
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (23) 2013

96

Висновки. Разом із соціальними і некомер-

ційними завданнями Краудфандинг має потен-

ціал стати альтернативною формою фінансуван-

ня бізнес-проектів на ранній стадії. Ключовими 

перевагами і цілями краудфандингу є:

— демократизація процесу підтримки ми-

стецтва і культури, а також генерування додатко-

вого доходу для індустрії розваг;

— підтримка інноваційних рішень і стартапов, 

що, у тому числі, дозволить традиційним посеред-

никам знаходити успішних і талановитих людей;

— створення прозорого та ефективного меха-

нізму для народного фінансування проектів.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. У статті висвітлено узагальнений авторський погляд на критерії та показники оцінки ефек-

тивності рекламного менеджменту підприємства. Розглянуто особливості комунікаційного та економічно-

го ефекту рекламних заходів. Наведена послідовність оцінки ефективності рекламної діяльності.
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Summary. This article provides a synopsis of the author’s view upon the criteria and indicators for evaluating the 

effectiveness of advertising management of enterprise. The features of the communication and the economic effect of 

promotional activities. The article shows the sequence of evaluating the effectiveness of advertising.
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Постановка проблеми. Ефективність управлін-

ня рекламною діяльністю, іншими словами — ре-

кламного менеджменту, підприємства потребує ви-

значення через кілька основних причин. По-перше, 

така оцінка допоможе керівництву підприємства 

відмовитися від використання неефективних ре-

кламних засобів. По-друге, шляхом вимірювання 

ефективності є більша вірогідність забезпечення 

зворотного зв’язку із цільовою аудиторією, а це 

дасть змогу визначити реакцію ринку на рекламні 

заходи підприємства. По-третє, результати оціню-

вальної діяльності допоможуть керівництву коригу-

вати рекламну діяльність і завдяки цьому досягати 

маркетингових цілей з меншими витратами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 

застосування реклами у діяльності підприємств роз-

глядаються у роботах Л. В. Балабанової [1], О. С. Бо-

гачової [2], Б. Л. Борисова [3], О. М. Голубкової [4], 

Т. І. Лук’янець [5], Дж. О’Шонессі [6], Е. Райса [7], 

В. Стентона [8] та інших. Але в зазначених науко-

вих працях недостатньо уваги приділено саме оцінці 

ефективності рекламного менеджменту.

Мета статті — визначити критерії та показни-

ки оцінки ефективності рекламного менеджменту 

підприємства.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 

будь-якого виду діяльності характеризується 

співвідношенням отриманого результату (ефекту) 

та витрат, що пов’язані з його досягненням. Таке 

визначення можна застосувати і до поняття ефек-

тивності рекламного менеджменту, але з певними 

уточненнями, оскільки слід врахувати, що тра-

диційним розумінням економічної ефективності 

формується певна обмеженість цієї категорії.
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Зважаючи на те, що використання реклами у 

діяльності підприємств призводить до отримання 

комунікативного та економічного ефекту, ефек-

тивність від застосування рекламних засобів про-

понуємо визначати як економічну ефективність 

та комунікативну ефективність.

Досліджуючи економічний ефект застосуван-

ня реклами у діяльності підприємств, здебільшого 

використовуються статичні та динамічні моделі 

розрахунків, що висвітлюють результативність 

вкладених у рекламні заходи коштів.

Комунікативний ефект застосування ре-

клами стосується не тільки економічної науки, 

а й психології, соціології, лінгвістики, філософії 

тощо. Описати і формалізувати комунікативний 

результат рекламної діяльності з використанням 

інструментального апарату, який застосовується в 

економічній теорії, неможливо.

Зокрема, методами визначення комуніка-

тивної ефективності рекламної діяльності під-

приємств можна вважати: сукупність переглядів, 

сумарні рейтинги, частотне охоплення аудиторії, 

ефективну частоту охоплення аудиторії, ефектив-

ність витрат як заплановану величину (витрат на 

тисячу переглядів, витрат на рейтинг, метод Ма-

терінгема, відповідність між змістом реклами та 

якістю товарів/послуг тощо), настрій, створений 

засобами реклами, формулу Р. Френча, форму-

лу Р. Ганнінга, економіко-математичні моделі 

MEDIAК та ADMOD, модель Агостіні. Також слід 

згадати ефекти друкованої реклами [5, с. 29]: по-

зиціонування — вигідність розміщення реклами 

поруч із сенсаційними або скандальними мате-

ріалами; контрасту — необхідність виокремлення 

рекламного оголошення засобами продуманого 

дизайну; злиття вражень — обов’язковість розта-

шування рекламного оголошення у віддаленні від 

текстів, які мають протилежну спрямованість.

Телевізійна реклама передбачає використан-

ня спеціальних ефектів для привернення й утри-

мання уваги глядача, причому враховується мож-

ливий ефект образу-вампіра [8, с. 105–112].

Ефекти розроблення рекламних слоганів [7, 

с. 29–30]: ефект Міллера — обсяг оперативної пам’яті 

середньостатистичної людини дає можливість одно-

часно сприймати від 5 до 9 простих об’єктів (слів, 

цифр); ефект Ельштейна — пересічна людина може 

сприймати одночасно від 2 до 6 складних об’єктів 

(доказів, уявлень, порівнянь); ефект сублімації асо-

ціацій — виникає на етапі моделювання сприйняття 

реклами, коли експерти, аналізуючи невибагливу ре-

кламу, знаходять у ній багато натяків та асоціацій.

Щодо визначення економічної ефективності 

пропонуються методи, засновані на визначенні 

залежності економічних показників діяльності 

підприємства від застосування рекламних заходів: 

накладання ефекту від застосування комбінацій 

рекламних засобів на зростання обсягу реаліза-

ції товарів/послуг, економіко-статистичні методи 

моделювання реакції ринку на застосування ре-

клами, модель залежності між доходом від рекла-

ми та успіхом реалізації товарів/послуг, норматив-

на модель відносин тощо.

Комунікативний та економічний ефект 

управління рекламною діяльністю найбільш до-

речно розглядати у разі їх комплексної оцінки. 

Слід зазначити, що використання рекламних за-

собів має ефективність як для підприємства, що їх 

застосовує, так і для споживачів (рис. 1).

Рис. 1. Показники ефективності управління 

рекламною діяльністю підприємства

Ефективність як рекламної діяльності взага-

лі, так і рекламної кампанії зокрема, ми вважає-

мо, залежить від певних умов:

— розміру бюджету на рекламну діяльність;

— володіння професійними методиками ре-

кламної справи;

— строків, що охоплюють рекламний вплив;

— якості, своєчасності, швидкості та всебіч-

ності комунікаційного зв’язку у процесі реклам-

ного контакту з громадськістю;

— врахування ментального набору та інших 

характеристик цільових аудиторій тощо.

Ефективність застосування рекламних засо-

бів вимірюється у процесі претестингу та посттес-

тингу [5, с. 239–244; 7, с. 113; 8, с. 155–156].

Перший характеризується прогнозуванням 

показників ефективності рекламної діяльності 

(економічних та комунікативних). Застосування 

тих самих моделей у посттестингу, для перевірки 

їх відповідності реальному ходу рекламної кам-

панії, підтвердить правильність (неправильність) 

розроблених запланованих заходів рекламної ді-

яльності або вкаже на відхилення підприємства 

від попереднього плану та наслідки цих відхилень.
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Аналізуючи наукові погляди [2; 4; 7; 8], ми 

дійшли висновку, що критерії ефективності ре-

кламного менеджменту доцільно розглядати 

у межах як рекламної діяльності підприємства 

взагалі, так і ініційованих рекламних кампаній 

окремо (табл. 1).

Таблиця 1

Критерії ефективності рекламного менеджменту підприємства

Рекламна діяльність Рекламна кампанія

критерії для підприємства критерії для споживачів критерії для підприємства критерії для споживачів

1 2 3 4

— зростання конкуренто-

спроможності;

— формування позитивно-

го іміджу;

— встановлення двосто-

роннього зв’язку з гро-

мадськістю та цільовою 

аудиторією

— отримання товарів/по-

слуг у бажаному об’ємі, 

місці, термінах та за при-

йнятною ціною;

— підтримка двосторон-

нього зв’язку з підприєм-

ством

— громадське визнання 

підприємства;

— приріст об’ємів продажу 

товарів/послуг;

— аналіз співвідношення 

між витратами на рекламну 

діяльність та збільшенням 

обсягу реалізації товарів/

послуг;

— співвідношення кіль-

кості осіб, знайомих з ді-

яльністю підприємства до 

«заходу» та «після» нього;

— порівняння результатів 

рекламної діяльності з 

аналогічною діяльністю 

конкурентів

— достатня інформованість 

щодо діяльності підпри-

ємства;

— ознайомлення з пере-

ліком товарів та послуг, 

умовами їх придбання;

— переконання щодо 

правильності придбання 

товарів/послуг саме у ви-

значеного підприємства

У процесі контролю ефективності реклам-

ного менеджменту розраховують абсолютні та 

відносні показники [8, с. 155–156]. Абсолютну 

ефективність визначають, порівнюючи результа-

ти тестування рекламних заходів із чинними нор-

мативами або зразками ефективності рекламних 

продуктів. Оцінюють також комунікативний стан 

цільової аудиторії до і після проведення реклам-

ної кампанії. Відносну ефективність застосуван-

ня рекламних заходів обчислюють, по-перше, 

через співвідношення обсягів укладених угод на 

реалізацію товарів/послуг до і після здійснення 

рекламної кампанії та витрачених на неї коштів, 

а по-друге — через зміну відсотка інформованості 

заданої цільової аудиторії про підприємство, його 

товари і послуги та умови їх придбання.

Досліджуючи існуючі методики оцінки ефек-

тивності рекламного менеджменту [1; 3; 7; 8], стає 

очевидним, що ні одна з них не може вважатися 

комплексною та послідовною, оскільки, на нашу 

думку, в зазначеній діяльності слід більше приділяти 

уваги таким компонентам, як дослідження та плану-

вання, тобто заздалегідь визначати оціночні параме-

три ефективності застосування рекламних заходів.

Пропонуємо оцінку ефективності рекламно-

го менеджменту підприємства проводити комп-

лексно, у такій послідовності:

І етап — проведення ревізії, тобто ситуаційного 

аналізу стану рекламної діяльності підприємства;

ІІ етап — встановлення планових величин і 

стандартів. Визначається необхідний рекламний 

інструментарій для кожної групи товарів/послуг, 

кожного цільового сегменту ринку;

ІІІ етап — визначення розміру витрат, необ-

хідних для бажаного ефекту рекламних заходів;

ІV етап — розрахунок економічного та кому-

нікативного ефекту від застосування рекламного 

інструментарію;

V етап — вимірювання фактично досягнутих 

результатів за певний період (тиждень, місяць, 

квартал, рік);

VІ етап — порівняння отриманих результатів 

(ефектів) з плановими величинами та витратами;

VІІ етап — аналіз комунікативної та економіч-

ної ефективності комплексних рекламних заходів.

Висновки. Таким чином, для оцінювання 

ефективності рекламного менеджменту підпри-

ємству слід враховувати стратегічне та тактичне 

планування цієї діяльності, визначення факторів 

та ресурсів, що формують підтримку рекламної 

діяльності, дослідження всіх можливих ефектів 

використання кожного рекламного засобу окремо 

та у поєднанні. Причому в такій діяльності варто 

застосовувати комплексний підхід для отримання 

найбільшого ефекту.
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