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Резюме

У статті розглянуто медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства. Ре-
кламна політика стала невід’ємною та активною частиною маркетингової політики підпри-
ємств, основним фактором конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж досягнення конку-
рентних переваг на ринку за допомогою впровадження технічних нововведень або зниження 
собівартості продукції. Основний акцент при цьому зроблений на спеціалізації медіаплануван-
ня та маркетингових комунікацій в Україні. 
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Постановка проблеми. Умови ринкової економіки України істотно підвищили 
роль ефективної рекламної політики в адаптації функціонування вітчизняних підпри-
ємств до змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі. Рекламна політика стала 
невід’ємною та активною частиною маркетингової політики підприємств, основним 
фактором конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж досягнення конкурентних 
переваг на ринку за допомогою впровадження технічних нововведень або зниження 
собівартості продукції. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Теоретичні та практичні аспекти 
щодо планування, організації та ефективності рекламних кампаній підприємств різ-
них галузей економіки, а також питання, пов‘язані з медіаплануванням, розглядались 
у наукових роботах таких зарубіжних учених як Котлер Ф., Росситер Дж., Бове К., 
Аренс У., Картер Г., Дейян А., Бэрри С., Уэллс У., Фрайбургер В., Ротцолл К., Берман 
Б., Катернюк А.В., Назайкін А., Куталієв А. Серед вітчизняних науковців, що працю-
вали над вивченням проблем і особливостей рекламних кампаній та медіаплануван-
ня, як їхньої складової, в науковій літературі стали Є.В. Ромат, Л.М. Шульгіна, Т.О. 
Примак, Т.В. Діброва, Т.І. Лук‘янець, С.С. Гаркавенко, А.С. Крепак та ін.

Невірішена раніше частина загальної проблеми. Пропоноване дослідження має 
на меті систематизувати медіапланування і запропонувати рекомендації щодо реаліза-
ції медіастратегії підприємства в рекламній кампанії підприємства.
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Виклад основного матеріалу. За встановленою ієрархією потреб А. Маслоу, лю-
дина намагається задовольнити, передовсім, найважливіші потреби. Як тільки якусь 
важливу потребу буде задоволено, вона на певний час перестає бути спонукальним 
мотивом. Водночас з’являється потреба в задоволенні наступної.

У застосуванні до реклами це означає таке: коли людина, на яку спрямовано мотив 
(чи яка має цей мотив), готова до дії, характер дії залежатиме від характеру сприйняття 
ситуації. На сприйняття впливають різного роду подразники. Головне в рекламі — це 
з’ясувати, які подразники буде помічено людиною і як людина на них відреагує.

Встановлено (Котлер, Келлер 2014), що саме споживач знаходиться в цен-
трі рекламної діяльності як складової маркетингових комунікацій підприємства,  
а тому виробник, перш за все, має дослідити поведінку споживачів на тому чи іншому 
ринку, після чого може вже розробляти концепцію як маркетингу так і реклами свого 
підприємства.

Рекламодавцям необхідно мати ґрунтовне уявлення про мотиви потенційних по-
купців, щоб знати не тільки, які товари та які умови, але й яка реклама приведе до 
купівлі, оскільки купівлі передує сприйняття, діяльне осмислення об’єктивних даних, 
коли людина ніби заново винаходить, вигадує предмет, щоб включити його в набір 
повсякденних потреб або в набір заповітних бажань, або в набір непотрібних речей. 
Отже, мотиви виконують роль рушія вчинків і виявляються у вигляді напружень чи 
збуджень, які психіка людини намагається відкинути або принаймні змен шити, хоч 
той, хто випробовує на собі цей механізм, навряд чи усвідомлює його сенс і значення. 
Усе це відбувається на рівні підсвідомості.

У реальному житті всі ці процеси тісно переплітаються один з одним. Таким чи-
ном, найголовнішим завданням реклами є створення й скріплення своєрідного умов-
ного рефлексу, коли сама тільки назва товару породжує бажання його придбати. А для 
цього найважливішою умовою є дослідження соціально-психологічних характеристик 
потенційних споживачів, їх потреб та бажань.

Сучасний рекламний процес характеризується складною технологією, складовими 
елементами якої є рекламодавці, рекламні агентства, засоби реклами та споживачі.  
В рекламний процес залучаються значні інтелектуальні та матеріальні ресурси. 

Основою рекламної діяльності в маркетингу є рекламна кампанія, тобто декілька 
заходів, об’єднаних єдиною метою, які охоплюють визначений період часу та розподі-
лені в часі так, щоб один захід доповнював інші. В ході рекламної кампанії для досяг-
нення поставлених цілей часто використовуються методи та прийоми інших елемен-
тів маркетингових комунікацій: пропаганда, стимулювання збуту, паблік рилейшнз та 
інші.

У залежності від цілей маркетингу при проведенні рекламної кампанії орієнтують-
ся або на відносно невелику аудиторію потенційних споживачів, використовуючи ін-
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тенсивний вплив, або на максимально чисельну аудиторію, задовольняючись не надто 
інтенсивним впливом.

Велике значення надається способам передачі рекламної інформації (Марочко,  
Ромат та ін. 2007). При її створенні до уваги беруться не лише рекламні носії (теле-
бачення, радіо, транспорт, вуличні щити тощо), а й вербальні та невербальні канали 
передачі інформації з метою збільшення ефективності її впливу. Враховуються пси-
хологічні особливості кольору, слів та словосполучень при побудові рекламних звер-
нень, особливості психічних процес ів людини (сприймання, уваги, уяви, мислення, 
пам’яті) тощо.

Завдання рекламної кампанії більш детально відображають засоби, якими органі-
зація намагається досягти конкретних цілей. Тому показниками виконання задач мо-
жуть бути: 
 - кількість рекламних теле- і радіопередач, а також аудиторія, яка була охоплена 

ними (процент від всієї цільової групи);
 - кількість рекламних повідомлень у газетах, журналах, їх тираж;
 - інформація, яка була отримана від торгових підприємств (наприклад, кількість про-

даних товарів);
 - кількість відвіданих медичних установ;
 - кількість дзвінків на телефони «гарячої лінії» і тa. ін.

Очікувані результати являють собою більш узагальнений опис ситуації, що «ви-
никає» в ході виконання завдань та досягнення цілей соціальної рекламної кампанії.

При здійсненні рекламних кампаній необхідно враховувати рівень рекламного 
впливу. Тиск реклами має бути дозований для забезпечення найвищого коефіцієнта  
її корисної дії. З однієї сторони, важливо не перенаситити аудиторію надто нав’язливим 
повторенням одних і тих самих рекламних звернень. З іншого боку, не можна розділяти 
рекламні звернення великими інтервалами. У зв’язку з цим слід виділяти мінімальний 
рівень, достатній для досягнення мети рекламної кампанії та максимальний рівень, за 
межами якого наростання рекламного тиску є байдужим, або навіть і шкідливим.

Для підвищення ефективності рекламних кампаній слід дотримуватись наступних 
умов: здійснення попередніх глибоких маркетингових досліджень із врахуванням рин-
кової кон’юнктури; створення обґрунтованої, легко запам’ятовуваної та впливової ре-
кламної продукції; використання найдоцільніших для вирішення поставлених завдань 
рекламних засобів із врахуванням специфіки цільової аудиторії. Даний комплекс умов 
забезпечується в результаті спільних узгоджених дій із сторін рекламодавця як замов-
ника рекламної продукції, рекламного агентства як творця, організатора та коорди-
натора рекламної кампанії та засобів розповсюдження реклами як каналу доведення 
інформації до цільової аудиторії. 
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Мета рекламної кампанії полягає, перш за все, у необхідності доведення до спо-
живача спеціального повідомлення щодо товару, просування цього товару на ринку і, 
основне, у збільшенні продажів. 

Нами здійснювалось дослідження планування та організації рекламної кампанії 
та медіапланування, як важливої її складової, на прикладі підприємства ПАТ «Прага 
Авто», яке здійснює продаж та сервісне обслуговування автомобілів марки Skoda на 
українському ринку.

Економічна криза в Україні негативно вплинула на обсяги продажів автомобілів марки 
Skoda, запасних частин та надання відповідних сервісних послуг. В результаті чого частка 
ринку, яку займало ПАТ «Прага Авто», відповідно зменшилась. В цей складний період для 
підприємства надзвичайно важливо зберегти свої позиції на українському ринку.

Важливим фактором для відновлення частки ПАТ «Прага Авто» на ринку та її по-
ступового збільшення є активна діяльність підприємства з удосконалення і розвитку 
системи маркетингових комунікацій.

Просування продукції та послуг ПАТ «Прага Авто» на українському автомобіль-
ному ринку потребувало від підприємства значних зусиль та витрат на маркетингові 
комунікації (табл. 1).

Таблиця 1
Витрати ПАТ «Прага Авто» на маркетингові комунікації за 2012-2014 рр.  

Рекламні засоби 

Витрати на рекламні заходи  
по роках, тис. грн.

Відхи-
лення 

2013/2012  
%

Відхи-
лення 

2014/2013 
 %2012 2013 2014

Реклама в ЗМІ 28,40 65,60 110,10 43,3 59,6
Радіо-реклама 18,60 58,20 105,90 32,0 55,0
Зовнішня реклама 12,80 34,40 89,00 37,2 38,7
Реклама в Інтернет 30,0 102,60 255,59 29,2 40,1
Проекти та презентації 1,88 5,36 13,25 35,1 40,5
Реклама в супермаркетах 0 0 43,80 - 43,8
Інші засоби реклами (брендування 
сувенірної продукції, виробництво 
атрибутів для корпоратив-ного 
оформлення, розви-ток сайта, 
благочинні програми та ін.) 34,20 92,50 221,55 37,0 41,8
Всього 125,88 358,66 772,09 35,1 46,5

Як видно з даних, наведених в табл. 1, витрати ПАТ «Прага Авто» на марке-
тингові комунікаційні заходи за 2013 р. в цілому значно зросли порівняно з 2012 р. 
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Комунікаційна стратегія, розроблена і запропонована ПАТ «Прага Авто» у 2013 р., 
була спрямована на: 
1. збільшення рівня лояльності і задоволеності споживачів; 
2. збільшення рівня впізнаваємості бренда; 
3. підвищення статусу бренда і компанії.

Основні цілі розробки комунікаційної стратегії: збереження ринкової частки; 
залучення потенційних споживачів та утримання існуючих; посилення іміджу 
марки.

Потенціал для досягнення поставлених цілей: бренд; нові моделі: Skoda FabiaFL 
& Skoda Superb Combi; дилерська мережа; програма лояльності: Skoda 24; клієнтська 
служба; соціальні проекти.

Підприємство суттєво збільшило витрати на рекламу в ЗМІ (на 43,3%) та зовнішню 
рекламу (на 37,2%). 

Значне підвищення витрат на рекламні заходи дозволило підприємству ПАТ «Прага 
Авто» збільшити обсяги продажу автомобілів марки Skoda і не тільки утримати свої 
позиції на ринку, а й навіть на 12% збільшити свою частку на ринку в 2013 р. порівня-
но з 2012 р. Ринкові частки автомобілів різних марок в Україні за 2014 р. представлено 
на рис.1. 

Рис. 1
Ринкові частки автомобілів різних марок в Україні за 2014 р.
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Підприємством ПАТ «Прага Авто» у 2013 р. розроблено і організовано Всеукраїнську 
рекламну кампанію, спрямовану на просування нових моделей автомобілів Skoda Fabia FL 
на ринку України.

Цілі рекламної кампанії :
 - виведення нової моделі Skoda-Fabia facelift; 
 - збільшення обсягу продажів;
 - збереження частки ринку;
 - залучення нової цільової аудиторії;
 - зміцнення позицій Skoda на ринку за рахунок виведення нової моделі.

Період проведення рекламної кампанії:
I етап: квітень, 2013 р. – Всеукраїнська рекламна кампанія; 
II етап: травень 29-30, 2013 р.– День відкритих дверей у дилерській мережі.
Територія покриття: Україна
Для проведення рекламної кампанії застосовувались такі рекламні засоби: зо-

внішня реклама; радіо (мережні станції); Інтернет; преса; PR: тест-драйви, ТВ, преса, 
Інтернет.

Слоган рекламної кампанії: «ЧАС СПРАВЖНЬОГО ЛІДЕРСТВА. ЧАС SKODA».
Важливою складовою рекламної кампанії є медіапланування. Назайкин А.Н. (2013) 

вважає, що «медіапланування — це, передусім, частина рекламної кампанії, що вирі-
шує тактичні завдання в рамках загальної стратегії. Планування розміщення реклами 
відбувається у відповідності з цілями, визначеними для конкретної кампанії». 

Л. А. Мороз (2012) виділяє рекламу як «головний елемент комплексу маркетинго-
вих комунікацій, який активно використовується автовиробниками та посередниками 
на українському ринку як для просування окремих суббрендів, так і для підтримки 
корпоративного бренду. Специфіка автомобіля як товару чинить вплив передусім на: 
вибір каналів розповсюдження рекламної інформації (медіапланування); створення 
рекламного звернення (рекламний креатив)».

Підходити до вибору рекламоносіїв необхідно комплексно (Голда Н. 2014). Пропонується 
вдатись до використання синергічного ефекту у їх плануванні. Правильний вибір най-
більш ефективних засобів передачі рекламного звернення в значній мірі визначає 
успіх всієї рекламної кампанії. Від вірного вирішення даної проблеми залежить вели-
чина рекламної аудиторії та майбутній фінансовий успіх підприємства. Використання 
різних медіаносів в одній рекламній кампанії зумовлює ефект синергії,

Основними факторами зниження результативності використання зовнішніх рекламних 
конструкцій є, на думку Крепак А.С. (2012), зміст та оформлення рекламного звернення, 
яке необхідно створювати враховуючи особливі умови сприйняття, адже на сприйняття 
рекламного звернення зовнішньої реклами, як правило, є лише декілька секунд.
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Таблиця 2
Медіаплан ПАТ «Прага Авто» на квітень 2014 р.

Рекламні носії
Тижні місяця

1 2 3 4

Преса
Автобазар (блок на обкладинці) х х х х
Автобазар х х
Пресс Альянс х х х х
Деньги ua х х х х

Супермаркети
Плазми х х х х

Зовнішня реклама
5 лайтбоксів х

Інтернет
Довідники х х х х
Соціальні мережі х х х х

Діяльність ПАТ «Прага Авто» щодо розробки і впровадження медіапланування 
значно активізувалась у 2014 р., і витрати на реалізацію медіаплану також значно зрос-
ли (табл. 3). 

Таблиця 3
Витрати ПАТ «Прага Авто» на реалізацію медіаплану за 2014 р.  

Рекламні засоби
Витрати по кварталах року, тис. грн.. Витрати

за рік,
тис. грн.1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Реклама в ЗМІ 24,20 29,60 38,30 18,00 110,10
Радіо-реклама 17,00 38,90 0 50,00 105,90
Зовнішня реклама 9,00 20,00 20,00 40,00 89,00
Реклама в Інтернет 39,59 71,00 87,00 58,00 255,59
Проекти та презентації 0 3,00 3,00 7,25 13,25
Реклама в супермаркетах 0 21,90 21,90 0 43,80
Інші засоби реклами: (брендування сувенірної 
продукції, виробництво атрибутів для 
корпоративного оформлення, розвиток сайта, 
благочинні програми та ін.) 37,05 29,00 80,00 75,50 221,55
Всього 126,84 213.4 250,2 248,75 839,19
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Найбільші витрати ПАТ «Прага Авто» припадали на 3-ій квартал 2014 р., що, без-
сумнівно, пов’язано з проведенням підприємством рекламної кампанії.

Як сідчать результати нашого дослідження, ПАТ «Прага Авто» зовсім не викорис-
товує телерекламу і радіорекламу при плануванні і проведенні рекламної кампанії.

Найбільші витрати ПАТ «Прага Авто» припадали на 3-ій квартал 2014 р., що, без-
сумнівно, пов’язано з проведенням підприємством рекламної кампанії.

Як сідчать результати нашого дослідження, ПАТ «Прага Авто» зовсім не викорис-
товує телерекламу і радіорекламу при плануванні і проведенні рекламної кампанії.

Л.А. Мороз (2012) також вважає, що в комплексах просування легкових автомобі-
лів мало використовуються такі медіаканали, як телебачення, радіо, пряма поштова 
реклама.

Важливо відмітити, що український ринок ТV-реклами розвивається, і разом з цим 
змінюються форми її присутності на телебаченні. На сьогодні можна виділити три 
основні форми реклами на телебаченні: 
1) пряма реклама та ТV -ролики у рекламних блоках; 
2) спонсорство – ТV -реклама, інтегрована в передачу у вигляді рекламних заставок, 

розміщення логотипу та ін.; 
3) product placement – органічне впровадження ТV -реклами товару в сюжетну тка-

нину фільму. 
Телебачення виступає каналом, за допомогою якого телевізійний продукт (інфор-

мація, серіал, кіно та ін.) доставляється до споживача і задовольняє його естетичні, 
інформаційні, пізнавальні, рекреаційні та інші потреби [3]. Телевізійний канал є це 
найменованим інституційно-організованим дистриб’ютором (“Інтер”, “1+1”, “ІСТV”, 
“Новий канал”, “СТБ”), зацікавленим у тому, щоб його телевізійні продукти дивилися 
(споживали) якнайбільше глядачів. 

Провідну роль у роботі ринків телевізійної реклами відіграють сейлс-хауси (sales 
house), що продають рекламний час на каналах. На українському ринку після 2002 р. 
й досі тривають постійні перегрупування, а між вітчизняними сейлс-хаусами точиться 
інтенсивна боротьба за лідерство. Це є ще одним показником того, що цей ринок у нас 
наразі перебуває у фазі становлення й не досяг піку свого розвитку. На сьогодні ліде-
рами в Україні є: “Інтер-Реклама”, “Відмінна реклама”, група “Стиль-С”, “Пріоритет” 
(холдинг “Відео Інтернешнл”), “Нова комерційна телегрупа”, “Сфера-ТВ”. Вони про-
дають рекламні можливості практично всіх загальнонаціональних мовників та низки 
іноземних кабельних та супутникових каналів, знаходячись при цьому під вирішаль-
ним контролем груп компаній “Інтер”, “1+1”, “ТРК”, “Україна”, а також медіа-холдин-
гу ТОВ “Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV”, ЗАТ “Міжнародний Медіа 
Центр – СТБ” і ЗАТ “Новий канал” (Київ) [1]. 
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На телевізійному ринку, як і на звичайному, є сезонні товари – ранкові та післяобід-
ні, вечірні сімейні, опівнічні програми. Є всі ознаки регіональності – не кожний ви-
робник (канал) дістанеться (охопить покриттям) до Ужгорода чи Херсона, не кажучи 
вже про маленькі міста та села. 

Ось що варто мати на увазі малим і середнім фірмам, які розміщують рекламу на 
телебаченні: ефірний час на телебаченні, як і на радіо, поділяється на сегменти. Хоча 
цей поділ досить умовний, типові сегменти виділено у таблиці 4.

Якщо мова йде про недержавні телеканали, то схема може зазнавати змін. Інакше 
виглядає розклад у вихідні, святкові дні. У суботу, наприклад, праймовий час може 
тривати до півночі. 

Ранкові інформаційні програми (з 6.00 до 9.00) дивиться близько 10 % телеауди-
торії; повтори фільмів чи серіалів, які транслюють зранку, збирають зазвичай 11-15% 
всієї телеаудиторії. 

Таблиця 4
Поділ ефірного часу на телебаченні 

Тайм слот Час Типові передачі Аудиторія

Ранок 07.00-
09.00

Новини, повідомлення, навчальні, 
розважальні ранкові передачі

Дорослі, які збираються на роботу, 
студенти, школярі

Пізній ранок 09.00-
13.00

Пізнавальні, сільськогосподарські, 
дитячі передачі

Жінки-домогосподарки, пенсіонери. 
дошкільнята

День 13.00-
16.00

Освітні програми, передачі про 
природу, серіали

Молодь, жінки-домогосподарки, 
пенсіонери

Передпрайм-
тайм

16.00-
19.00

Програми місцевого ТБ, новини, 
телеігри, серіали

Дорослі, які повертаються з роботи, 
діти

Прайм-тайм 19.00-
23.00

Новини, фільми, спорт, політичні 
ток-шоу, розважальні програми

Дорослі, які повернулися з роботи, 
бізнесмени

Пост-прайм 23.00-
01.00 Публіцистичні програми, фільми Люди, які пізно лягають спати

Пізня ніч 01.00-
07.00 Фільми, повтори денних програм Люди, які не працюють або вільних 

(творчих) професій

Навчальні програми дивиться найчастіше молодь (до 17 % телеаудиторії). Товари 
молодіжного попиту найкраще рекламувати саме під час їх трансляції. 

Програми пізнього вечора (після 23 годин) – фільми та інформаційні передачі зби-
рають 3-5% аудиторії. Якщо цільовий ринок – представники вільних професій, то 
можна знайти дуже багато клієнтів. 

На відміну від радіо, ставки реклами на телебаченні визначаються не тільки часом 
доби. Свою вартість має час у деяких передачах, фільмах. Ціна встановлюється, вихо-
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дячи з популярності програми. Наприклад, реклама, яка транслюється перед вечірніми 
новинами, коштує дорожче за іншу вечірню рекламу. Можна навести і такий приклад: 
кілька разів на день всі телеканали протягом декількох хвилин передають найдетальні-
ший прогноз погоди. Популярність цієї коротенької програми величезна, тому реклам-
ні блоки, які йдуть безпосередньо в прогнозі коштують дуже дорого [1]. 

Стандартна тривалість телеролика – 30 с. Залежно від цінової політики студії, час 
може продаватися посекундно. Відповідно до збільшення вартості реклами підприєм-
ці все частіше купують 15 с. часу замість 30 с. Однак вартість 15 с. може виявитись не 
набагато меншою за вартість 30 с. 

Чимало ефірного часу відводиться на рекламні повідомлення – основний спосіб 
заробітку каналів. Тривалість реклами, як на глядача, могла б бути й меншою, проте 
навряд чи хтось з власників каналів добровільно відмовиться від можливості зароби-
ти, зменшивши кількість реклами в ефірі. 

Важливим показником успішності телепередачі, а також надходження коштів, що 
отримуються за трансляцію реклами, є рейтинг. Лідерами серед розважальних передач 
є «Вечірній квартал» на телеканалі «1+1», «Наша Раша» від «ICTV». Вибірковість 
спортивних передач, трансляція основних випусків новин в прайм-тайм також зумов-
люють їх високі рейтинги. Перші місця серед спортивних програм посідають фут-
больні матчі «Динамо», збірної України та «Шахтаря» на «Першому національному».

Оскільки найбільше реклами, зі зрозумілих причин, розміщують в найбільш рей-
тингових передачах, то й рейтинг самої реклами є також досить високим [3]. Дещо 
нижчий рейтинг художніх передач пояснюється їх присутністю в ефірі впродовж дня 
– як в рейтинговий, так і малорейтинговий час, тому середній показник цього блоку 
трансляції дещо менший. 

Зашкодити вдалому програмуванню під час перетікання аудиторії, коли телеканал 
втрачає глядача, можуть різні недоліки в плануванні та організації цього програмуван-
ня, в тому числі: 
 - нудна, нецікава реклама. В такому випадку доцільно перед рекламним блоком по-

ставити міні-промо-ролик (5 або 7 секунд). Є тенденція, чим ближче реклама до 
програми, тим вищий рейтинг;

 - погана структура перерви може сприяти втраті аудиторії. Дванадцять хвилин ре-
клами для глядача однаково, що чекаєш зелене світло світлофора, а горить червоне. 
Крім того, рекламні блоки не повинні збігатися з каналами конкурентів. 
Перед рекламою або в годину-пік показу рекламного блоку можна показувати про-

мо-ролики. Цей принцип має свої переваги: по-перше, глядач не втомлюється від ре-
клами, по-друге, краще сприймає маркетингове повідомлення у вигляді промоції. 

Діброва Т.Г. (2008) наголошує на тому, що рекламодавцю слід пам’ятати, що покуп-
ка медіаносія залежить від його типу. Такі носії, як ТБ та радіо, можна купити поспо-
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тно, пакетом, по GRP/TRP (заплановані або фактичні) або з урахуванням охоплення. 
У пресі, як правило фіксована ціни за розміщення реклами, які розраховуються ви-
ходячи з розміру об’яви, тиражу/GRP. Фіксовані ціни на зовнішню рекламу залежать 
від розміру носія, розташування, класифікації носіїв, кількості потенційних контактів 
з цільовою аудиторією.

Діброва Т.Г. та Гараніна І.І. (2014) наполягають на доцільності проведення по 
результатах проведення рекламної кампанії здійснити оцінювання її ефективності. 
Автори вважають, що аудит слід проводити щодо «і економічних показників – при-
буток, динаміка продажів тощо, і комунікаційних показників – рівень відомості, став-
лення до марки або товару, рівень лояльності і т.д.».

Висновки та перспективи подальших досліджень. Рекламна кампанія є сукуп-
ністю декількох заходів, об’єднаних єдиною метою, які охоплюють визначений період 
часу та розподілені в часі так, щоб один захід доповнював інші. Важливим етапом  
у проведенні рекламної кампанії є медіапланування, проте не завжди підприємства  
в процесі планування і організації рекламної кампанії використовують медіаплануван-
ня, який є потужним засобом впливу на потенційного споживача. 

Результати проведеного дослідження свідчать, що підприємства не повною мірою 
застосовують всі відомі рекламні засоби, недостатньо використовують телерекламу  
і радіорекламу при плануванні і проведенні рекламних кампаній, що негативно впли-
ває на інтенсивність впливу на цільову аудиторію, а, отже, і на ефективність реклам-
ної кампанії в цілому. Ефективна робота підприємства на ринку передбачає не тільки 
створення якісного товару і надання відповідного сервісу, але й активне просування 
цих товарів і послуг до споживача.

Отже, незважаючи на досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених, у теорії управ-
ління рекламною політикою та медіапланування українських підприємств ще залиша-
ється цілий ряд проблем, що потребують подальшого вирішення. Серед цих проблем 
можна виділити такі принципово важливі, як оптимізація процесу стратегічного пла-
нування рекламної діяльності, визначення оптимальної величини рекламного бюдже-
ту та його структури, оптимізація процесів медіапланування, всебічна оцінка ефектив-
ності рекламної політики та інші.
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Planowanie mediów i jego rola w kampanii reklamowej 
przedsiębiorstwa

Streszczenie

W artykule opisano planowanie mediów i jego rolę w działalności reklamowej przedsiębiorstwa. 
Polityka reklamowa stała się integralną i aktywną częścią polityki marketingowej przedsiębiorstw, 
głównym czynnikiem walki konkurencyjnej, nie mniej ważnym niż osiąganie przewagi konkuren-
cyjnej na rynku poprzez wprowadzanie innowacji technologicznych lub obniżanie kosztów własnych 
produkcji. Przy tym główny nacisk został położony na specjalizację planowania mediów i komunika-
cji marketingowych na Ukrainie. 

Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa, planowanie mediów, kampania reklamowa, polityka 
marketingowa przedsiębiorstw, innowacje.

Kody JEL: M30, M37

Media Planning and Its Role in Enterprise’s Advertising Campaign

Summary

The article deals with media planning and its role in advertising campaigns of the enterprise. 
Advertising policy is an integral and active part of the marketing policy of enterprises, the main fac-
tor of competition, not less important than the achievement of competitive advantage in the market 
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through technological innovation or reduction of production costs. The main emphasis is made on the 
specialised media planning and marketing communications in Ukraine. 

Key words: marketing communication, media planning, advertising campaign, enterprises’ market-
ing policy, innovations.

JEL codes: M30, M37

Планирование медиа и его роль в рекламной кампании 
предприятия

Резюме

В статье рассмотрены планирование медиа и его роль в рекламной кампании предприятия. 
Рекламная политика стала неотъемлемой и активной частью маркетинговой политики пред-
приятий, основным фактором конкурентной борьбы, не менее важным, чем достижение кон-
курентного преимущества на рынке путем введения технических инноваций или снижения се-
бестоимости производства. Основной упор при этом сделан на специализацию планирования 
медиа и маркетинговых коммуникаций в Украине. 

Ключевые слова: маркетинговая коммуникация, планирование медиа, рекламная кампания, 
маркетинговая политика предприятий, нововведения.

Коды JEL: M30, M37
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