 

частота покупки, чим частіше купляють цей продукт, тим менше нагадувань 

необхідно; 

швидкість забування показує, з якою швидкістю покупці забувають торгову 

марку, якщо вони не бачать рекламу. 

          Розробка графіку виходу вимагає розуміння того, як поводить себе ринок та 

цільовий споживач. Більшість компаній використовує три основні підходи: 

Неперервний (сталий)  графік.  Якщо фактор сезонності не відіграє великої 

ролі, реклама подається за рівномірним або неперервним графіком .  

Переривчастий графік. Активне рекламування змінюється затишшям. Тому 

найчастіше враховується сезонність попиту (туристичні подорожі на сезонні 

курорти, лижі, лосьйони для засмаги). 

 Пульсуючий графік  Рекламний вплив то посилюється, то послаблюється, але не 

зникає зовсім (іграшки, автомобілі). 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Уявіть, що ви бачите одну й ту саму рекламу в газеті «День», журналі 

«Кореспондент», на рекламних щитах і телебаченні. Це приклад охоплення або 

частоти? 

Відповідь: частоти. 

2. Чому Інтернет став поширеним рекламним носієм? 

Відповідь: Інтернет пропонує наочну рекламу, може використовувати як аудіо так 

і відео, є інтерактивним, намагається охопити молодих споживачів. 

3. На яких чинниках має ґрунтуватися вибір певного рекламного носія? 

Відповідь:  популярність тих чи інших медіа носіїв у представників  цільової 

аудиторії, особливості продукту, охоплення та ціна одного контакту. 
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III.  РЕАЛІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ 

 Рекламна програма включає попереднє тестування підготовленої реклами та її 

фактичне розміщення. 

Рекламну програму зазвичай оцінюють двічі: до і після поширення рекламного 

звернення. Тестування реклами має на меті допомогти рекламодавцям уникнути 

зайвих витрат. 

 A.Попереднє тестування реклами 

 Попереднє тестування дає змогу визначити, чи досягне рекламне звернення 

бажаного комунікативного ефекту, а також допомагає обрати один з варіантів 

рекламного повідомлення ще до його розміщення у засобах розповсюдження реклами. 

1. Портфельні тести. Їх використовують для перевірки альтернативних варіантів 

реклами. Тестоване повідомлення розміщують серед інших рекламних звернень. Після 

чого споживачів просять поділитися враженнями від добірки рекламних звернень. Далі 

учасникам тестування пропонують оцінити побачені оголошення за шкалою самооцінки 

з кількома рівнями оцінювання (наприклад, від «дуже цікаве звернення» до «зовсім не 

цікаве»). 

2. Панельні тести. Членам групи споживачів (панелі) пропонують оцінити 

рекламу з огляду на її привабливість і здатність привернути увагу. Цей метод подібний 

до портфельного, однак тестоване рекламне звернення не приховують серед інших 

повідомлень. 

3. «Театральні» тести. Це найскладніша форма попереднього тестування 

реклами. Споживачів запрошують до перегляду нової телевізійної програми чи 

фільму, до яких включено тестовані рекламні оголошення. Відгук споживачів на 

рекламу визначають або за допомогою портативних електронних реєструвальних 

пристроїв, які використовуються під час перегляду, або анкетуванням після його 

завершення. 

B.Реалізація рекламної програми 

Для реалізації рекламних програм компанії найчастіше використовують три типи 

рекламних агенств:  

Рекламні агентства з повним циклом послуг виконують широкий набір 

функцій:  проведення рекламних досліджень, вибір засобів розповсюдження, розроблення 

творчих рішень, виробництво реклами та її розміщення. 

Оплата праці такого агентства становить 15 % від витрат на медійні носії. 

Із поширенням інтегрованих маркетингових комунікацій більшість рекламодавців  

переключились  з виплати комісійних до оплати на основі гонорара, розмір якого 

визначається за спільною згодою.  

c.Найбільш розповсюджені критерії оцінки роботи агенства повного циклу – 

обсяг продажів, обізнаність цільового ринку, частка ринку компанії та прибуток. 

Рекламні агентства з обмеженим набором послуг спеціалізуються на якомусь 

одному аспекті рекламного процесу, наприклад, створення креативної ідеї чи купівля 

рекламного простору і часу у ЗМІ.  

Власні рекламні відділи складаються з власне рекламного штату компанії, який  

може забезпечити повний спектр послуг чи обмежений набір послуг. 

Щодо роботи власного рекламного відділу часом буває важко виміряти внесок чи 

ефективність роботи. 
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IV. ОЦІНЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ПРОГРАМИ 

 Рекламні звернення повинні бути оцінені після того, як були розповсюджені, 

щоб визначити чи дійсно вони досягають поставленої мети, і чи немає необхідності 

внести зміни в рекламну програму. Така оцінка називається заключним тестуванням.  

А.  Заключне тестування реклами. 

Після ознайомлення цільової аудиторії з рекламним зверненням доцільно 

провести заключне тестування реклами, щоб визначити, чи виконало звернення своє 

завдання. Нижче розглянуто п’ять найпоширеніших методів заключного тестування. 

1. Тест на запам’ятовування з підказкою. Тести Старча допомагають визначити 

відсоток тих, хто: 

       а. пам'ятає, що бачив дану рекламу; 

       б. бачив або читав частково рекламу продукту або бренду; 

       в. читали хоча б половину рекламного звернення; 

       г. елементи рекламного звернення потім компонуються у самому зверненні 

відповідно до результатів тесту. 

2.  Тест на запам’ятовування без підказки. Респондентам ставлять питання: «Які 

рекламні звернення ви пам’ятаєте від учора?» без якої-небудь підказки з боку 

опитуючих. 

3.Тест на зміну ставлення. Респондентам ставлять питання, щоб визначити зміни 

у відношенні до продукту, щоб оцінити, чи з'явилося у них більш сприятливе 

ставлення до рекламованого продукту. 

4.Тести на зацікавленість. Читачам або глядачам пропонуються винагорода або 

додаткова інформація про продукт, про зразки. 

5.  Тести на збут. Він передбачає проведення досліду, наприклад, використання 

радіореклами на одному ринку й газетної реклами на іншому з наступним 

порівнянням результатів (зміною обсягу продажів товару на кожному ринку після 

проведення рекламної кампанії). 

 Б. Коригування рекламної програми. 

Результати тестування зразка реклами використовуються для внесення змін в 

рекламну програму. 

–Якщо тестування показує, що реклама погано спрацьовує в питаннях цінової 

ефективності, вона може бути замінена іншими рекламними зверненнями. 

–Іноді реклама може виявитися настільки успішною, що вона розповсюджується 

повторно або використовується як основа більш широкої програми. 

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ 

У чому полягає відмінність попереднім і заключним тестуванням реклами? 

Відповідь: попереднє тестування проводиться до того, як реклама потрапляє на 

ринок чи в засоби масової інформації для того, щоб визначити, чи передає дана 

реклама необхідне звернення або для того, щоб вибрати кращий серед різних варіантів 

звернення. Підсумкове тестування проводиться з цільовою аудиторією, щоб 

визначити, чи досягла реклама поставленої мети. 

Чим відрізняється тест на запам’ятовування реклами з підказкою від тесту без 

підказки? 

Відповідь: опитування з підказкою – це коли респондентам показують рекламу і 

при цьому питають, як вони ознайомилися з нею: чи читали, бачили або чули по радіо. 



    

Тема 4.2 

30 

Опитування без підказки – це коли респондентів питають, чи пам'ятають вони 

рекламу, але при цьому не уточнюють у якій формі чи за допомогою яких носіїв 

реклама поширювалась. 

 Додаткові матеріали 

Реклама – не є новинкою ХХ століття. В стародавніх руїнах 

Помпеї можна побачити рекламні повідомлення гладіаторських 

боїв. Міські горлопани в стародавній Греції виконували роль, так 

би мовити, сучасного радіо, адже вони оголошували важливі 

новини і громадські події.  

На початку століття патентовані ліки рекламували з 

бурхливими, надзвичайними заявами. Наприклад, ці патентовані 

„ліки” містили 20 % алкоголю. 

ЧИ ВАРТО РЕКЛАМОДАВЦЯМ ВІРИТИ ТЕЛЕВІЗІЙНИМ 

РЕЙТИНГАМ? 

Рекламодавці були стурбовані, що кількість людей, які 

дивляться телепрограми відрізняється від кількості людей, які 

дивляться рекламні ролики. Хоча у глядачів завжди був вибір 

покинути кімнату, коли починається реклама, вони також можуть 

швидко перемкнути канал. На додаток, глядачі, які користуються 

VCR для запису телепрограм можуть перекрутити моменти 

реклами, також власники PVR з такими послугами як TiVo, 

записуючи телепрограми можуть автоматично перескочити 

більшість реклами. Було зроблено декілька спроб виміряти реальну 

аудиторію, що дивиться рекламу: 

 В Англії одне дослідження виміряло електричне 

навантаження під час програм і реклам. Використання 

електроенергії значно зросло під час рекламних пауз головним 

чином тому, що глядачі включали світло і побутові 

електроприлади, відкривали дверцята холодильників і 

використовували інше електроустаткування. 

 Декілька досліджень зафіксувало на відеоплівку область 

розташування телевізора і зони перегляду в декількох будинках. 

Це показало, що аудиторія під час реклами зменшувалася до 20-24 

%. 

 У деяких випадках аудиторія вимірюється шляхом 

опитування сімей і запису їх перегляду в щоденник. Недолік цього 
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підходу в тому, що перемикання каналу і короткі паузи не 

записуються в щоденник. 

 Одна з найбільших рейтингових компаній Nielsen Media 

Research стежить за поведінкою 5000 домашніх господарств 

шляхом прикріплення лічильників до кожного телевізора. 

Лічильник вимагає від глядачів натискавати на кнопку кожного 

разу, коли вони заходять і покидають кімнату. Проте, дослідження 

показує, що глядачі втомлюються і, як наслідок, перестають 

натискавати на кнопку, коли вони йдуть на короткі проміжки часу. 

 При порівнянні двох методів вивчення в Лос-Анджелесі, 

відмінності в аудиторії налічували різницю у 20-80 %. 

 У Лас-Вегасі рекламодавці і телевізійні станції стурбовані 

тим, що багато глядачів – це гості готелів і не можуть бути 

включеними в рейтинги. 

Отож, скільки ж людей дивляться телевізійну рекламу? Жоден 

з методів не є абсолютно точним, але вони припускають, що 

рекламні менеджери не повинні ігнорувати те, що деякі 

телеглядачі можуть не дивитися рекламні оголошення під час 

передачі. Чи є рішення проблеми з вимірюванням? Спільне 

підприємство Arbitron and Nielsen Media Research, яке називається 

“Project Apollo” стежить за звичками 30 000 сімей за допомогою 

пристрою, що нагадує пейджер і називається “Portable People 

Meter”, який учасники повинні носити увесь день. Пристрій 

визначає теле і радіо сигнали для більш точного запису, коли 

глядачі дійсно дивляться або слухають рекламу. 

Яким буде наступний крок? В майбутньому портативний 

людський лічильник може включати пристрій GPS, який дозволить 

рекламодавцям знати, коли той, хто почув оголошення, пішов у 

магазин того ж дня. Якщо  додати сенсори, що визначають радіо 

частоту, то цей пристрій зміг би так само записувати, які товари 

(розмір, колір, ціну) вони розглядали, і чи зробили вони покупку. 

Джерела:  
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Самостійне вивчення  
Конспект 

 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

Стимулювання збуту останнім часом стало ключовим складником комплексу 

просування, який акумулює близько 1 млрд грн. річних витрат рекламних бюджетів в 

Україні (дані 2007 року). Структура витрат у маркетингових бюджетах засвідчує 

тенденцію у бік розвитку інтегрованих програм просування, які об’єднують різні види 

маркетингових комунікацій. Вибір методу стимулювання збуту і його інтеграція з 

іншими складниками комплексу просування товару потребує розуміння переваг і 

недоліків кожного виду маркетингових комунікацій. 

А. Стимулювання збуту, орієнтоване на кінцевих споживачів, 

використовується для підтримки реклами й персонального продажу. Прикладами 

стимулювання збуту, орієнтованого на споживачів, стали купони, конкурси, призи, 

товарні вітрини в місцях продажу, безкоштовні зразки товару тощо. 

1.Купони.  

Купони звичайно пропонують покупцю продаж із знижкою, що стимулює 

торгівлю. 

 – Щорічно в США розповсюджується близько 250 млрд. купонів. 

 –  До оплати пред’являється не більше 2 %, хоча в останній час навіть цей 

показник знизився  через  скорочення терміну дії купонів до трьох місяців – тепер у 

споживача залишається менше часу для реалізації купонів. 

Все більше купонів з'являється в Інтернеті. 

Купони стимулюють збут безпосередньо після їх розповсюдження. 

Проте, купони можуть скоротити обсяг виручки через зниження ціни, яку 

сплачують постійні покупці, тому торговці зацікавлені поширювати купони на 

потенційних покупців, а не на існуючу базу клієнтів. 

Купони для компанії, що їх випускає часто набагато дорожче своєї номінальної 

вартості. 

  –  З урахуванням витрат на рекламу програми розповсюдження купонів, оплати 

дилерам та інших виплат собівартість купона може бути до трьох разів більшою, ніж 

його номінал. 

    2.  Знижки. 

 Знижка – це короткострокове зниження цін для стимулювання пробних купівель 

чи протидії зусиллям конкурентів. 

    3. Премії (подарунки, призи). 

Це інструмент стимулювання збуту, що передбачає пропозицію товару 

безкоштовно, за символічною ціною (скажімо, 1 грн.) або зі значною знижкою. 

При винагороді з самопокриттям, премією є товар зі знижкою. Вартість товару 

більша за розмір премії, тому вона повністю покривається. 
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Такі винагороди спонукають покупців частіше відвідувати магазин, більше 

купувати даний продукт. 

 4.  Конкурси. 

Споживачі застосовують свої знання чи здібності або аналітичне і творче 

мислення, щоб завоювати приз. 

Споживачі можуть взяти участь в змаганнях в Інтернеті на спеціалізованих веб-

сайтах. 

 5. Лотереї. 

Виграш тут не вимагає від споживача аналітичних або творчих зусиль. 

Популярні два види лотереї: гра, де миттєво виграють і гра, де потрібно набути 

досвіду, щоб одержати приз. 

Компанії чітко дотримуються правил проведення таких лотерей, відповідно до 

яких усі учасники мають отримати рівні шанси на перемогу, а переможці неодмінно 

одержати виграні призи. 

 6.Зразки. 

При цій системі продукт пропонується безкоштовно або за значно зниженими 

цінами, як правило, в менших, ніж звичайні упаковки. 

Часто для популяризації нових продуктів, продукт дається споживачам в надії, 

що вони запам’ятають його і куплять. 

7.  Програми для постійних покупців. 

Заохочує і винагороджує повторні покупки, пропонує винагороду у міру того, як 

збільшується обсяг чи накопичена вартість покупок.  

Найпопулярніша програма  для постійних покупців – це програма поширювана на 

людей, часто літаючих або подорожуючих. Вона використовується авіалініями, 

готелями, службами оренди   автомобілів. 

Програми для постійних клієнтів також стають популярними в інших категоріях. 

Так, великі пункти роздрібної торгівлі бакалійними товарами тепер часто пропонують 

подібні програми для покупців. 

 8.  Товарні вітрини. 

Товарна вітрина крім звичайної може також мати форму рекламних вивісок, які 

містять або показують продукт. 

Вони розташовані в жвавих місцях, поблизу касового апарату або в кінці ряду. 

Дві третини споживачів вирішують зробити покупку вже в самому магазині. Це 

означає, що торговці хочуть загітувати споживачів зробити покупку, коли вони 

знаходяться в безпосередній близькості від  бренду виробника, можливо за допомогою 

виставок товарів. 

Дедалі більша кількість магазинів роздрібної торгівлі використовують виставки з 

мультиплікацією і звуковою рекламою, стенди чи пристрої, що випускають запах 

продукту, а також інтерактивні інформаційні кіоски, тому що виробники не 

покладаються на здатність покупця довго пам'ятати рекламу. 

   9. Знижка – повернення. 

Система знижок пропонує частини сплаченої ціни на основі доказу купівлі 

наступної одиниці продукту. Подібну програму декілька років тому пропонував 

«АвтоЗАЗДеу». Компанія викуповувала старі авто «Запорожець» за умови придбання 

нової «Таврія Нова» з урахуванням суми викупу в ціні нової машини. 
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Що стосується більш дешевих товарів, багато покупців не завантажують себе 

наданням доказу покупки і не користуються цією можливістю через незначимість 

розміру самої знижки. 

Споживачі Інтернету частіше користуються знижками. 

10.Рекламне розміщення продукту (Product Placement). 

 Використання брендів в кінофільмах, телевізійних шоу, відео, комерційних 

передачах для рекламування нового продукту. 

Розміщення продукту може відбуватись в Інтернеті чи комп’ютерній грі. 

Компанії, прагнучи зробити популярною свою продукцію і студії, вважають, що 

розміщення продукту підвищує достовірність фільму або програми. 

Розміщення продукту здійснюється таким чином:  

– Компанії просто надсилають брошури і каталоги реквізиторам студії. 

– Агенти, що проглядають сценарії, знаходять багатообіцяючі сцени, де може 

бути використана продукція і звертаються до фірм. 

Рекламне розміщення продукту є ефективним лише в тому випадку, коли бренд є 

добре відомим і легко впізнається представниками цільової аудиторії.  

Б.  Стимулювання збуту, орієнтоване на торговельних посередників – це 

механізми торгівлі, що використовуються на підтримку рекламної політики компанії і 

особистого продажу, спрямований  на оптовиків, роздрібних торговців або 

дистриб'юторів. При цьому застосовують як засоби, спрямовані на кінцевих 

споживачів, що були згадані вище, так і специфічні засоби, розраховані виключно на 

посередників, а саме: 1) заліки і знижки; 2) спільна реклама; 3) навчання 

торговельного персоналу дистриб’юторів. 

1.Заліки і  знижки. 

Стимулювання збуту, орієнтоване на торговельних посередників часто 

спрямовується на підтримку або збільшення запасів товару у роздрібних торговців. 

Торгові знижки – це ефективний метод, але зловживання ним може привести до 

непердбачених змін в системі постачання і розподілу. 

Торговельні знижки відшкодовують роздрібному торговцю гроші, спрямовані на 

додаткову рекламу всередині магазина або товарну вітрину, або просто включення 

рекламованого бренду до переліку закупівель. 

– Надається на кожну товарну одиницю, закуплену посередником протягом дії 

програми просування.    

– Виробник не надає знижки без підтвердження того, що програма почалася 

(наприклад, реклама в газеті з купоном на товар) . 

Знижка за обсяг – це знижка за кожне замовлення товару протягом певного 

наперед визначеного періоду – періоду просування, вона надається із загальної суми 

рахунку. Різновидом цієї знижки може бути надання частини товару безкоштовно. 

Наприклад, на кожні 10 придбаних одиниць товару одна поставляється безкоштовно. 

Фінансова знижка – це оплата фінансових затрат або збитків посередника, що 

виникли внаслідок реалізації програми просування товару виробника. Це звичайна 

практика роботи каналів розподілу, що має кілька варіантів. Вона може виражатися 

через: 
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– програму забезпечення запасів продукції, при якій виробники надають 

роздрібним торговцям  знижку за обсяг на ціни продукції на складах, таким чином, 

запобігаючи затоварюванню в період стимулювання збуту. 

–  фрахтова знижка, яка компенсує роздрібним торговцям витрати на транспорт 

при перевезенні зі складів виробника.  

 2. Спільна реклама. 

Ми говоримо про кооперативне (спільне) рекламування, коли виробник частково 

оплачує рекламування своєї продукції місцевими роздрібними торговцями. 

Виробник платить часто 50 % вартості рекламування залежно від об'єму 

продукції, що закуповується роздрібним торговцем у виробника. 

Окрім оплати за рекламу, виробник часто забезпечує роздрібних торговців 

різноманітними рекламними матеріалами, які останні можуть постійно 

використовувати у своїй роботі. 

  3. Навчання торговельного персоналу дистриб’юторів.  

Виробник часто витрачає час і гроші, допомагаючи готувати торговельний 

персонал дистриб’юторів з метою пожвавлення реалізації своєї продукції. 

В межах такої підготовки рекламодавець готує навчальні засоби  і брошури  для 

підготовки дистриб'юторів, які потім використовують їх в  практичній діяльності.  

ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ  

1.Які інструменти просування, орієнтовані на кінцевих споживачів, найчастіше 

використовуються в роботі з новими товарами? 

Відповідь: зразки. 

2. У чому полягає відмінність між купонами і знижками? 

Відповідь: купон забезпечує знижену ціну на наступну одиницю товару. Знижка – 

це короткочасне зниження ціни на всі одиниці продукції. 

3. Який вид просування, орієнтованого на торговельних посередників, 

здійснюється неперервно? 

Відповідь: торгові знижки. 

 

ЗВ'ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 Зв’язки з громадськістю впливають на враження про організацію, її товари і 

послуги через різні прийоми, спрямовані на безліч різних аудиторій. 

Люди, що займаються зв'язками з громадськістю звичайно фокусуються на 

позитивних аспектах бізнесу. Але інколи до них звертаються, щоб мінімізувати 

негативний вплив якої-небудь проблеми або події. 

 А. Інструменти  паблісіті. Інструменти паблісіті – методи неособистого 

представлення організації, товару або послуги у формі інформаційного повідомлення, 

яке безпосередньо компанією не оплачується – прес-релізи, прес-конференції. 

 •  Прес-релізи – це оголошення, що повідомляють про зміни в 

компанії або її діяльності (асортименту продукції тощо). 

Метою паблісіті є створення інформаційного приводу, який буде трансформовано 

у повідомлення в газеті, на радіо чи телебаченні.  

Більше 40 % всіх вільних згадок бренду виникає під час програм новин. 

Зростання важливості просування 
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 Практика просування останнім часом зазнала докорінних змін через потребу 

поліпшити умови укладання і виконання угод та через застереження щодо 

забезпечення приватності. Ці зміни можна звести до: 

1) посилення уваги до налагодження довготривалих відносин; 

2) посиленної уваги до саморегулювання; 

3) побудови довготривалих взаємин з клієнтами за допомогою інструментів 

просування та стимулювання збуту. 

А. Розбудова довгострокових відносин за допомогою просування. 

– Технічний розвиток допоміг традиційним ЗМІ, таким як теле і радіо, 

сфокусуватися на індивідуальних уподобаннях споживачів. Нові ЗМІ, наприклад, 

Інтернет, забезпечили миттєві можливості для персонального рекламування. 

– Деякі експерти передбачають, що рекламні агенції повного циклу незабаром 

стануть ”консалтинговими фірмами у галузі комунікацій”, розвиваючи програми 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

– Глобалізація ринків робить актуальною потребу розмовляти з кожною 

аудиторією в особливий, найкращий для неї спосіб. 

Б.  Саморегулювання 

– У минулому, покупців вводили в оману або навіть обманювали деякими 

рекламними зверненнями. Прикладами можна вважати азартні ігри, в яких не 

видавали виграш, пропозиції із знижкою, якими практично не можна було 

скористатись, реклама з перебільшеними і неправдоподібними обіцянками. 

– Реклама спрямована на особливо вразливі групи, такі як діти і літні люди, також 

нерідко викликає питання про етичність. 

– Багато людей  вважають, що необхідний державний контроль, щоб захистити 

споживачів і особливо вразливі групи від неправдивої реклами. 

– Рекламні агенції, торгові асоціації і маркетингові організації вдаються до 

саморегулювання, встановлюючи стандарти, що відбивають суспільні настрої щодо 

просування. Компанії можуть: 

а) полегшити розвиток нових методів реклами; 

б) мінімізувати тиск і обмеження з боку законодавства; 

в) завоювати довіру покупців, щоб краще вплинути на їх покупки. 

Перевірка засвоєного матеріалу  

1.  Що таке прес-реліз? 

Відповідь: повідомлення, яке стосується змін в компанії або в її продукції. 

2.  У чому полягає відмінність між державним регулюванням і саморегулюванням 

рекламної діяльності? 

Відповідь: державне регулювання включає закони, контроль, встановлені 

органами місцевого, або державного управління, тоді як саморегулювання включає 

норми,  встановлені рекламними агентствами чи самими рекламодавцями для 

власного застосування, торговими асоціаціями і організаціями збуту. 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ   

ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД НА РЕКЛАМУ 
Реклама – не є новинкою ХХ століття. В стародавніх руїнах Помпеї можна побачити рекламні 

повідомлення гладіаторських боїв. Міські горлопани в стародавній Греції виконували роль, так би 

мовити, сучасного радіо, адже вони оголошували важливі новини і громадські події.  
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На початку століття патентовані ліки рекламували з бурхливими, надзвичайними заявами. 

Наприклад, ці патентовані „ліки” містили 20 % алкоголю. 

ЧИ ВАРТО РЕКЛАМОДАВЦЯМ ВІРИТИ ТЕЛЕВІЗІЙНИМ РЕЙТИНГАМ? 

Рекламодавці були стурбовані, що кількість людей, які дивляться телепрограми відрізняється 

від кількості людей, які дивляться рекламні ролики. Хоча у глядачів завжди був вибір покинути 

кімнату, коли починається реклама, вони також можуть швидко перемкнути канал. На додаток, 

глядачі, які користуються VCR для запису телепрограм можуть перекрутити моменти реклами, 

також власники PVR з такими послугами як TiVo, записуючи телепрограми можуть автоматично 

перескочити більшість реклами. Було зроблено декілька спроб виміряти реальну аудиторію, що 

дивиться рекламу: 

 В Англії одне дослідження виміряло електричне навантаження під час програм і 

реклам. Використання електроенергії значно зросло під час рекламних пауз головним чином тому, 

що глядачі включали світло і побутові електроприлади, відкривали дверцята холодильників і 

використовували інше електроустаткування. 

 Декілька досліджень зафіксувало на відеоплівку область розташування телевізора і 

зони перегляду в декількох будинках. Це показало, що аудиторія під час реклами зменшувалася до 

20-24 %. 

 У деяких випадках аудиторія вимірюється шляхом опитування сімей і запису їх 

перегляду в щоденник. Недолік цього підходу в тому, що перемикання каналу і короткі паузи не 

записуються в щоденник. 

 Одна з найбільших рейтингових компаній Nielsen Media Research стежить за 

поведінкою 5000 домашніх господарств шляхом прикріплення лічильників до кожного телевізора. 

Лічильник вимагає від глядачів натискавати на кнопку кожного разу, коли вони заходять і 

покидають кімнату. Проте, дослідження показує, що глядачі втомлюються і, як наслідок, перестають 

натискавати на кнопку, коли вони йдуть на короткі проміжки часу. 

 При порівнянні двох методів вивчення в Лос-Анджелесі, відмінності в аудиторії 

налічували різницю у 20-80 %. 

 У Лас-Вегасі рекламодавці і телевізійні станції стурбовані тим, що багато глядачів – це 

гості готелів і не можуть бути включеними в рейтинги. 

Отож, скільки ж людей дивляться телевізійну рекламу? Жоден з методів не є абсолютно 

точним, але вони припускають, що рекламні менеджери не повинні ігнорувати те, що деякі 

телеглядачі можуть не дивитися рекламні оголошення під час передачі. Чи є рішення проблеми з 

вимірюванням? Спільне підприємство Arbitron and Nielsen Media Research, яке називається “Project 

Apollo” стежить за звичками 30 000 сімей за допомогою пристрою, що нагадує пейджер і називається 

“Portable People Meter”, який учасники повинні носити увесь день. Пристрій визначає теле і радіо 

сигнали для більш точного запису, коли глядачі дійсно дивляться або слухають рекламу.  

Яким буде наступний крок? В майбутньому портативний людський лічильник може включати 

пристрій GPS, який дозволить рекламодавцям знати, коли той, хто почув оголошення, пішов у 

магазин того ж дня. Якщо  додати сенсори, що визначають радіо частоту, то цей пристрій зміг би так 

само записувати, які товари (розмір, колір, ціну) вони розглядали, і чи зробили вони покупку. 
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