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Метою статті є визначення напрямів удосконалення маркетингової діяльності 
підприємств рекламної сфери, розробка конкурентної маркетингової стратегії 
рекламного підприємства та методології оцінювання її ефективності. 
В  процесі  дослідження  використовувались:  загальнонаукові  методи,  зокрема:  методи 
теоретичного  узагальнення  –  для дослідження теоретичних засад маркетингових та 
конкурентних стратегій, засад оцінювання ефективності конкурентних стратегій та 
стратегічного управління рекламним підприємством; системний підхід – для 
обґрунтування методологічних засад конкурентної маркетингової стратегії рекламного 
підприємства та засад оцінювання ефективності конкурентної маркетингової стратегії 
рекламного підприємства, їх переваг та особливостей. 
Обґрунтовано сутність та засади конкурентної маркетингової стратегії рекламного 
підприємства, засади методології оцінювання ефективності конкурентної маркетингової 
стратегії рекламного підприємства. Визначено основні їх особливості та переваги на 
відміну від інших.  
Наукова новизна полягає у розробці методологічних засад конкурентної маркетингової 
стратегії рекламного підприємства та  методологічних засад оцінювання ефективності 
конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства.   
Отримані результати дослідження направлені на удосконалення маркетингової 
діяльності підприємств рекламної сфери шляхом запровадження конкурентної 
маркетингової стратегії, що повинно сприяти забезпеченню якісного управління 
діяльністю рекламного підприємства та забезпечення високого рівня його 
конкуреноспроможності протягом всього життєвого циклу у довгостроковій 
перспективі. Вони можуть бути використані для удосконалення засад маркетингової 
діяльності на рекламних підприємствах. 
 
The purpose of the article is to determine the directions of improvement of marketing activity of 
the enterprises of the advertising sphere, to develop a competitive marketing strategy of the 
advertising enterprise and a methodology for evaluating its effectiveness. 
In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of 
theoretical generalization - for the study of theoretical principles of marketing and competitive 

 



strategies, principles of evaluating the effectiveness of competitive strategies and strategic 
management of advertising enterprise; systematic approach - to justify the methodological 
foundations of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise and the principles of 
evaluating the effectiveness of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise, 
their advantages and features. 
The essence and principles of the competitive marketing strategy of the advertising enterprise, 
the basics of the methodology for evaluating the effectiveness of the competitive marketing 
strategy of the advertising enterprise are substantiated. The main features and advantages of 
them are distinguished unlike others. 
The scientific novelty lies in the development of methodological foundations of a competitive 
marketing strategy of an advertising enterprise and methodological principles of evaluating the 
effectiveness of a competitive marketing strategy of an advertising enterprise. 
The results of the study are aimed at improving the marketing activities of advertising companies 
by introducing a competitive marketing strategy, which should help to ensure the quality 
management of the advertising enterprise and ensure its high level of competitiveness 
throughout the life cycle in the long run. They can be used to improve the principles of marketing 
in advertising businesses.  
Summarizing the above, it can be argued that a competitive marketing strategy is aimed at 
gaining and retaining the benefits of the advertising business in the advertising sphere, since 
gaining the obvious competitive advantages of the advertising enterprise, as well as the struggle 
for consumers, is not so much a condition for the efficiency of the advertising enterprises, but as 
a condition for survival in a competitive environment. that is impossible without maintaining and 
/ or improving your own competitive position: a competitive marketing strategy for the 
advertising business allows the specific nature of the enterprise, the peculiarities of its financial 
condition, potential and resource provision of the enterprise, at the same time, the marketing 
component of the strategy takes into account the external sphere for the enterprise, features of 
the competitive environment, consumers and more. At the same time, the evaluation of results 
allows to establish the effectiveness of a competitive marketing strategy, to identify possible 
deviations, which is very necessary, because in the case of significant deviations from the 
planned goals and objectives, it requires adjusting the strategy, adaptation and transformation 
of tactical actions, marketing tools. 
 
Ключові слова: концепція, модель, методологія, засади, стратегія, оцінювання, 
маркетингова, конкурентна, показники, ефективність, рекламне підприємство.  
 
Key words: concept, model, methodology, principles, strategy, evaluation, marketing, 
competitive, indicators, efficiency, advertising enterprise. 

 
 

Постановка проблеми. Рекламні підприємства, як і будь-які інші суб'єкти господарювання 
працюють в умовах нестабільного зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, створюючи нові 
ризики та загрози для їх діяльності, змінюючи потреби та вподобання споживачів. Мінімізувати цей 
негативний вплив дозволяє маркетингова діяльність підприємства, яка повинна бути спрямована на 
розширення меж діяльності, збільшення обсягу реалізації продукції та частки на відповідному сегменті 
ринку, що стосується і підприємств рекламної сфери. В той же час, і сам маркетинг, його інструментарій, і 
пріоритети рекламного ринку, засади функціонування рекламних підприємств також постійно змінюються 
під впливом безлічі різноманітних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Все це вимагає 
від власників та керівників рекламних підприємств пошуку напрямів удосконалення маркетингової 
діяльності підприємств рекламної сфери. запровадженя нових форм та методів управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток теорії та методології 
маркетингу зробили свого часу Б. Берман, Г. Болт, Г. Багієв, М. Брук, А. Вайман, Д. Гарднер, Е. Голубков, 
Дж. Еванс, П. Друкер, Г. Крилова, Ф.  Котлер, Ф.  Новіков,  Е.  Уткін, Ю. Ципкін та інші. Різним аспектам 
питання створення конкурентних переваг на рівні розвитку організацій, розробки маркетингових та 
конкурентних стратегій приділено увагу в працях багатьох вітчизняних та іноземних вчених, зокрема: Р. 
Акоффа, І. Ансоффа, Б. Карлоффа, У. Кінга, М. Портера, А. Томпсона, А. Стрікленд, Ж.-Ж. Ламбена, Г. 

 



Азоева, А. Градова, М. Круглова, В. Маркової, А.  Юданова, Є. Ромата, В. Панкова, Л. Шевченко, Р. 
Фатхутдінова, Г. Скударя та інших. Теорію та методологію оцінки ефективності реалізації стратегії 
підприємства представлено в наукових працях Е. Горбашка, І. Казачкова, Л. Артеменка, Н.Й. Радіонової, Е. 
Халікової, Е. Шишкової тощо.  

Постановка завдання. Метою статті є визначення напрямів удосконалення маркетингової 
діяльності підприємств рекламної сфери, розробка конкурентної маркетингової стратегії рекламного 
підприємства та методології оцінювання її ефективності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основними напрямами підвищення ефективності 
діяльності підприємства рекламної сфери повинні бути: 

- надання клієнтам повного комплексу рекламних та маркетингових послуг; 
- надання клієнтам якісного, креативного та цікавого контенту, здатного забезпечити високу 

ефективність проведення рекламних кампаній; 
- можливість впливати та/або формувати поведінки соціуму та його окремих цільових груп. 
Вищезазначені напрями підвищення ефективності діяльності підприємств рекламної сфери є 

обов'язковими та необхідними для врахування їх в повсякденній діяльності. Але вони не повинні бути 
хаотичними і спрямованими на вирішення якихось разових проблем та завдань або досягнення лише 
оперативних цілей. Вони повинні бути розраховані на тривалий період діяльності рекламного підприємства 
та імплементовані в засади його управління, його стратегічні та тактичні цілі, завдання, механізми, його 
маркетингову стратегію, яка стає необхідною передумовою існування рекламного підприємства та від 
ефективності якої буде залежати і ефективність від впровадження напрямів ефективності маркетингової 
діяльності будь-якого рекламного підприємства. 

Маркетингова стратегія надає рекламному підприємству можливість будувати якісну майбутню 
діяльність, забезпечувати безперервність змін компанії, на вимогу часу, і формувати її стійку 
конкурентоспроможність. Свій розвиток маркетингові стратегії отримали в умовах значного посилення 
конкуренції. Вона зумовила необхідність чіткого розуміння підприємствами своїх цілей, завдань, вміння 
оптимально розподіляти і використовувати ресурсні можливості, вибирати ринок, формувати довгострокову 
товарно-цінову політику, налагоджувати міцні, довгострокові ділові контакти, вивчення і прогнозування 
макро- і мікросередовища і багатьох інших явищ, факторів, які формують ринок і середу підприємницької 
діяльності [1, с. 184]. 

Маркетингова стратегія підприємства являє собою один із засобів реалізації його маркетингових 
цілей і спрямована на визначення тих сильних сторін підприємства, за рахунок яких воно може успішно 
конкурувати на цільовому ринку і які здатні створити підприємству конкурентну перевагу [2, с. 276], а 
перехід рекламного підприємства до формування та впровадження маркетингової стратегії як більш дієвого 
інструментарію спричинений наступними особливостями сутності самої сучасної маркетингової діяльності в 
структурі стратегічного управління: 

- маркетинг, як складова частина стратегії підприємства, дозволяє визначати його довгострокові 
конкурентні переваги; 

- маркетинг орієнтує на формування довгострокових відносин з клієнтами і споживачами; 
- маркетинг змінює мислення і пріоритети в діяльності всіх співробітників підприємства від 

виконавців до керівників та власників підприємства; 
- маркетинг сприяє утворенню на підприємстві більш гнучких і демократичних структур 

управління. 
Що стосується елементів маркетингової стратегії підприємства, то, можна зазначити, що їх перелік 

у різних науковців не дуже сильно відрізняється між собою і включає, як правило, 7 основних, базових 
одиниць (табл. 1). При цьому, залежно від особливостей, завдань та цілей дослідження, даний перелік 
елементів маркетингової стратегії підприємства може бути і розширений.  

 
Таблиця 1. 

Систематизація основних елементів маркетингової стратегії 
Ж.-Ж. Ламбен Ф. Котлер В. Деркачова 

1. Цільові сегменти  1. Цільовий ринок 1. Цільові сегменти  
2. Позиціонування 2. Позиціонування 2. Позиціонування 
3. Товар  3. Виробництво 3. Товар  
4. Ціна 4. Ціна 4. Ціна 
5. Канали збуту  5. Канали розподілу 5. Збут 
6. Реклама та стимулювання  
збуту 

6. Реклама та стимулювання  
збуту 

6. Реклама та стимулювання  
збуту 

7. Обслуговування 7. Обслуговування 7. Обслуговування 
8. Торговий персонал   8. Система маркетингових 

досліджень 
9. Дослідження ринків   

* Складено автором на підставі [3; 4; 5 ] 

 



 
З огляду на вищевикладене, а також враховуючи результати здійснених нами узагальнень інших 

досліджень та пропозицій інших науковців, на нашу думку, до базових сегментів обов'язково повинні 
входити такі як: 

- дослідження цільового ринку та його сегментація; 
- позиціонування підприємства; 
- товар (послуга), його особливості, товарна політика; 
- ціни та цінова політика; 
- політика та система збуту і розподілу; 
- просування та маркетингові комунікації. 
Не існує також і певної універсальної класифікації маркетингових стратегій, що спричинено, по-

перше складністю та широтою даного питання, по-друге, особливостями наукових досліджень, які 
проводились різними науковцями. Тому кожне підприємство має з багатьох запропонованих в 
маркетингових стратегій повинно сформувати тільки йому одному властивий стратегічний профіль, який 
відповідає можливостям і цілям підприємства, адже вибір тієї чи іншої маркетингової стратегії залежить від 
безлічі факторів і параметрів, серед яких найважливішими є дія конкурентів і стадії життєвого циклу як 
самого товару, так і підприємства [6]. 

Окрім маркетингової стратегії окремого детального дослідження та розгляду потребує і 
конкурентна стратегія, яка також має свої особливості та переваги, що є вкрай необхідними для успішної 
діяльності підприємства в конкурентному середовищі. В умовах турбулентного конкурентного середовища, 
що існує останнім часом в рекламній сфері, при постійних змінах в засадах, цілях, методах і напрямках 
конкурентної поведінки рекламних підприємств та споживачів їх послуг, відбувається і зростання потреби в 
наявності у підприємства якісної та ефективної конкурентної стратегії, яка виступає одним з основних 
факторів успішного функціонування підприємства на ринку. В той же час, слід врахувати, що конкурентні 
стратегії можуть бути ефективними лише за умови, по-перше, їх конструктивного спрямування та 
адекватності ринковим умовам і можливостям, які постійно змінюються; по-друге, якщо вони спираються на 
об'єктивний аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища рекламного підприємства. 

Формування ж системи конкурентних стратегій має здійснюватися на базі наступних принципів: 
1) принцип провідної ланки – вимагає вибудовувати всі елементи системи конкурентних стратегій 

навколо ключового елементу, яким в багатьох випадках виступає обрана стратегія формування 
конкурентних переваг; 

2) принцип компліментарності – передбачає забезпечення взаємної відповідності та 
взаємодоповнюваності елементів системи конкурентних стратегій, що дозволяє стрибкоподібно підвищити 
результативність реалізації такої системи стратегій [7]. 

Вибір конкурентної стратегії підприємством обумовлений двома основними моментами. По-перше, 
привабливістю галузі з точки зору довгострокової прибутковості, а також факторами, які її визначають. Не 
всі галузі мають рівних можливостей для того, щоб залишатися прибутковими протягом тривалого часу, 
тому внутрішньо притаманна галузі прибутковість є також суттєвою складовою прибутковості окремо взятої 
компанії. Другий центральний момент у виборі стратегії конкуренції - це фактори, що визначають відносну 
конкурентну позицію фірми всередині галузі. У більшості галузей одні компанії можуть бути набагато 
прибутковіше, ніж інші, незалежно від того, який середній показник прибутковості в цілому по галузі (табл. 
2). 

Вибір конкурентної стратегії повинен здійснюватися тільки з урахуванням обох моментів, кожного 
окремо з них недостатньо. Навіть якщо компанія працює в дуже привабливій галузі, її прибуток може 
виявитися недостатньо високою через невірно обраної конкурентної позиції. І навпаки, якщо компанія, що 
займає виключну позицію на ринку, працює в абсолютно неприбуткова бізнесі, всі зусилля по зміцненню 
цієї позиції можуть виявитися марними. Обидва моменту, що визначають вибір стратегії конкуренції, 
динамічні за своєю природою: привабливість галузі і прибутковість компанії можуть з часом змінюватися, 
неприбуткові галузі та компанії стають прибутковими і навпаки; те саме стосується і конкурентної позиції 
компанії - вона змінюється, відображаючи безперервну боротьбу суперників. Яким би тривалим не був 
період стабільності на ринку, несподіваний конкурентний хід кого-небудь з учасників може разом 
дестабілізувати весь ринок [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Таблиця 2. 
Особливості застосування конкурентної стратегії залежно від рівня конкуренції 

Конкурентне середовище з 
високим рівнем  концентрації 

Конкурентне середовище з 
помірним рівнем  концентрації 

Конкурентне середовище з 
низьким рівнем  концентрації 

Перевага віддається стратегії 
лідерства 

Перевага віддається стратегіям 
ефективних або низьких витрат 

Перевага віддається фокусним 
конкурентним стратегіям 

Пріоритет стратегіям вибірковості, 
лобіювання 

 

Пріоритет конкурентним стратегіям 
позиційної оборони або 

конфронтації 

Пріоритет стратегіям інтеграції і 
диференціації 

Роль нецінових конкурентних 
стратегій значна 

Роль нецінових конкурентних 
стратегій дуже висока 

Роль нецінових конкурентних 
стратегій незначна 

Роль маркетингових заходів в 
конкурентній боротьбі незначна 

Роль маркетингових заходів в 
конкурентній боротьбі висока 

Роль маркетингових заходів в 
конкурентній боротьбі істотна 

Продукція стандартизована або з 
невеликою 

диференціацією 

Пропозиція диференційованої 
продукції (за якістю, 

сервісом, умов використання) 

Продукція диференційована, але 
істотних відмінностей немає 

Індивідуальне ведення конкурентної 
боротьби і змова 

Переважно індивідуальне ведення 
конкурентної боротьби 

Індивідуальне і спільне ведення 
конкурентної боротьби 

* Побудовано автором на підставі [9] 
 
З огляду на вищевикладене, а також зважаючи на загальні особливості маркетингу та особливості 

маркетингової діяльності підприємства, можна стверджувати, що найбільшої ефективності конкурентна 
стратегія підприємства буде мати при посиленні в ній маркетингової складової, адже маркетинг базується на 
систематичному аналізі потреб ринку, який дає змогу підприємству розробити ефективні стратегії, 
спрямовані на конкретні сегменти споживачів, задовольнити їхні потреби і вимоги, що, в свою чергу, надає 
підприємству певні конкурентні переваги. Внаслідок використання такої стратегії і тактики підприємницькі 
структури зазнають менших збитків від змін ринкової кон’юнктури та соціально-економічного середовища, 
в якому проходить їх діяльність [10, с. 49]. Окрім цього, серед переваг маркетингової діяльності слід 
відзначити те, що вона: 

1) розглядає споживача не як пасивний об'єкт впливу, а як активного і агента ринку з 
довгостроковою програмою власної діяльності; 

2) розглядає саме підприємство не як організацію, головною метою якої є максимізація прибутку, а 
як члена економічного співтовариства, головною метою якого є виживання і розвиток шляхом забезпечення 
потреб усіх інших економічних суб'єктів, зацікавлених в його діяльності; 

3) розглядає взаємодію споживача і підприємства не як боротьбу, а як рівноправну співпрацю з 
регулярним обміном інформацією в розрахунку на тривалу перспективу спільного існування; 

4) не тільки приділяє особливу увагу регулярному інформаційному обміну між споживачем і 
підприємством, а й вносить новий зміст в саме поняття «маркетингової інформації», використовує нові 
методи збору та аналізу цієї інформації, а також її застосування для прогнозів потреб і споживчої поведінки; 

5) пропонує концепцію дослідження споживчої поведінки, де основна увага приділяється процесам 
вироблення стратегії споживання на основі вивчення психології споживача; 

6) орієнтує маркетингову діяльність не тільки на інтереси споживача, а й на вигоди всіх суб'єктів, 
зацікавлених в діяльності даного виробника (конкретної фірми) [11]. 

За результатами дослідження праць вітчизняних та зарубіжних науковців щодо особливостей та 
формування маркетингової та конкурентної стратегій, дослідження особливостей функціонування рекламної 
сфери, маркетингової діяльності підприємств рекламної сфери, оцінки маркетингової діяльності 
підприємств рекламної сфери нами було здійснено висновок щодо необхідності формування та 
запровадження рекламними підприємствами концепції конкурентної маркетингової стратегії 
рекламного підприємства (рис. 1), сутність якої полягає в забезпеченні необхідного рівня 
конкурентоспроможності рекламного підприємства як довгострокового пріоритету його поведінки шляхом: 
системного та гнучкого управління як власною діяльністю, так і ринковими факторами на стратегічних 
засадах та засадах маркетингової діяльності; комплексного використання конкурентних переваг, існуючих 
ресурсів та потенціалу; комплексного моніторингу змін стану конкурентного середовища, дій конкурентів, 
переваг і поведінки споживачів; швидкої адаптивності та трансформації дій, маркетингового інструментарію 
залежно від зовнішніх змін, змін ринкових факторів та ресурсного потенціалу. 

Конкурентна маркетингова стратегія спрямована на отримання переваг рекламним підприємством в 
рекламній сфері та утримання їх, адже отримання явних конкурентних переваг рекламним підприємством, а 
також боротьба за споживачів є не стільки умовою ефективності рекламних підприємств, скільки умовою 
виживання в конкурентному середовищі, що неможливо без утримання та/або покращання власних 
конкурентних позицій: конкурентна маркетингова стратегія рекламного підприємства дозволяє враховувати 
конкретну специфіку підприємства, особливості його фінансового стану, потенціалу та ресурсного 
забезпечення підприємства, в той же час маркетингова складова стратегії враховує зовнішню для 
підприємства сферу, особливості конкурентного середовища, споживачів та інше. 
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Рис. 1. Алгоритм формування конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства 

* Побудовано автором 

Визначення засад стратегічної поведінки рекламного 
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Як нами було зазначено в алгоритмі формування конкурентної маркетингової стратегії рекламного 

підприємства, одним з важливих кроків етапу реалізації та самого стратегічного управління рекламним 
підприємством є оцінка результатів, яка дозволяє встановити ефективність стратегії, виявити можливі 
відхилення, що є вкрай необхідним, адже у випадку значних відхилень від планових завдань та цілей 
потребує коригування стратегії, адаптації та трансформації тактичних дій, маркетингового інструментарію.  

За результатами здійсненого нами аналізу найбільш поширених в науковій думці та на практиці 
методів економічної оцінки ефективності конкурентної стратегії можна стверджувати, що кожен з них має 
свої характерні особливості та обмеження, сферу застосування, і, безумовно, відповідні недоліки з точки 
зору здійснення оцінки ефективності конкурентної маркетингової стратегії.  

Якщо вважати стратегію всебічним, детальним і комплексним планом, спрямованим на досягнення 
мети (концепція М. Мескон), то ефективністю реалізації стратегії можна вважати відповідність отриманих 
результатів поставленої стратегічної мети [12]. Для оцінки ефективності реалізації стратегії управління 
підприємством необхідно вибрати критерій сукупності якостей і показників порівняння, за допомогою яких 
проводиться оцінка. Проблема пошуку критерію полягає, в першу чергу, в тому, що число критеріїв велике, 
хоча коло підлягають конкретного аналізу критеріїв строго обмежений. 

Прямих показників, пов'язаних з конкурентним розвитком, немає. Тому в аналізі можна 
використовувати опосередковані показники: конкурентне місце на ринку або частка в конкурентному 
середовищі, коефіцієнти корисної дії, якість, багатовимірний зростання, стабільність, гнучкість і адаптацію, 
готовність до організаційних змін, ефективність застосовуваних механізмів маркетингового управління і 
контролю, тощо. 

З цієї позиції викликає зацікавленість збалансована система показників або Balanced Scorecard (BSС 
by David Norton, Robert Kaplan), яка є найбільш зручним інструментом, що дозволяє аналізувати розвиток і 
досягнення поставлених цілей, переводити місію і стратегію підприємства в кількісні вимірювання. Це 
система управління (а не просто вимірювання), інструмент саме оцінки і реалізації стратегії, а не її 
розробки, вона керує такими процесами, як переведення бачення у стратегії, доведення стратегій до всіх 
рівнів системи управління, бізнес-планування і розподіл ресурсів, зворотний зв’язок, навчання і поточний 
моніторинг використання стратегії [13]. Як система оцінки реалізації рекомендованої стратегії розвитку 
підприємства система збалансованих показників враховує: 

- фінансову діяльність - включає традиційні фінансові показники, передбачає встановлення 
взаємозв’язків між стратегією розвитку компанії і фінансовими цілями, які є своєрідними орієнтирами під 
час визначення завдань і параметрів інших складників; 

- внутрішні процеси та діяльність - визначає види діяльності, найбільш важливі для досягнення 
цілей споживачів та акціонерів. Цілі й показники цього складника формулюються після розроблення 
фінансового та клієнтського складників, що дає змогу орієнтувати параметри внутрішніх бізнес-процесів на 
задоволеність клієнтів та акціонерів, основні внутрішні процеси підприємства; 

- відносини зі споживачами або споживчий напрям - описує зовнішнє оточення підприємства, його 
ставлення до клієнтів, визначає цільові сегменти споживчого ринку та цільову групу клієнтів. До ключових 
показників клієнтського складника належать: частка ринку; збереження клієнтської бази; розширення 
клієнтської бази; задоволення потреб клієнтів; 

- навчання та розвиток персоналу - формує на підприємстві відповідне кадрове забезпечення. 
Основні показники цього складника дають змогу оцінити кадрову ситуацію у компанії. До них належать 
задоволеність працівника, збереження кадрового складу й ефективність працівника [14; 15]. 

Окремо необхідно виділити сутнісний метод оцінювання, який доволі часто використовується в 
дослідженнях та на практиці при оцінюванні маркетингових стратегій, а його особливості його застосування 
полягають у наступному: 

– потрібно аналізувати не співвідношення фактичних та планових значень, а динаміку зміни 
певного переліку показників; 

– динаміку зміни того чи іншого показника треба розглядати опосередковано, тобто важлива сама 
тенденція (позитивна чи негативна) зміни показника, а не значення темпів зростання/падіння; 

– для проведення оцінки потрібно підібрати такий перелік показників, на які вибрана стратегія 
впливає найбільше. 

Сутнісний метод оцінювання передбачає декілька етапів і пропонує дещо інші засади для оцінки 
ефективності реалізації маркетингової стратегії підприємства. 

Зважаючи на вищевикладене, а також враховуючи особливості функціонування рекламних 
підприємств і розробленої нами конкурентної маркетингової стратегії підприємств рекламної сфери, 
оцінювання ефективності даної стратегії повинно ґрунтуватись на системі визначених збалансованих 
показників, що враховують особливості господарської діяльності підприємств рекламної сфери, кожен з 
яких має відповідну ступінь значущості, шляхом визначення середніх темпів їх змін за декілька періодів (до 
часу запровадження стратегії підприємства і за період, коли стратегія була запроваджена) та подальшого 
визначення ступеня реалізації стратегії за допомогою наступного інтегрального показника: 

 

 



 Iеф = ( ∑n
i=1 ki  x gi ) - ( ∑n

i=1 ki  x gi ) ,                (1) 
                    за реал.страт.              до реал.страт. 
 
де Iеф - ефективності реалізації конкурентної маркетингової стратегії рекламного підприємства; 
n – кількість показників; 
ki – ступінь значущості і-го показника,%; 
gi – параметр, що відображає динаміку зміни і-го показника. 
 
Інтегральний показник ефективності реалізації конкурентної маркетингової стратегії рекламного 

підприємства розраховується як різниця між сумою збалансованих показників зважених на ступінь 
значущості після реалізації та сумою збалансованих показників зважених на ступінь значущості до 
реалізації конкурентної маркетингової стратегії. І чим вище значення інтегрального показника тим більш 
ефективною виявилась реалізації конкурентної маркетингової стратегії в діяльності рекламного 
підприємства. Розрахунок середнього темпу зростання/падіння показників слід здійснювати за декілька 
періодів, до періоду запровадження та реалізації стратегії підприємства, а також середній темп росту 
показника за період, коли стратегія була запроваджена, що дозволяє усунути вплив різноманітних 
загальногалузевих тенденції розвитку 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 
конкурентна маркетингова стратегія спрямована на отримання переваг рекламним підприємством в 
рекламній сфері та утримання їх, адже отримання явних конкурентних переваг рекламним підприємством, а 
також боротьба за споживачів є не стільки умовою ефективності рекламних підприємств, скільки умовою 
виживання в конкурентному середовищі, що неможливо без утримання та/або покращання власних 
конкурентних позицій: конкурентна маркетингова стратегія рекламного підприємства дозволяє враховувати 
конкретну специфіку підприємства, особливості його фінансового стану, потенціалу та ресурсного 
забезпечення підприємства, в той же час маркетингова складова стратегії враховує зовнішню для 
підприємства сферу, особливості конкурентного середовища, споживачів та інше. В той же час, оцінка 
результатів дозволяє встановити ефективність конкурентної маркетингової стратегії, виявити можливі 
відхилення, що є вкрай необхідним, адже у випадку значних відхилень від планових завдань та цілей 
потребує коригування стратегії, адаптації та трансформації тактичних дій, маркетингового інструментарію. 
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