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Державне управління рекламною
діяльністю на сьогоднішній день існує
в усіх державах і здійснюється різни)
ми шляхами. Розвиток управління в
демократичному суспільстві має на
меті створення соціально ефективно)
го державного апарату, наближеного
до потреб і запитів людей, побудова)
ного на наукових принципах, все це
прямо стосується і рекламної діяль)
ності.

У процесі становлення України як
демократичної, соціальної, правової
держави важливим елементом органі)
зуючого впливу на суспільні відноси)
ни виступає державне управління.
Саме тому постійно розробляються та
впроваджуються в життя заходи щодо
формування та вдосконалення дер)
жавного управління рекламною діяль)
ністю. Формування термінологічної
основи державного управління рек)
ламною діяльністю в Україні ще не є
досконалою. До цього часу відсутні
комплексні системні дослідження
термінів "рекламна діяльність" "управ)
ління рекламною діяльністю" та "дер)
жавне управління рекламною діяль)
ність". Вищезазначене зумовлює акту)
альність нашого дослідження, яке доз)
волить комплексно та системно розк)
рити питання державного управління
рекламною діяльністю.

Наше дослідження базується на
наукових працях вітчизняних та зару)
біжних вчених: Н.Ю. Бутенко, Л.А. Ва)
сильєва, О.В. Данайканич, О.А. Доб)
рянська, З.В. Кузнєцова, Л.В. Мамчур,
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Л.А. Микитенко, Т.В. Новікова, Б.А. Об)
ритько, А.О. Пономарева, М.С. Пота)
пенко, О.С. Раковська)Башмакова,
І.Я. Рожков, Є.В. Ромат, Т.М. Руса)
нова, А.Ф. Сажин, Є.Є. Смирнова,
А.В. Стрельникова та інших, які про)
понують різні підходи до розгляду да)
ного явища.

Мета даної статті полягає в удос)
коналенні категорійно)понятійного
апарату державного управління рек)
ламною діяльністю.

У словниково)довідниковій літе)
ратурі розглядають рекламну діяль)
ність більшою мірою з економічних та
маркетингових позицій.

У словнику рекламних термінів
рекламна діяльність розглядається як
комплекс дій, пов'язаних із поширен)
ням реклами, сукупність усіх еле)
ментів, що входять у систему створен)
ня і передачі рекламного повідомлен)
ня від суб'єкта реклами (рекламодав)
ця) до адресатів реклами або цільової
групи (споживачів реклами) [1, с. 125—
126].

Автор Міжнародного словника
маркетингових термінів Я. Деніель
розглядає поняття "рекламна ді)
яльність" як синонім поняття "рекла)
ма", не розмежовуючи їх. У визначен)
ня даного поняття він закладає на)
ступні два критерії: ким ви є та в чому
полягають ваші інвестиції. Відповідно
до першого (суб'єктного) критерію
запропоновані наступні визначення
змісту аналізованого поняття: для
рекламодавців реклама — це мож)

ливість виразити найпривабливіші
пропозиції для правильно обраної
аудиторії перспективних клієнтів —
вірогідних споживачів продукту або
послуги, переважно при мінімальних
витратах; для маркетологів реклама —
це економічна система комунікації, на)
правлена на швидку окупність вкладе)
них маркетингових інвестицій; для
керівництва агентства по роботі з
клієнтами реклама — це швидкий і еко)
номічний метод переконання і надан)
ня впливу на певну групу людей; для
учених реклама — це форма комуні)
кації, що використовується в марке)
тингу для дії на споживача і форму)
вання його рішення вчинити покупку;
для творчих працівників реклама — це
сфера застосування їх креативних,
професійних навичок, вимагаючи ба)
гатої уяви і високорозвинутих творчих
здібностей; для інших реклама — це
оплачувані, знеособлені комунікації
за допомогою ЗМІ. Таким чином, ав)
тор не дає загального визначення по)
няття "рекламна діяльність", а вкладає
в нього різний зміст в залежності від
суб'єкта цієї діяльності [2, с. 383—384].

У словнику рекламних термінів
рекламна діяльність визначається як
організація і управління процесом
планування, створення, виробництва,
доведення рекламних повідомлень до
цільової аудиторії і контроль ефектив)
ності рекламних заходів [3].

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 13.12.2004 року
№ 1654 "Про затвердження Угоди про
співробітництво держав)учасниць
СНД у сфері регулювання рекламної
діяльності" рекламна діяльність визна)
чена як відносини з виробництва, роз)
міщення та розповсюдження реклами.
Ця Угода визначає основні напрями
співробітництва Сторін у сфері регу)
лювання рекламної діяльності, уста)
новлює вимоги до реклами, які забез)
печують формування цивілізованого
ринку реклами, що відповідає потре)
бам суспільства [4].

Дослідженню поняття "рекламна
діяльність" приділяли увагу ряд
вітчизняних та зарубіжних вчених. У
залежності від галузі науки, в якій
вони проводять свої дослідження, ав)
тори підкреслюють ті чи інші аспекти
даного поняття. Розглянемо більш де)
тально їхні підходи.

А.Ф. Сажин і Є.Є.Смирнова розг)
лядають рекламну діяльність як
діяльність щодо ознайомлення потен)
ційних споживачів з виробленими і
продаваними товарами, послугами, а
також із виробниками (продавцями)
різних товарів і послуг [5, с. 108—109].

На думку І.Я. Рожкова, сучасній
рекламній діяльності більше відпо)
відає поширений на Заході термін
"комплекс маркетингових комуні)
кацій" і термін "комплекс рекламних
заходів", що використовуються у
вітчизняній літературі і об'єднують
основні напрями сучасної рекламної
діяльності — рекламу в засобах масо)
вої інформації; сейлз промоушн;
паблік рілейшнз; директ)маркетинг [6,
c. 8].

Український вчений Б.А. Обрить)
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ко визначає рекламну діяльність як не)
одмінну складову маркетингових ко)
мунікацій — комплексу заходів, які ви)
користовує фірма (товаровиробник,
посередник) для інформування, пере)
конання чи нагадування споживачам
про свої товари чи послуги. Рекламна
діяльність охоплює увесь комуніка)
тивний процес — від визначення по)
треби в рекламі до створення реклам)
ного продукту, його виготовлення та
публікації в засобах масової інфор)
мації. На його думку, рекламна
діяльність повинна складатися з таких
етапів:

— визначення рівня потреби в рек)
ламі товарів, послуг чи ідей;

— проведення маркетингових дос)
ліджень, необхідних для визначення
цілей і напрямів рекламної діяльності;

— розробка стратегії і тактики
реклами;

— планування рекламних заходів;
— створення рекламних звернень;
— розповсюдження рекламних

звернень;
— оцінка ефективності рекламних

заходів [7, с. 9].
Є.В. Ромат наголошує, що реклам)

на діяльність є багатоплановим та
різноспрямованим процесом, суспіль)
ним явищем, сферою соціальної ак)
тивності [8, с. 30].

Деякі вчені схиляються до позиції,
згідно з якою рекламна діяльність,
більш ніж інша сфера духовного ви)
робництва пов'язана з матеріальним
спілкуванням людей і детермінована
способом виробництва [9, с. 93].

Л.В.Мамчур виділяє широкий та
вузький підхід до розуміння поняття
"рекламної діяльності". На її думку, в
процесі рекламної діяльності (в широ)
кому сенсі) рекламодавець може само)
стійно визначати характеристики
своєї реклами та розповсюджувати її.
Рекламна діяльність (у вузькому сенсі)
може виступати самостійним видом
підприємницької діяльності, якщо
здійснюється спеціальним суб'єктом у
процесі виконання договору на на)
дання рекламних послуг. Відповідно
до цього Л.В.  Мамчур вважає, що рек)
ламна діяльність — діяльність щодо
замовлення, створення і розповсюд)
ження реклами із метою отримання
ринкових переваг у підприємництві,
політичного чи соціального ефекту
[10, с. 44—45].

З.В. Кузнєцова пропонує розгля)
дати рекламну діяльність як ініціатив)
ну, самостійну, ризикову діяльність
фізичних і юридичних осіб щодо здійс)
нення реклами, яка зазвичай здійсню)
ється на професійній (постійній) ос)
нові з метою одержання прибутку.
Здійснює класифікацію рекламної
діяльності залежно від ряду таких
критерій, як за ступенем новизни, при)
сутності творчого елемента; рекламна
діяльність (залежно від її змісту та
використовуваних рекламних засобів)
може бути віднесена до інноваційної
(новаторської), імітаційної (ініціатив)
ної, наступального запозичення ново)
введень) або традиціоналістської. З
точки зору суспільного блага реклам)
на діяльність здатна мати як конструк)

тивний, так і деструктивний (що зав)
дає шкоди) характер. З урахуванням
того, чи порушує рекламна діяльність
законодавство або ні, мова може йти
про законну і незаконну рекламну
діяльність [11, с. 42].

На думку Л.А.Васильєвої, реклам)
на діяльність виявляє себе як специф)
ічна компонента виробництва, що
містить систему заходів, за допомогою
яких стимулюється збут продукції,
прискорюється обіг коштів, завдяки
чому підвищується ефективність і роз)
виток економіки в цілому [12, с. 8].

Згідно з позицією Т.В. Новікової,
процес рекламної діяльності слід роз)
глядати крізь призму відносин типу
"суб'єкт — суб'єкт", які виникають, між
комунікатором (той, хто передає інфор)
мацію) і реципієнтом (той, хто одер)
жує інформацію). При цьому Т.В. Но)
вікова підкреслює, що між елемента)
ми рекламного процесу існує техноло)
гічна взаємозалежність, вони знахо)
дяться в постійному розвитку. Склад)
ність взаємовідносин учасників рекла)
ми, необхідність забезпечення якісно)
го виконання їх функцій при підго)
товці та реалізації реклами вимагають
високого рівня організації та уп)
равління рекламним процесом [13, с.
5].

Іншу точку зору пропонують О.С.
Раковська)Башмакова та Т.М. Русано)
ва, згідно з якою рекламна діяльність
розглядається як психологічний вплив
на суспільство. При цьому вони кон)
статують, що рекламна діяльність — це
складна система зв'язків і відносин
між людьми, що містить у собі велику
кількість різних способів взаємного
впливу людей один на одного. Відпов)
ідно рекламний вплив не є односпря)
мованим й однобічним, а являє собою
багаторівневу суперечливу систему
комунікацій із широкою мережею зво)
ротних зв'язків [14, с. 59].

Як зазначає А.В. Стрельников,
рекламна діяльність — це діяльність
юридичних і фізичних осіб, спрямова)
на на створення, розміщення, поши)
рення і просування реклами [15, с.
371].

У своєму дисертаційному дослід)
женні Л.А. Микитенко розуміє під
рекламною діяльністю самостійну,
ініціативну, систематичну, на власний
ризик діяльність суб'єктів підпри)
ємництва, яка спрямована на надання
послуг, пов'язаних з просуванням то)
вару на ринок за допомогою спеціаль)
них засобів розповсюдження, поши)
рення, розміщення реклами з метою
одержання прибутку [16, с. 24].

І.О. Ковшова дотримується точки
зору, що рекламна діяльність це про)
цес від створення рекламної ідеї до до)
ведення її до визначеної аудиторії та
підрахунку остаточної ефективності
від рекламної кампанії [26, с. 5].

Більш спрощений підхід до понят)
тя "рекламної діяльності" пропонує
М.С. Потапенко. Він визначає, що рек)
ламна діяльність — це діяльність юри)
дичних і фізичних осіб, спрямована на
створення, розміщення, поширення і
просування реклами [17, с. 11].

У навчальному посібнику "Соці)

альна психологія в рекламі" Н.Ю. Бу)
тенко розкриває рекламну діяльність
як складну багаторівневу систему ко)
мунікацій, що утворює універсальний
системний механізм регуляції соціаль)
но)економічних відносин у суспільстві
[18, с. 31].

Російська дослідниця А.О.Поно)
марева вбачає сутність рекламної
діяльності у процесі взаємодії її учас)
ників, результатом якого є виробниц)
тво, просування і дослідження реклам)
ного продукту з метою стимулювання
споживацької діяльності або створен)
ня іміджу, громадської думки [19, с. 3].

Варто цілком погодитись з думкою
російської дослідниці Н.М. Мед)
ведевої, що рекламна діяльність є об'єк)
том реалізації управлінських функцій
зі сторони держави [20, с. 4].

Підсумовуючи вищезазначені виз)
начення, можна визначити наступне
поняття "рекламної діяльності". Отже,
рекламна діяльність — це регулюван)
ня як зі сторони органів держави, так
і внутрішні організаційно)управлінські
процеси, які виникають всередині рек)
ламних підприємств, компаній, уста)
нов, організацій та реалізація ними уп)
равлінських функцій зі сторони певно)
го кола суб'єктів.

Відштовхуючись від авторського
поняття "рекламної діяльності", розг)
лянемо поняття "управління реклам)
ної діяльності".

О.А. Добрянська пропонує розг)
лядати управління рекламною ді)
яльністю на трьох рівнях: на рівні еко)
номіки — як налагодити відносини між
суб'єктами рекламного ринку для їх
ефективної взаємодії; на рівні під)
приємства — як налаштувати систему
маркетингу організації для ефектив)
ного її функціонування; на рівні інди)
віда — як здійснити ефективну рек)
ламну комунікацію; [21, с. 16].

Заслуговує на увагу позиція Т.В. Ба)
леха, яка зосереджує увагу на основ)
них елементах управління рекламною
діяльністю — це є її предмет (підприє)
мство, товар або послуга), об'єкт (по)
тенційний, існуючий покупець, посе)
редник), засіб впливу (рекламне по)
відомлення), медіаканал (розміщення
реклами в засобах масової інфор)
мації), рекламодавець (виробник, оп)
тове або роздрібне торговельне під)
приємство), розробник (рекламний
відділ підприємства, рекламне агент)
ство), регулятор (держава, законодавчі
акти). Управління рекламною діяльні)
стю в торговельному підприємстві
вона трактує як систему принципів та
методів розробки і реалізації управлі)
нських рішень, пов'язаних із визначен)
ням напрямів рекламної діяльності на
довгостроковий та поточний періоди
[22, с. 16—17].

З.В. Кузнєцова, в своєму дослі)
дженні, управління рекламною діяль)
ністю розглядає як один із видів дер)
жавного регулювання підприємниць)
кої діяльності, форму державного
впливу на рекламу, при порушенні
встановлених законодавчих вимог
якого може настати юридична відпо)
відальність [11, с. 21]. Але, на нашу
думку, рекламна діяльність не повин)
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на трактуватись тільки як різновид
підприємницької діяльності. В сучас)
ному суспільстві вона виконує багато
соціальних ролей.

Як підкреслює Т.В.Новікова уп)
равління рекламою об'єднує та упо)
рядковує процеси розвитку і взаємодії
учасників рекламної діяльності, пла)
нування та реалізації відповідних уп)
равлінських рішень [13, с. 5].

Крізь призму соціально)еконо)
мічного підходу Я.О.Полякова розг)
лядає управління рекламною діяльн)
істю підприємства, яке слід розуміти
як вплив рекламодавця на формуван)
ня та розвиток закономірностей по)
ведінки споживача реклами, який за)
безпечує збільшення прибутковості
підприємства за рахунок визначення
резервів максимізації прибутку в про)
цесі рекламної діяльності та поліпшує
добробут суспільства в цілому. Дос)
лідник наголошує, що управління ба)
зується на особливих принципах,
функціях, концепціях і теоріях [23, с.
5].

О.В. Данайканич зазначає, що "уп)
равління рекламною діяльністю — це
процес взаємодії основних учасників
рекламної діяльності і включає інфор)
маційне забезпечення та коректуван)
ня" [24, с. 25].

На нашу думку, управління рек)
ламною діяльністю — це становлення
та функціонування в рамках держав)
ної політики системи організаційних,
соціальних, економічних, правових, мо)
ральних відносин, що забезпечують
конструктивну реалізацію можливос)
тей як в інтересах суб'єктів реклами,
так і держави в цілому.

Дослідженню поняття державно)
го управління рекламною діяльністю
на сьогоднішній день не приділено до)
статньої уваги. В галузі науки держав)
ного управління дослідженню цих пи)
тань присвячена тільки одна докторсь)
ка дисертація Є.В. Ромата, який сфор)
мулював поняття державного управл)
іння рекламною діяльністю так:
"…складна система, що формується
органами державного управління
(суб'єкт управління), вплив якої спря)
мовується на рекламну галузь націо)
нальної економіки та власні рекламні
комунікації (як об'єкт управління), з
метою оптимального розвитку націо)
нального рекламного ринку, що, в
свою чергу, має сприяти розвитку ук)
раїнської економіки, захисту консти)
туційних прав і культурному розвит)
ку громадян, максимальному розв'я)
занню соціальних та політичних про)
блем в інтересах народу України" [8,
с. 84].

Аналіз показує: позиція Є.В. Рома)
та грунтується на маркетингових та
економічних підходах у визначенні
державного управління рекламної
діяльності.

На нашу думку, державне управ)
ління рекламної діяльності — це цілес)
прямований вплив суб'єктів (органів
уповноважених здійснювати управлі)
ння рекламною діяльністю) на об'єкти
системи рекламної діяльності, орієн)
тована на приведення у відповідність
можливостей та повноважень суб'єк)

тів, цілей, стратегій, умов розвитку
всієї державно)управлінської систе)
ми.

Підсумовуючи викладене можемо
зробити висновок, що питання дер)
жавного управління рекламної діяль)
ності в Україні розглядались фрагмен)
тарно, комплексної системної роботи
з зазначеної теми проведено не було.
Автор зробивши детальний аналіз
термінів запропонував авторське виз)
начення понять "рекламна діяльність",
"управління рекламною діяльністю" та
"державне управління рекламною
діяльністю". На нашу думку, держав)
не управління рекламної діяльності
повинно мати чітко виражений публі)
чний характер, яке втілює в життя
юридично владні розпорядження в за)
конодавчих та нормативно правових
актах та здійснення функцій поточно)
го управління.
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