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На основі ретроспективного аналізу основних видів реклами на українському ринку визначено місце інтер-
нет-реклами та її відмітні конкурентні переваги. Проаналізовано сутність окремих видів інтернет реклами і 
визначено особливості та межі їх застосування. В аспекті формування оптимального комплексу рекламних 
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На основе ретроспективного анализа основных видов рекламы на украинском рынке определено место 
интернет-рекламы и ее отличительные конкурентные преимущества. Проанализирована сущность отдель-
ных видов интернет рекламы и определены особенности и границы их применения. В аспекте формирования 
оптимального комплекса рекламных средств определены преимущества интернет-рекламы по сравнению с 
традиционной рекламой.
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STRUCTURE OF THE ADVERTISING MARKET OF UKRAINE

Based on a retrospective analysis of the main types of advertising on the Ukrainian market, the place of 
Internet advertising and its distinctive competitive advantages has been determined. The essence of certain 
types of Internet advertising is analyzed. The peculiarities of their application are determined. In the aspect of 
the formation of an optimal set of advertising tools, the advantages of Internet advertising in comparison with 
the traditional one.
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Постановка проблеми. Інтернет-реклама 
є відносно новим засобом просування, який 
виник у процесі розвитку мережі Інтернет 
на початку 90-х років двадцятого століття, а 
великої популярності набув вже у двадцять 
першому. З того часу він поступово збільшу-
вав власну долю у загальному об’ємі реклам-
ного ринку, поступово наздоганяючи та випе-
реджаючи класичні засоби просування.

Зважаючи на це, варто дослідити реальне 
місце інтернет-реклами в загальній струк-
турі рекламного ринку України, розглянути 
динаміку зміни витрат на інтернет-рекламу у 
порівнянні з іншими видами реклами, проана-
лізувати структуру інтернет-реклами та роз-

глянути її переваги перед класичними засо-
бами рекламування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти інтернет-активності підприємств 
висвітлені в роботах таких вчених-науковців: 
Годин А.А., Годин А.М., Комаров В.М., Царев-
ский Ф.Л., Жильцов О.Н., Литовченко І.Л.

Формулювання мети роботи. Метою даної 
статті є визначення місця інтернет-реклами у 
загальній структурі рекламного ринку України, 
виділення її ключових переваг у розширенні 
ринкової представленості підприємства.

Виклад основного матеріалу. На сьогод-
нішній день інтернет-реклама є найдинаміч-
нішим та другим за об’ємом ринку засобом 
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просування в Україні. Не зважаючи на свою 
молодість вона стабільно зростає із року в рік 
та розгалужується, набуваючи нових форм та 
засобів реалізації. 

У звітах Всеукраїнської рекламної коаліції 
відображено зміни у витратах на різні види 
реклами за останні 10 років (табл. 1) [4].

За даними табл. 1 видно, що інтернет-
реклама є єдиним видом просування, який 
упродовж останніх дев’яти років жодного разу 
не зменшив власні об’єми у порівнянні із попе-
реднім роком, тобто навіть у найбільш кризові 
роки для рекламного бізнесу зокрема та Укра-
їни в цілому (2009 рік та 2014 рік), інтернет-
реклама продовжувала нарощувати власні 
об’єми. На графіку рис. 1, можна візуально 
побачити, як розвивалась інтернет-реклама 
у порівнянні із 3 найпопулярнішими видами 
реклами в Україні.

Якщо ж подивитись на структуру реклам-
ного ринку та на долю в ньому різних видів 
реклами у 2007 та 2016 роках (рис. 2 та 3), 
то можна побачити, що інтернет-реклама за 
дев’ять років відіграла 26% ринку, зрісши з 
60 мільйонів до більш ніж 3 мільярдів гривень, 
обійшовши такі види реклами як: 

– зовнішня реклама;
– внутрішня реклама;
– транспортна реклама;
– спонсорство ТВ трансляцій;
– радіо реклама;
– реклама у пресі.
То що ж таке інтернет-реклама і за рахунок 

чого відбулось її стрімке зростання. 
Взагалі, інтернет-реклама – це оповіщення 

споживачів різними засобами, представле-
ними в мережі Інтернет, про діяльність підпри-
ємства, компанії або фізичної особи, спрямо-

Рис. 1. Розвиток чотирьох найпопулярніших в Україні засобів рекламування

Таблиця 1
Зміни у витратах за видами реклами з 2007 по 2016 роки

Витрати у млн. грн.
Вид реклами 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Телевізійна 
реклама 2360 2700 2000 2680 3521 3867 4490 3555 3733 4965

Спонсорство ТВ 
трансляцій 375 400 280 336 370 400 500 375 431 711

Реклама у пресі 1150 2052 1892 2210 2436 2647 2495 1670 1320 1130
Зовнішня реклама 945 1035 650 800 1000 1317 1330 875 821 1081
Транспортна 
реклама 155 156 100 108 108 120 125 70 64 77

Внутрішня реклама 45 135 68 81 80 100 110 85 68 82
Радіо реклама 170 160 120 200 271 312 340 290 304 400
Реклама в кінотеа-
трах 40 45 25 40 32 35 40 30 24 35

Інтернет реклама 60 100 145 280 590 680 2050 2115 2355 3140
Усього 5300 6783 5280 6735 8408 9478 11480 9065 9120 11621
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ване на досягнення кінцевої мети – продажу 
товарів і послуг [1].

Виділяють наступні види реклами в Інтер-
неті: 

– Контекстна реклама;
– Банерна реклама;
– Відео реклама;
– Реклама у соціальних мережах.
Розглянемо детальніше основні види 

інтернет-реклами та випадки, коли спожива-
чам демонструються об’яви.

Контекстна реклама – це реклама в Інтер-
неті, яка відображається користувачам на 
основі їх поведінки і пошукових запитів, а 
також з'являється на сторінках сайтів із суміж-
ною тематикою. Виділяють два основних 
види контекстної реклами: пошукова та кон-
текстно-медійна [6].

Пошукова реклама приймає вигляд тексто-
вого повідомлення, що відображається у пошу-
ковій системі (на зразок Google) у відповідь на 
певний запит споживача. Вона розміщується 
над та (або) під звичайними результатами та 

містить підпис, що сповіщає споживачів про 
те, що дана об’ява є рекламою. Така реклама 
показується у тому випадку, коли пошуковий 
запит споживача містить слово або фразу, яку 
рекламодавець визначив у якості цільової [5].

Контекстно-медійна реклама приймає 
вигляд текстового або текстово-графічного 
повідомлення, яке розміщується на певних 
сторінках сайтів, які обрані рекламодавцем 
особисто, є суміжними за тематикою продук-
цією рекламодавця або відповідають інтер-
есам цільової аудиторії.

Цільова аудиторія – умовна група людей 
з певними загальними ознаками, потребами, 
проблемами, які є потенційними клієнтами. 
Для кожного бізнесу навіть в одній ніші ці 
групи можуть сильно відрізнятися [6].

Банерна реклама – один з переважаючих 
форматів інтернет-реклами. Він являє собою 
графічне зображення та здатний утримувати 
анімовані і відео елементи. Також він є гіпер-
посиланням на сайт рекламодавця або сто-
рінку з додатковою інформацією. На відміну 

Рис. 2. Структура рекламного ринку у 2007 році

Рис. 3. Структура рекламного ринку у 2016 році 
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від динамічних об’яв у контекстно-медійній 
рекламі, коли оголошення змінюють одне 
одного в залежності від інтересів окремих спо-
живачів, банерна реклама є статичною, тобто 
рекламодавець купує певне місце на сайті, на 
якому банери розміщуються на певний строк.

Відеореклама – це контекстні рекламні 
відеоролики, що відображаються при пошуку 
на відеохостингу (на зразок youtube.com) на 
сайтах у контекстно-медійній мережі або у 
мобільних додатках [2]. 

Дані відеоролики можуть мати різну 
довжину та засоби націлювання на певну 
аудиторію споживачів: слова, які вводять у 
пошуку споживачі, певні канали, та інтереси 
цільової аудиторії.

Реклама у соціальних мережах. Соціальна 
мережа – це віртуальна мережа, що є засо-
бом забезпечення сервісів, пов'язаних з вста-
новленням зв'язків користувачів між собою, 
а також зв'язків між користувачами і відпо-
відними їх інтересам інформаційними ресур-
сами в Інтернеті [4].

Реклама у соціальних мережах представ-
ляє собою відокремлений сервіс, у межах 
якого можна створювати текстово-графічні 
повідомлення, та розміщувати їх у межах пев-
них спільнот, рекламних блоках або стрічках 
із персональними новинами для кожного спо-
живача. Показ рекламних об’яв відбувається, 
якщо споживач входить у межі аудиторії 
визначеної рекламодавцем як цільова.

Отримані з дослідження Всеукраїнської 
рекламної коаліції дані свідчать, що різні 
засоби інтернет-реклами розвивались не 
однаково і це можна побачити на графіку 

рис. 4. Так найпершими і відповідно найактив-
нішими були медійна та контекстна реклама, 
але починаючи з 2011 року почали залучати 
інші канали. Зокрема, активного розвитку 
зазнали соціальні мережі, а крім того з медій-
ної реклами виділили відео рекламу, як окре-
мий особливий вид. Це призвело до того, що 
найбільшу долю отримала пошукова – кон-
текстна реклама.

Як видно, інтернет-реклама розвивається 
активно та різнобічно витісняючи інші засоби 
реклами та поступово збільшуючи власну 
долю ринку. Виходячи з цього, можна зробити 
висновок про наявність переваг у інтернет-
реклами в порівнянні з традиційною, тому 
далі визначимо їх.

1. Бар’єри при виході на ринок. Для того, 
аби повісити рекламний банер у межах міста 
необхідно: створити макет, що буде відпо-
відати спеціальним умовам, замовити його 
друк, орендувати одне незмінне місце та замо-
вити його монтаж. Все це в середньому скла-
датиме більше 3000 грн. При цьому вам не 
гарантують, що ваш банер побачить цільова 
аудиторія, або що зображення не зіпсують. 
Для того, аби розпочати банерну рекламну 
кампанію в мережі Google необхідно: піді-
брати малюнок, скласти невеликий текст та 
обрати сайти або аудиторії людей, яким ви 
хочете показувати власні об’яви. При бюджеті 
в 3000 грн. ви отримаєте більше 10 000 пока-
зів аудиторії, що зацікавлена у вашій продук-
ції. При цьому, платити ви будете виключно 
за умови, якщо споживачі натиснуть на вашу 
об’яву і перейдуть на ваш сайт. Таким чином, 
реклама у мережі інтернет є значно доступ-

Рис. 4. Частка різних видів інтернет реклами у межах загального об’єму  
даного сегменту з 2009 по 2017 роки
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нішою, особливо для представників малого 
і середнього бізнесу, оскільки дозволяє за 
значно коротший термін охопити зацікавлену 
аудиторію у визначених вами межах.

2. Націлювання. При використанні кла-
сичних засобів реклами, ви лише умовно 
контролюєте хто і коли побачить ваше пові-
домлення, оскільки телевізійну рекламу, 
зображення на транспорті та об’яву по радіо 
може почути фактично будь хто. Коли ж ми 
використовуємо рекламу в Інтернеті ми чітко 
можемо обрати характеристики людей, які 
побачать наші об’яви: стать, вік, географічне 
положення у межах кількох кілометрів, інтер-
еси, мову та більше того, ми можемо демон-
струвати наші об’яви у відповідь на конкретні 
запити споживачів. Таким чином ми точно 
розуміємо хто, де, коли та як шукає товари 
чи послуги та можемо задовольнити потреби 
споживача найкращим чином.

3. Відстеження результатів. Традиційні 
засоби реклами мають вкрай обмежені мож-
ливості щодо відстеження результатів власної 
діяльності. Так зазвичай використовують опи-
тування споживачів або анкетування, засоби 
що не є достатньо надійними, крім того існу-
ють матеріальні засоби підтвердження, такі 
як купони, флаєри зі знижками та унікальні 
номери телефонів, що відповідають різним 
каналам комунікацій. Реклама в Інтернеті, 
натомість, дозволяє чітко відстежити резуль-
тативність. Оскільки за допомогою налашту-
вання цілей можна дізнатись: скільки разів 
споживачі здійснювали покупки після того, 
як переходили на сайт по рекламі, яка вар-
тість залучення одного покупця, які канали 
інтернет-комунікацій залучають більш якісну 
аудиторію, дізнатись що об’єдную ваших спо-
живачів та багато іншого. Таким чином, інтер-
нет-реклама дозволяє чітко оцінити на ефек-
тивність її залучення та віднайти методи її 
удосконалення.

4. Можливість повторного звернення. Кла-
сичні засоби реклами мають достатньо обме-
жені можливості щодо побудови відносин із 
споживачами, шляхом постійного звернення 
до однієї і тієї ж аудиторії. Оскільки це вима-
гає або значних фінансових ресурсів – для 
запуску масштабних рекламних кампаній, 
або стосується вкрай обмеженої аудиторії – ті 
хто залишили певні контактні дані, при чому 
в обох варіантах показники якості є вкрай 
низькими. Реклама в Інтернеті, натомість, 
має дуже гнучкий інструмент, що дозволяє 
повторно звертатись до аудиторії, яка всту-
пила в контакт з вашим сайтом, який отримав 

назву ремаркетинг. За рахунок спеціальних 
кодів відстеження, які ви може встановити на 
своєму сайті, ви отримаєте доступ до інфор-
мації про те скільки людей відвідали ваш сайт 
та які саме сторінки, скільки часу вони на 
ньому провели, якими товарами або послу-
гами вони цікавились, а які купили, їх стать, 
вік та багато інших подробиць. Зрештою, ви 
можете виділити цікаву вам аудиторію та 
демонструвати рекламу виключно їй. Напри-
клад, споживачам, що додали товар до кор-
зини, але не придбали його – нагадати про це 
та надати знижку, а тим що придбали певний 
товар – запропонувати товари комплементи. 
Крім того, усім споживачам, що цікавляться 
вашою продукцію, ви можете розказати про 
розпродажі або появу нового товару, який їм 
може бути цікавий. Таким чином, за допомо-
гою даного інструменту в інтернет-рекламі, ви 
можете вибудувати якісні відносини з вашою 
цільовою аудиторією.

5. Різноманітність каналів звернення. Не 
зважаючи на те, що реклама в Інтернеті обме-
жена мережею, вона пропонує велике роз-
маїття засобів звернення. Так можна нала-
штувати: текстову рекламу для показу об’яв 
у пошукових мережах, текстову, графічну 
та текстово-графічну рекламу для показу у 
контекстно-медійній мережі, відео рекламу, 
поштову рекламу, рекламу у соціальних мере-
жах, рекламу у іграх та мобільних додатках, 
та торгівельну рекламу. Кожен з даних видів 
реклами має специфічні та достатньо гнучкі 
засоби налаштування, які допомагають вико-
ристовувати їх найкращим чином.

6. Допомога у налаштуванні. При вико-
ристанні будь-якого класичного засобу 
реклами – ви фактично оплачуєте мож-
ливість розміщення рекламної об’яви та 
повністю покладаєтесь на досвід рекламних 
агентів щодо її реального створення. Коли ж 
ви використовуєте рекламу в мережі Інтер-
нет, то вам пропонують велику кількість необ-
хідної інформації, аби ви самостійно, вихо-
дячи з власних потреб, могли налаштувати 
рекламну кампанію. Так, наприклад, у пошу-
ковій мережі Google існує довідка, яка надає 
відповіді на майже всі питання, які можуть 
виникнути при налаштуванні реклами. А в 
тих випадках, коли ви не можете знайти від-
повідь на власне запитання у довідці ви 
завжди можете зателефонувати до технічної 
підтримки, яка спробує надати більш роз-
горнуту відповідь виходячи з вашої особли-
вої ситуації та запропонує можливості для 
покращення роботи вашої кампанії. Таким 
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чином, здійснюючи рекламування в мережі 
Інтернет, ви безкоштовно отримуєте під-
тримку у вигляді навчених спеціалістів, що 
постійно готові допомогти.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Інтернет-реклама на сьогодніш-
ній день є одним із провідних засобів рекламу-
вання, що постійно росте та розгалужується. 
За останні 9 років цей вид реклами неодмінно 
показував найбільші темпи зростання, при 
цьому витрати на нього жодного разу не змен-
шувались у порівнянні із попередніми роками. 
В загальній структурі інтернет-реклама посі-
дає друге місце, поступаючись лише рекламі 
на телебаченні, та вже обійшовши такі кла-
сичні види просування, як реклама у пресі 
та зовнішня реклама. Ключовими видами 
інтернет-реклами на сьогодні є контекстна, 
медійна, відео реклама, а також реклама у 
соціальних мережах. Що ж до переваг, то 

інтернет-реклама переграє класичні засоби 
рекламування майже за всіма параметрами, 
зокрема серед найважливіших були зазна-
чені наступні: доступність виходу на ринок, 
детальні можливості для націлювання, від-
стеження результатів, можливість повторного 
звернення до визначеної аудиторії, розмаїття 
каналів звернення, безкоштовна допомога 
при налаштуванні. Таким чином, інтернет-
реклама виправдано займає ключові позиції 
на ринку та має великий потенціал до подаль-
шого зростання.

Визначивши специфічні особливості інтер-
нет-реклами, наступним кроком дослідження 
даної проблеми стане розробка оптималь-
ного комплексу засобів інтернет-реклами в 
межах підприємств певної галузі із врахуван-
ням останніх досягнень науково-технічного 
прогресу та психологічних аспектів поведінки 
споживачів.


