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У статті доведено важливість викорис-
тання рекламного менеджменту в діяль-
ності підприємств туристичної сфери. 
Визначено сутність механізму реклам-
ного менеджменту. Механізм рекламного 
менеджменту є одним із найважливіших чин-
ників успішного здійснення рекламної діяль-
ності, адже він визначає систему планів, 
правил, процедур та комплекс заходів тощо. 
Обґрунтовано, що механізм рекламного 
менеджменту підприємств туристичної 
сфери будується на основі системи реклам-
ного менеджменту – сукупності елементів 
рекламної діяльності, взаємопов'язаних і 
взаємодіючих згідно із цільовою управлін-
ською функцією в процесі досягнення цілей. 
Представлено елементи системи реклам-
ного менеджменту: об’єкти, суб’єкти, прин-
ципи, функції та методи. Наведено процес 
рекламної діяльності. Представлено струк-
туру механізму рекламного менеджменту, 
яка складається з низки підсистем: забез-
печення, функціональної, цільової, управління 
рекламною діяльністю.
Ключові слова: реклама, рекламна діяль-
ність, рекламний менеджмент, механізм 
рекламного менеджменту, підприємство 
туристичної сфери. 

В статье показана важность использования 
рекламного менеджмента в деятельности 
предприятий туристической сферы. Опре-
делена сущность механизма рекламного 
менеджмента. Механизм рекламного менед-
жмента является одним из важнейших фак-
торов успешного осуществления рекламной 
деятельности, потому что он определяет 
систему планов, правил, процедур и ком-
плекс мероприятий. Обосновано, что меха-
низм рекламного менеджмента предпри-
ятий туристической сферы строится на 
основе системы рекламного менеджмента –  
совокупности элементов рекламной дея-
тельности, взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих в процессе достижения целей. 
Представлены элементы системы реклам-
ного менеджмента: объекты, субъекты, 
принципы, функции и методы. Приведен 
процесс рекламной деятельности. Пред-
ставлена структура механизма рекламного 
менеджмента, которая состоит из ряда 
подсистем: обеспечения, функциональной, 
целевой, управления рекламной деятельно-
стью.
Ключевые слова: реклама, рекламная дея-
тельность, рекламный менеджмент, меха-
низм рекламного менеджмента, предпри-
ятие туристической сферы.

The article proves the importance of using advertising management in the activities of tourism enterprises. In modern conditions of structural changes in 
the economy of Ukraine the questions of the need to apply qualitatively new approaches to the tourist enterprise management arise. The effectiveness of 
its operation depends on the use of measures, tools and methods of advertising management, which allows to increase the ability of the domestic tourism 
market to adapt to constant changes in consumer requirements. The essence of the mechanism of advertising management is determined: the process of 
analysis, planning, organization, implementation and control of the effectiveness of advertising activities aimed at achieving certain marketing goals is one 
of the functional subsystems of marketing. The mechanism of advertising management is one of the most important factors in the successful implementa-
tion of advertising activities, because it determines the system of plans, rules, procedures and a set of measures etc. It is grounded that the mechanism of 
advertising management of tourism enterprises is based on the system of advertising management - a set of elements of advertising, interconnected and 
interacting according to the target management function in the process of achieving goals. Elements of the advertising management system are presented: 
objects (advertising consumers, trade intermediaries, the general public), subjects (management of the advertising company, line and functional manag-
ers of its marketing service, employees of advertising departments), principles (integrity, consistency, flexibility and coordination, efficiency and optimality), 
functions (analysis, planning, organization, control) and methods. The process of advertising activity is given. The structure of the mechanism of advertising 
management, which consists of a number of subsystems: providing, functional, target, management of advertising activity, is presented. Properly formed 
mechanism of advertising management of the enterprise of the tourist sphere promotes formation and strengthening of potential, reception of competitive 
advantages and efficiency of activity of the enterprise as a whole.
Key words: advertising, advertising activities, advertising management, advertising management mechanism, tourism company.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
структурної перебудови економіки України поста-
ють питання необхідності застосування якісно 
нових підходів до управління діяльністю туристич-
ного підприємства. Ефективність його функціону-
вання значно залежить від використання заходів, 
інструментів та методів рекламного менеджменту, 
який дає змогу підвищувати здатність вітчизняного 
туристичного ринку адаптуватися до постійних 
змін вимог споживачів. Тому закономірною стає 
потреба дослідження та обґрунтування застосу-
вання успішного досвіду з розроблення й упрова-
дження методик та практик формування та вдо-
сконалення системи рекламного менеджменту 
підприємств туристичної сфери, що дасть змогу 

підвищити ефективність рекламних заходів та 
діяльності у цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання використання реклами, а також розви-
тку концепцій здійснення рекламної діяльності  
(у тому числі й у туристичній сфері) досліджували 
як закордонні, так і вітчизняні науковці: М. Беляв-
цев [3], Н. Голда [10], А. Дєгтяр [7], Ф. Джефкінс [9], 
І. Романюк [1], Н. Савицька [2] та ін. Проте недо-
статньо дослідженими залишаються питання фор-
мування системи рекламного менеджменту саме 
підприємств туристичної сфери, що визначає їх 
актуальність.

Для ефективного здійснення рекламної діяль-
ності необхідним є застосування системного та 
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комплексного підходів, упровадження в систему 
управління підприємствами туристичної сфери 
елементів механізму рекламного менеджменту. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення сутності та узагальнення елементів 
механізму рекламного менеджменту підприємств 
туристичної сфери. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Рекламний менеджмент можна визначити як про-
цес аналізу, планування, організування, реалізації та 
контролю ефективності рекламних заходів, що спря-
мовані на досягнення певних маркетингових цілей, є 
однією з функціональних підсистем маркетингу [1; 2].

На даному етапі розвитку умови функціону-
вання суб'єктів господарювання характеризу-

ються високим рівнем невизначеності й динаміч-
ності та зумовлюють необхідність пошуку нових, 
відповідних сучасним реаліям методичних підхо-
дів до забезпечення успішного розвитку підприєм-
ства. В умовах невизначеності та швидкозмінності 
конкурентного середовища традиційні методи 
управління підприємством є неефективними, 
тому постає необхідність розроблення механізму 
управління рекламною діяльністю підприємства.

Механізм рекламного менеджменту є одним із най-
важливіших чинників успішного здійснення рекламної 
діяльності, адже він визначає систему планів, правил, 
процедур та комплекс заходів тощо (рис. 1).

Механізм рекламного менеджменту підпри-
ємства туристичної сфери будується на основі 
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Рис. 1. Механізм рекламного менеджменту підприємства туристичної сфери

Джерело: авторська розробка
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системи рекламного менеджменту – складної й 
багатоаспектної, дослідження якої неможливе 
без комплексного і системного підходу, чіткого 
визначення об'єкта (об'єктів), суб’єкта, принципів, 
інструментів, завдань, функцій і методів [2, с. 8].

Узагалі, система – комплекс елементів, що 
об’єднані певною формою взаємодії. Система 
рекламного менеджменту – це сукупність елемен-
тів рекламної діяльності, взаємопов'язаних і вза-
ємодіючих згідно із цільовою управлінською функ-
цією у процесі досягнення цілей.

Основними елементами будь-якої системи є 
суб’єкт та об’єкт.

Суб’єктом системи рекламного менеджменту є 
керуюча підсистема, що формує керуючі впливи [3]. 
Таким чином, суб’єктами рекламного менеджменту 
можуть бути керівництво фірми-рекламодавця, 
лінійні і функціональні керівники її маркетингової 
служби, співробітники рекламних підрозділів.

Об'єкт управління – це те, на що спрямований 
управлінський вплив [4]. 

Об'єктом рекламного менеджменту є споживачі 
реклами, торговельні посередники, широка гро-
мадськість. За допомогою рекламних звернень, 
рекламних кампаній, рекламної політики комуні-
катора здійснюється вплив на об'єкти рекламного 
менеджменту [5, с. 182].

Управління системою рекламного менедж-
менту має здійснюватися системно і комплексно 
відповідно до основних принципів.

Тому наступним елементом рекламного менедж-
менту на підприємстві є принципи управління. Прин-
ципи рекламного менеджменту (керівні правила):

цілісності – означає, що створювана рекламна 
продукція повинна бути націлена на послідовне 
втілення в рекламному просторі основних тем кам-
панії, а також рекламна продукція повинна бути 
такою, щоб у реципієнта процес її сприйняття не 
викликало труднощів, носила цілісний характер;

послідовності – орієнтує рекламну групу на 
жорстке дотримання правила почергового роз-
міщення спочатку інформативної реклами, потім 
переконуючої і порівняльної, за необхідності 
можна використовувати нагадуючу рекламу;

гнучкості та координації – можливості змінюва-
ності залежно від зміни умов реалізації;

ефективності та оптимальності – досягнення 
оптимальної відповідності між фінансовими 
витратами та результативністю реклами, тобто її 
реального впливу на цільові аудиторії.

Не менш важливими є такі принципи реклам-
ного менеджменту, як [6]:

– інтегрованість із загальною системою управ-
ління підприємством;

Методи управління

Активізуючи методи
Метод мозкової атаки

Метод запитань і відповідей

Метод Конференції ідей

Евристичні методи
Експертні методи

Психологічні методи

Метод сценаріїв

Метод дерево рішень

Статистичні методи 

Тимчасові ряди

Контрольні листки

Діаграма Парето

Контрольна карта

Причинно-наслідкова діаграма

Діаграма розсіювання

Гістограма

Рис. 2. Методи управління рекламною діяльністю
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– комплексний характер формування управлін-
ських рішень;

– високий динамізм управління;
– орієнтованість на стратегічні цілі розвитку 

підприємства;
– професіоналізм керівництва;
– науковість у поєднанні з елементами мистецтва;
– цілеспрямованість;
– спеціалізація в поєднанні з універсальністю.
Принципи рекламного менеджменту визначають 

зміст і спрямування його основних функцій, яким 
властивий еволюційний розвиток підприємств.

Функції управління є основою для формування 
суб’єкта управління та його взаємодії, вони визна-
чають сутність і зміст управлінської діяльності на 
всіх рівнях і етапах управління [7, с. 380].

Основними функціями рекламного менедж-
менту на підприємстві є:

– аналіз;
– планування;
– організація;
– контроль.
Аналітична функція рекламного менеджменту 

передбачає аналіз ринкової ситуації з метою визна-

 

Аналіз ситуації

Визначення необхідності рекламної 
кампанії

Визначення рекламних цілей

Маркетингові цілі Комунікаційні цілі Інші цілі 
просування

Розробка рекламної 
стратегії

Вибір виконавців

Визначення цільової 
аудиторії

Розробка рекламного 
бюджету

Розробка рекламної 
кампанії

Стратегія 
вибору засобів 

та носіїв 
реклами

Стратегія 
охвату та 
частоти

Стратегія 
перервності-

безперервності

Стратегія 
рекламного 
звернення

Концепція 
рекламного 
звернення

Розробка 
варіантів 

Тестування та 
вибір звернення

Оцінка ефективності та 
забезпечення 

зворотного зв'язку

Чинники 
зовнішнього 
середовища

Чинники 
внутрішнього 
середовища

Рис. 3. Процес управління рекламною діяльністю

Джерело: авторська розробка на основі [9; 10]
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чення потреби у рекламі, дослідження рекламної 
аудиторії, дослідження ринку рекламних засобів.

Функція планування пов’язана з розробленням 
стратегії й тактики рекламних звернень, розро-
бленням плану рекламної кампанії.

Функція організування передбачає реалізацію 
встановлених планів, формування організаційної 
струк тури рекламної діяльності на підприємстві, 
розроблення конкретних завдань, визначення 
повноважень.

Контроль передбачає постійне стеження за про-
цесом реалізації плану рекламної кампанії, аналіз 
ефективності рекламних програм, розроблення 
рекомендацій із коректування рекламної кампанії.

Функції рекламного менеджменту утворюють цикл 
управління рекламною діяльністю на підприємстві.

Успішна реалізація функцій рекламного 
менеджменту неможлива без відповідної інфор-
маційної системи, що дає змогу проводити ретро-
спективний аналіз та прогнозування розвитку. 

Функції рекламного менеджменту діалектично 
пов’язані з методами управління.

Методи рекламного менеджменту – це спосо би 
здійснення управління рекламною діяльністю 
[8, с. 13]. 

Згідно з теорією менеджменту, всі методи 
рекламного менеджменту можуть бути розподі-
лені на три основні групи:

економічні – методи прямого економічного 
впливу: рекламне планування, рекламні програми 
та плани, внутрішні економічні регулятори; методи 
непрямого економічного регулювання: податки, 
пільги, умови кредитування, санкції, ціни, місцеві 
податки та збори тощо;

організаційно-розпорядчі – накази, постанови, 
розпорядження, регламентування, нормування, 
інструктування та ін.;

соціально-психологічні – соціальне прогнозу-
вання, соціальне планування, соціальне нормування. 

Ще один підхід до представлення методів 
управління рекламною діяльністю, наведений 
на рис. 2, дає змогу управляти якістю рекламної 
діяльності.

Таким чином, застосування відповідних форм 
та методів в управлінні рекламною діяльністю дає 
змогу підприємству ефективно функціонувати на 
ринку послуг та бути конкурентоспроможним. 

Управління рекламною діяльністю, або реклам-
ний менеджмент, переважно полягає у плануванні 
й прийнятті рішень у сфері реклами. У загальному 
вигляді процес управління рекламною діяльністю 
представлений на рис. 3 [9; 10]. 

Структуру механізму рекламного менеджменту 
наведено на рис. 4.

Підсистема забезпечення механізму реклам-
ного менеджменту складається з правового, 
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забезпечення:
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Рис. 4. Структура механізму рекламного менеджменту

Джерело: авторська розробка
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ресурсного, технічного та інформаційного забез-
печення.

Функціональна підсистема механізму реклам-
ного менеджменту включає рекламні дослідження, 
планування, організацію та контроль рекламної 
діяльності.

Цільова підсистема механізму рекламного 
менеджменту містить у собі цілі й основні резуль-
тати рекламної діяльності, а також критерії вибору 
та оцінки досягнення певних цілей і результатів 
рекламної діяльності.

Підсистема управління рекламною діяльністю 
відповідає за кадрове, маркетингове та фінан-
сове забезпечення всіх необхідних елементів для 
ефективного здійснення рекламних заходів. 

Зміст та кількість складників механізму реклам-
ного менеджменту залежать від сфери і масшта-
бів діяльності, ступеня впливу зовнішнього серед-
овища, результатів діяльності підприємства та 
інших чинників.

Висновки з проведеного дослідження. 
Рекламний менеджмент являє собою систему 
процесів: аналіз, розроблення, планування, прак-
тичну реалізацію та контроль ефективності комп-
лексу рекламних заходів, спрямованих на досяг-
нення конкретних маркетингових цілей. 

Механізм рекламного менеджменту підпри-
ємства туристичної сфери будується на основі 
системи рекламного менеджменту – складної та 
багатоаспектної, дослідження якої неможливе 
без комплексного і системного підходу, чіткого 
визначення об'єкта (об'єктів), суб’єкта, принци-
пів, інструментів, завдань, функцій і методів.

Структура механізму рекламного менеджменту 
включає низку підсистем: функціональну, цільову, 
забезпечення, управління рекламною діяльністю.

Правильно сформований механізм рекламного 
менеджменту підприємства туристичної сфери 
сприяє формуванню та посиленню потенціалу, 
отриманню конкурентних переваг та ефективності 
діяльності підприємства у цілому.
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