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РОЗВИТОК РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ

ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація. У статті визначено концептуальні засади дослідження розвитку рекламного бізнесу в умовах гло^
балізації. Розроблено рекомендації щодо регулювання та підвищення конкурентоспроможності цього сектора.

Ключові слова: рекламний бізнес, глобалізація, ринок реклами, ринок рекламних послуг, інновації, людсь^
кий капітал.

Summary. It is determined the conceptual basis of the research of the advertisement business in the conditions
of globalization. It have been elaborated the recommendations for regulation and improvement of its competitiveness.

Key words: advertising business, globalization, advertising market, advertising services market, innovation, human capital.

Актуальність дослідження. У сучасній ринко�
вої економіці рекламний бізнес відіграє важливу
роль у стимулюванні попиту і споживання. Без
його ефективного розвитку неможливо досягти
такого рівня економічної активності, який по�
трібен для забезпечення сталого зростання еко�

номіки. Це стає усе більш складним завданням
через насиченість споживчого ринку, фізичну
обмеженість рекламування, а також існування
соціопсихологічних протиріч. Однак сучасна
«інформаційна» економіка все одно вимагає та�
кого каналу комунікації, як реклама, яка стає (в
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умовах зростання ринкового «різноманіття») важ�
ливою передумовою існування споживчих ринків
у повноцінному (а не обмеженому) форматі.

Новий виток розвитку рекламного бізнесу
пов’язаний з глобалізаційними процесами. Гло�
балізація викликала істотні зміни у функціону�
ванні споживчого ринку, суттєво підсиливши
конкуренцію, а також викликала прискорену
інтернаціоналізацію ринку реклами, яка супро�
воджує зростання міжнародних потоків товарів та
послуг. До того ж сталою тенденцією є збільшен�
ня «обсягів» рекламування через інформаційні
мережі, які, у свою чергу, стають глобальними. Це
стосується насамперед телебачення та мережі
Інтернет, адже саме вони стали основою сучас�
ної інформаційної глобалізації.

З точки зору кожної країни з ринковою мо�
деллю господарювання, завдання розвитку рек�
ламного бізнесу є невід’ємним. Його важливість
істотно зростає у контексті подолання наслідків
глобальної фінансової кризи, яка негативно впли�
нула на кон’юнктуру споживчих ринків та уск�
ладнила стан у більшості секторів економічної
діяльності. В умовах «падаючих» ринків та згор�
тання багатьох видів економічної діяльності дер�
жавам необхідно не тільки збільшувати доходи
населення, а й постійно стимулювати споживан�
ня з метою підтримки рівня економічної актив�
ності. Звичайно, слід враховувати, що через спа�
ди споживчого ринку страждає і сам рекламний
бізнес, тому що попит на його послуги різко ско�
рочується. Для держави ринок реклами (реклам�
них послуг) ще важливе джерело податкових над�
ходжень (як на національному, так і на місцево�
му рівні) та чинник підвищення зайнятості.

З огляду на вищезазначене мають враховува�
тися наслідки, які зумовлює глобалізація у сфері
розвитку рекламного бізнесу. Це дає можливість
виробити оптимальні (з урахуванням усіх обста�
вин) рішення у рамках державної економічної
політики, зокрема її антикризової складової.

Слід зазначити, що для України важливість
розвитку рекламного бізнесу є ще більшою. Це
викликано тим, що до моменту розповсюдження
економічної рецесії не відбулось остаточного ста�
новлення цього сектора (виду економічної діяль�
ності), зокрема, не завершені процеси його інсти�
туціоналізації (законодавче забезпечення зали�
шається недосконалим). Рівень розвитку реклам�
ного бізнесу в Україні не відповідає сучасним
вимогам і перспективам трансформації економі�
чної системи. При цьому національний простір
почав піддаватися потужному впливу глобалізації,
що, з одного боку, стимулює розвиток рекламно�
го сектора, а з іншого — супроводжується чис�
ленними проблемами у його розбудові. Тому в Ук�
раїні необхідно більше уваги приділяти питанням
створення сприятливих умов для даного виду
економічної діяльності, регулюванню процесів

його екстенсивного та інтенсивного розвитку, ви�
значенню його ролі у національній моделі рин�
кової економіки тощо. Для цього необхідно ство�
рити теоретико�методологічне підґрунтя для роз�
робки спеціальних методів економічної політики,
у тому числі за рахунок більш якісної оцінки
впливу та проявів глобалізації у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що в економічній науці питанням
розвитку рекламного бізнесу як самостійного і
важливого сектора економіки приділяється недо�
статньо уваги. Це зумовлено у тому числі і недо�
оцінкою ролі рекламного бізнесу, його впливу (за
умови гармонійності) на оздоровлення і пожвав�
лення економіки. Особливо це характерно для
України, де рекламний бізнес розглядається вик�
лючно як «джерело» прибутків і податків без ура�
хування його екзистенціальних характеристик.
Можна виділити лише окремі наукові праці (еко�
номічної і соціологічної спрямованості), які до�
цільно використовувати як «фундамент» для по�
дальших напрацювань теоретичного і методоло�
гічного плану. Наприклад, до них необхідно від�
нести роботу С. Карпової [1], яка присвячена
особливостям міжнародної рекламної справи, а
також дослідження О. Вартанової [2], яка висві�
тлює види і засоби розповсюдження реклами.
Рекламну діяльність міжнародного бізнесу роз�
глядає І. Іванова у роботі [3], з якої стають зро�
зумілими роль та значення реклами у процесах
транснаціоналізації та освоєнні нових ринків
збуту. Низка дослідників розглядає теоретичні
питання рекламної діяльності у сучасних умовах.
Так, М. Берда досліджує рекламні технології у
культурі сучасного суспільства [4], М. Горохов
висвітлює зміни, які простежуються у концепції
реклами і паблік рілейшин у контексті сучасних
тенденцій становлення інформаційного суспіль�
ства [5]. Н. Ровінська досліджує теорію і практи�
ку становлення інформаційного суспільства та
обґрунтовує зміну парадигми комунікацій у су�
часному світі [6], що, безперечно, має і економіч�
ний вимір. На зростанні значущості інформації
як економічного «ресурсу» і фактора соціального
впливу наголошує М. Сенченко у роботі [7]. Ав�
тор пов’язує це насамперед з поступом глобалі�
заційних процесів, які докорінно змінюють
інформаційне середовище економічної діяль�
ності. З точки зору футуризму це досліджується
М. Генсолленом у роботі [8]. Автор передбачає
перетворення, які зумовлені поширенням цифро�
вих технологій, на горизонті 2030 р. Великий інте�
рес викликає робота Н. Ледюкової, яка досліджує
функціональні зміни у сфері засобів масової ін�
формації (ЗМІ) [9], що супроводжуються їх екс�
пансією, системними перетвореннями масової
комунікації та підвищенням їх соціальної значу�
щості. Робота Н. Розанової обґрунтовує зміну
архітектури бізнесу під впливом інформаційних
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технологій та зміни інформаційної парадигми
сучасного суспільства, що охоплюється процеса�
ми глобалізації [10].

Проведений аналіз показав, що питання роз�
витку рекламного бізнесу в умовах глобалізації ви�
світлюється лише частково: або з точки зору підви�
щення ефективності рекламування, або у контексті
розвитку ЗМІ і становлення інформаційного сус�
пільства та нової системи масової комунікації. Зро�
зуміло, що цього недостатньо для пояснення особ�
ливостей розвитку сектора реклами і рекламних
послуг в умовах глобалізації, а також її впливу на
рекламну діяльність та збагачення ролі рекламного
бізнесу в економіці. Особливі лакуни спостеріга�
ються у сфері пояснення специфіки глобалізацій�
них процесів у рекламній діяльності та наданні
рекламних послуг, що суттєво обмежує подальші
дослідження за вказаним напрямом.

Мета роботи. Мета роботи полягає в узагаль�
ненні концептуальних засад дослідження розвит�
ку рекламного бізнесу в умовах глобалізації, роз�
робці практичних пропозицій щодо регулюван�
ня цього процесу у контексті забезпечення ста�
лого економічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Важливим аспек�
том дослідження галузей економіки, як відомо, є
їх розподіл за особливостями міжнародних опе�
рацій. Найбільш утилітарним є поділ на глобальні
та мультинаціональні галузі. Рекламний бізнес
займає особливе місце. За базовими ознаками він
є мультинаціональною галуззю, тому що він орієн�
тований виключно на національний простір (за
винятком експорту певних видів рекламних по�
слуг). Однак рекламна індустрія є диференційова�
ною та включає окремі сегменти, функціонуван�
ня яких онтологічно пов’язано з глобальними га�
лузями. Це, насамперед, стосується телевізійної
реклами (телебачення вже остаточно набуло фор�
мату глобальної галузі) та Інтернет�реклами (по�
ширення мережі Інтернет є головним «локомоти�
вом» глобалізацій них процесів). Окрім цього, слід
враховувати ще дві додаткові обставини, які зумов�
люють «глобальні» ознаки рекламного бізнесу: по�
перше, інтенсивно глобалізується реклама у пресі,
що пов’язується з поширенням глобальних періо�
дичних видань, випуск яких проводиться на між�
народному рівні (звичайно, з певною адаптацією
до особливостей локальних цивілізацій), і, по�дру�
ге, інші сегменти ринку реклами (а саме: зовніш�
ня, внутрішня, радіореклама, реклама на транс�
порті, у кінотеатрах та ін.) усе більш спрямовані
на просування глобальних брендів, що також є
особливим проявом глобалізації ринків. Отже,
рекламний бізнес за особливостями міжнародних
операцій набуває формату глобальної галузі з при�
таманною тільки цьому виду економічної діяль�
ності специфікою (яка зумовлена, перш за все,
функціями реклами та її реалізацією як соціаль�
но�інформаційного продукту). Усе частіше рек�

ламні кампанії проводяться на глобальному рівні.
Вони передбачають розповсюдження глобально�
го рекламного продукту різними засобами, у тому
числі у межах функціонування глобальних інфор�
маційних (телекомунікаційних) мереж. При цьо�
му реклама, що розповсюджується у різних краї�
нах, повинна бути адаптованою до національних
умов. Однак її «внутрішній» зміст (наповнення) і
спрямування, закладені міжнародним маркетин�
гом, найчастіше не змінюються. До того ж здійс�
нення такого рекламування відбувається (у тому
числі) на основі діяльності міжнародних реклам�
них компаній. Вони стають «провідниками» гло�
бального рекламного продукту та здійснюють
його адаптацію. З цього випливає два висновки:
1) реклама стає таким видом інформаційного про�
дукту, якому властивий вільний характер; 2) існує
взаємозв’язок активізації глобальних рекламних
кампаній та розширення транснаціоналізації рек�
ламної діяльності, а саме спеціалізованих струк�
тур рекламного бізнесу. Стосовно останнього слід
зазначити, що такі структури створюють додат�
кову конкуренцію національному рекламному
бізнесу, що може розцінюватися як глобальна
конкуренція.

З точки зору регулювання ринку, у межах яко�
го діє рекламний бізнес, його слід ділити на дві
частини: по�перше, ринок реклами, тобто сфера
розповсюдження рекламного (рекламно�інформа�
ційного) продукту; по�друге, ринок рекламних по�
слуг, тобто взаємодія рекламодавців та компаній, які
спеціалізуються на виробництві та/чи розповсю�
дженні рекламного продукту. Ці ринки, по суті, яв�
ляють собою дві сторони одного сектора економі�
ки (виду економічної діяльності), тому що рекла�
ма найчастіше є результатом діяльності рекламного
бізнесу. Однак у деяких випадках ці ринки не слід
повністю ототожнювати, адже виробництво і роз�
повсюдження реклами може проводитися підпри�
ємницькими структурами і самостійно. Особливо
це стосується великих компаній, які можуть займа�
тися рекламуванням власної продукції.

Для розробки ефективних рішень у рамках
регулювання діяльності рекламного бізнесу слід
враховувати вплив глобалізації окремо на ринок
реклами та на ринок рекламних послуг. Слід заз�
начити, що такий вплив слід розглядати не тільки
як причину (глобальні фактори) виникнення змін
у структурі та функціях об’єкта, а і як включення
об’єкта у глобалізаційні процеси, тобто сукупність
його природних (еволюційних чи революційних)
перетворень, спрямованих на адаптацію до нових
умов (глобальні умови). У зв’язку з цим, з точки
зору регулювання, виникає ціла низка актуальних
питань щодо корегування напрямів розвитку рек�
ламного бізнесу і рекламної діяльності. Держава,
регулюючий вплив якої унаслідок глобалізації «ви�
холощується», повинна компенсувати його на
основі створення нової парадигми регулювання
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інформаційних процесів, зокрема тих, які мають
сильний соціальний вплив (насамперед реклами).
В інформаційній сфері, особливо у контексті по�
ступу інформаційної глобалізації, традиційний
дирижизм має бути замінений (у конкретно�прак�
тичному розумінні) на модель активного управ�
ління через партнерство і взаємне сприяння.

При розгляді ринку реклами слід враховувати
наступне: 1) сильний вплив глобалізації, зокрема
глобального рекламного продукту, що породжує
інформаційну конкуренцію; 2) ринок стрімко
включається у глобалізаційні процеси, причому
моделі і параметри включення різних сегментів
рекламного бізнесу (глобальних і мультинаціо�
нальних) є різними; 3) інтенсивна глобалізація
ЗМІ та зміна їх ролі в інформаційному суспільстві
поєднується з неможливістю держави впливати
на увесь масив рекламного продукту (зміст рек�
лами та параметри рекламної діяльності), особ�
ливо його «частини», що розповсюджується че�
рез глобальні інформаційні мережі; 4) глобаліза�
ція реклами стимулює зовнішні потоки товарів,
послуг, капіталів та людей, неоднозначно впливає
на підприємницьку активність, а також сприяє
поширенню впливу міжнародного бізнесу.

При розгляді ринку рекламних послуг слід
враховувати наступне: 1) в умовах глобалізації
розширюється діяльність транснаціональних
рекламних компаній (міжнародних груп), які мо�
жуть повністю змінити конкурентний порядок
усього сектора; 2) діяльність транснаціональних
рекламних компаній більше спрямована на адап�
тацію та розповсюдження глобальної реклами,
але вони також можуть освоювати виробництво
рекламного продукту для національних рекламо�
давців (для зовнішнього та внутрішнього роз�
повсюдження); 3) через незворотність глобалі�
зації особливу увагу слід приділяти конкуренто�
спроможності національного рекламного бізне�
су (перш за все малих компаній), особливо щодо
отримання інноваційних конкурентних преваг;
4) вплив глобалізації на функціонування реклам�
ного бізнесу виявляється у: розповсюдженні
досвіду та інновацій; уніфікації технологій роз�
повсюдження реклами; 5) інтенсивність вклю�
чення ринку у глобалізаційні процеси визначає
рівень активізації імпорту й експорту рекламних
послуг; 6) глобальні сегменти екзистенційно
спрямовані на розповсюдження глобальної рек�
лами, тому вплив глобалізації та інтенсивність
включення у глобалізаційні процеси більші у
порівнянні з мультинаціональними сегментами.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити
висновок про необхідність забезпечення гнуч�
кості системи державного регулювання діяльності
рекламного бізнесу та використання глобально�
го підходу, для якого характерна інтегрованість
напрямів (за видами реклами та рівнями регулю�
вання) та урахування особливостей кожного сег�

мента рекламного бізнесу, а також світових тен�
денцій розвитку цієї індустрії.

В умовах глобалізації (у тому числі через по�
силення взаємної залежності національних еко�
номік та гармонізацію циклічності їх функціону�
вання) розвиток рекламного бізнесу окремих
країн відбувається у рамках глобальних трендів. Ці
тренди зумовлені закономірностями еволюції
світового господарства, тому обов’язково торк�
нуться всіх країн (більш чи менш відкритих). Ма�
гістральні напрями розвитку рекламної діяльності
визначаються рекламним світовим ринком, який
набуває ознак глобальності. Це починає проявля�
тись як на ринку реклами (у більшій мірі), так і
на ринку рекламних послуг. У зв’язку з цим ви�
никають нові матеріально�практичні підстави для
змін у регулюванні розвитку рекламного бізнесу.
Зокрема, пріоритетна увага має приділятись роз�
витку міжнародного співробітництва у сфері ре�
гулювання інформаційних процесів і діяльності
глобальних ЗМІ, а також створенню умов для
ефективної взаємодії національного рекламного
бізнесу (у тому числі через діяльність різних об’єд�
нань спеціалізованих компаній) з міжнародними
галузевими організаціями (наприклад, ESOMAR).
Це дозволить більш гармонійно включитися у
глобальне інформаційне середовище у статусі не
тільки «споживача» реклами, а й учасника міжна�
родної рекламної діяльності.

Однак прояви глобальних тенденцій у різних
країнах не є однаковими, залежать від впливу
місцевих умов. Вони можуть досить суттєво ко�
регуватися на національному рівні через вплив
системи державного регулювання. Тому слід вра�
ховувати її ефективність і характер наслідків тих
змін, що відбуваються. При цьому, слідуючи на�
пряму глобальних трендів, необхідно орієнтува�
тись не на минулі чи сучасні, а на майбутні зміни.
В умовах глобалізації передбачення набуває особ�
ливого значення, однак ускладнюється і має
здійснюватись у контексті стратегічного плану�
вання розвитку національної економіки.

Велике значення у процесі корегування про�
явів глобальних трендів має урахування місцевих
(локальних) особливостей національної економі�
ки, а саме: 1) рівня розвитку і структури національ�
ної економіки; 2) якості становлення ринкової
моделі господарювання, окремих інститутів забез�
печення вільної конкуренції; 3) характер змін єм�
ності ринку та якісних параметрів попиту; 4) ста�
новлення інформаційного сектора та розвиток
інформаційних компонентів споживчого ринку;
5) рівень і переважаючі прояви тіньової економі�
ки; 6) якість державного регулювання економіки;
7) особливості ведення бізнесу в окремих секто�
рах економіки (зокрема, неформальні інститути);
8) цивілізаційні детермінанти споживання тощо.
Вплив місцевих особливостей, навіть при віднос�
но високому рівні відкритості національної еко�
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номіки, може бути значним, а в окремих випадках
критично важливим. Це стосується, насамперед,
їх впливу на рівень витрат з надання послуг з роз�
робки і розповсюдження реклами, а також інно�
ваційну діяльність рекламних компаній.

Розвиток рекламного бізнесу є природно об�
меженим (у фізичному та соціопсихологічному
плані), однак потрібним для забезпечення стало�
го економічного зростання. Це вимагає розробки
певних критеріїв його ефективності та оцінки того,
наскільки гармонійно та чи інша модель реклам�
ної індустрії вписується у структуру національної
економіки, сприяє її прогресивним перетворенням
і динамізації. На сучасному етапі (зокрема у кон�
тексті глобалізації ринків) розвиток практично всіх
секторів економіки забезпечується за рахунок
впливу ринкових сил. У рекламному бізнесі рівень
державного втручання має бути мінімальним (за
винятком регламентації змісту реклами) та окре�
мих питань оренди державної власності. Врахо�
вуючи передбачення перспектив глобалізації,
рекламна індустрія має бути максимально відкри�
тою для міжнародного середовища. Допомога на�
ціональним компаніям має зосереджуватись вик�
лючно на двох основних моментах: активізація
інноваційної діяльності рекламного бізнесу та
підвищення якості людського капіталу рекламно�
го бізнесу (освіта і професіоналізація). Серед
практичних кроків вирішення відповідних зав�
дань слід виділити наступні: 1) активізація дослі�
джень і розробок у сфері нових матеріалів і тех�
нологій, що застосовуються у рекламній діяль�
ності; 2) впровадження системи пільг (податко�
вих, кредитних і тарифних) для лідерів реклам�
ного ринку, які масштабно впроваджують інновації
та/чи експортують рекламні послуги; 3) створен�
ня режиму додаткового інформаційного забезпе�
чення інноваційно активних рекламних компаній;
4) розширення ліцензування навчальних закладів,
що готують рекламістів; 5) стимулювання залучен�
ня іноземних професіоналів до реалізації реклам�
них проектів і освітніх програм.

Висновки. Рекламний бізнес України буде
розвиватися за глобальними тенденціями. Він
може бути партнером держави у реалізації інфор�
маційної політики та стимулюванні економічної
активності (наприклад, підтримки малого та но�
вого бізнесу). Однак сьогодні держава має нор�
малізувати стан цього сектора та створити умови
для його гармонійного розвитку. Інтеграція віт�
чизняної рекламної індустрії у глобальний простір

сполучена з певними труднощами та може вик�
ликати вихід національних компаній з ринку.
Тому особливу увагу слід приділяти питанням
адаптації сектора до умов глобалізації, зокрема
отримання конкурентних переваг, пов’язаних з
інноваціями та людським капіталом. У перспек�
тивних дослідження за цим напрямом передба�
чається дослідити особливості інтернаціоналізації
рекламної індустрії України.
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