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ОСНОВНІ МЕТОДИ ЕКОНОМІЇ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ 
ПРИ МЕДІАПЛАНУВАННІ 
 
Активний розвиток реклами у сучасному світі вимагає 

використання ефективних інструментів її реалізації. В умовах 
різноманіття підходів та видів реклами зростає роль системного 
планування рекламної кампанії. Саме правильний вибір 
ефективних методів, засобів і носіїв поширення рекламної 
інформації визначає успіх рекламної кампанії. 

Ключовим елементом сучасної рекламної діяльності є 
медіапланування, оскільки вартість простору і часу – найбільш 
важлива частина бюджету рекламодавця. Це зумовлює 
необхідність аналізу та вибору засобів оптимізації рекламного 
бюджету. 

Рекламний бюджет – це сума коштів, яку підприємство 
готове вкладати в просування свого товару на різні ринку збуту, 
використовуючи різні засоби комунікації. Його розмір залежить 
від багатьох факторів, зокрема [1]: 

1. завдань та цілей рекламної кампанії; 
2. обсягу, масштабу та якості ринку;  
3. стадії життєвого циклу товару;  
4. рівня конкуренції на ринку;  
5. фінансових можливостей підприємства; 
6. рівня рентабельності продаж та вплив на нього реклами. 
У процесі планування рекламної кампанії на етапі 

формування бюджету особливе значення має вибір засобів 
просування рекламної інформації. Вибираючи засіб 
розповсюдження реклами, важливо враховувати не лише розцінки 
на розміщення, а й витрати на виробництво реклами. 

В умовах складності, багатоваріантності та динамічності 
рекламної діяльності застосовуються різні методи визначення 
рекламного бюджету, що ґрунтуються на різних принципах: 
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1. певного відсотку від продаж або прибутку; 
2. конкурентного паритету; 
3. утримання або збільшення частки ринку; 
4. узгодження із завданнями та цілями рекламної кампанії; 
5. урахування існуючих фондів (ресурсів); 
6. максимізації прибутковості рекламних витрат тощо. 
Більшість науковців пропонують поєднувати різні методи 

визначення рекламного бюджету для отримання більш точної 
оцінки витрат на рекламу. Для реалізації цих методів 
використовуються різні емпіричні та математичні моделі, що 
дозволяють не тільки розрахувати витрати на рекламу, а і 
оптимізувати їх для конкретних рекламних кампаній.  

Однак сьогодні найпоширенішим методом формування 
рекламного бюджету залишається суб’єктивний, який ґрунтується 
на фіксованому бюджеті або на залишковому принципі, що є 
проявом вольового підходу до бюджетування без урахування 
оціночних даних ефективності обраних засобів розповсюдження 
реклами. 

Зазвичай при розрахунку рекламного бюджету реклама на 
підприємстві сприймається як інвестиції. У зв’язку із збільшенням 
інтересу до застосування оптимізаційного методу планування 
рекламних витрат виникає необхідність зміни послідовності 
формування рекламного бюджету. Зміна послідовності етапів 
розробки рекламного бюджету дозволяє обирати більш ефективні 
засоби розповсюдження реклами в кожній конкретній ситуації з 
урахуванням впливу різних факторів. 

В процесі розробки медіаплану важливим є питання 
бюджетування, і зокрема можливості зниження прогнозованого 
рівня витрат. Порівняємо основні вирішення цього питання. 

1. Порівняння з середньогалузевим рівнем витрат. Для 
визначення мінімального рівня витрат на рекламу можна 
звернутися до його середнього галузевого значення. Цей спосіб 
вимагає складних математичних розрахунків. Визначення рівня 
витрат на рекламу в середньому в галузі не є досить простою 
процедурою. Крім того, якщо підприємство ставить за мету 
збільшити продаж товарів і стати лідером ринку, даний варіант 
визначення мінімальних рекламних витрат не є оптимальним.  

2. Пайовий рівень витрат чи «метод визначення бюджету 
на основі частки рекламного ринку». Для визначення мінімального 
рівня витрат на рекламу слід оцінити частку товарного ринку, 
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займану рекламованим товаром і загальний обсяг рекламного 
ринку для просування цього товару. 

3. Цільовий рівень видатків. Потрібно визначити цілі та 
завдання рекламної кампанії, необхідне охоплення цільової 
аудиторії, вибрати інструменти маркетингових комунікацій, та 
розрахувати сумарні витрати виходячи із запропонованих умов. 

Таким чином ми бачимо, що правильно складений медіаплан 
та заздалегідь обраний метод його розробки здатні зменшити 
величину рекламного бюджету, ще на етапі медіапланування.  
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В останні роки найбільш прогресивною формою просування 

товарів стають інтегровані маркетингові комунікації, які 
забезпечують підвищення рівня продаж товарів та 
конкурентоспроможності підприємств в цілому. Інтегровані 
маркетингові комунікації – це система інформаційно-
комунікативного впливу на цільову аудиторію, розрахована на 
синергетичний ефект від одночасного застосування різних форм, 
засобів, каналів та носіїв комунікації. 

В умовах постійної зміни поведінки споживачів зростає роль 
управління інтегрованими маркетинговими комунікаціями, що 
полягає у раціональному поєднанні засобів комплексу 
маркетингових комунікацій для успішного вирішення 
маркетингових завдань. Це зумовлює актуальність завдання 
підвищення ефективності інтегральних маркетингових 
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