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Статтю присвячено структуризації online- та offline-інструментів реклами. Розглянуто сутність 
рекламних інструментів. Виділено, що головними інструментами offline-реклами є реклама на телеба-
ченні, реклама у пресі, друкована реклама, радіореклама, зовнішня реклама та реклама у кінотеатрах.  
Визначено, що до основних видів інструментів online-реклами відносять: корпоративний сайт, тарге-
тинг, медійну рекламу, SEO-оптимізацію, SMM, Direct та SMS-рекламу. Установлено переваги та недо-
ліки використання кожного з видів рекламних інструментів. Проаналізовано тенденції використання нових 
інструментів online-реклами. Досліджено поділ рекламного ринку України за використанням інструментів. 
Отримані результати допоможуть краще розуміти сутність кожного з рекламних інструментів окремо 
та обґрунтовано підійти до їх запровадження у рекламну діяльність підприємства. 

Ключові слова: online-реклама, offline-реклама, рекламні інструменти, тенденції online-реклами,  
рекламний ринок.

Статья посвящена структуризации online- и offline-инструментов рекламы. Рассмотрена сущность 
рекламных инструментов. Выделено, что главными инструментами offline-рекламы являются реклама 
на телевидении, реклама в прессе, печатная реклама, радиореклама, наружная реклама и реклама в ки-
нотеатрах. Определено, что к основным видам инструментов online-рекламы относят: корпоративный 
сайт, таргетинг, медийную рекламу, SEO-оптимизацию, SMM, Direct и SMS-рекламу. Установлены пре-
имущества и недостатки использования каждого из видов рекламных инструментов. Проанализированы 
тенденции использования новых инструментов online-рекламы. Исследовано разделение рекламного рын-
ка Украины по использованию инструментов. Полученные результаты помогут лучше понимать сущ-
ность каждого из рекламных инструментов отдельно и обоснованно подойти к их внедрению в реклам-
ную деятельность предприятия.

Ключевые слова: online-реклама, offline-реклама, рекламные инструменты, тенденции online-рекламы, 
рекламный рынок.
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The article is devoted to the structuring of online and offline advertising tools. The relevance of the chosen 
topic lies in the fact that modern companies are forced to constantly improve advertising solutions and introduce 
new advertising tools in order to be competitive in the market. The article discusses the essence of advertising 
tools, the appropriateness of their use. It is emphasized that the main tools of offline advertising are television 
advertising, advertising in the press, advertising in print, radio advertising, outdoor advertising and advertising in  
cinemas. It has been determined that the main types of online advertising tools include: corporate website,  
targeting, display advertising, SEO optimization, SMM, direct and SMS advertising. The advantages and disad-
vantages of using each type of advertising tools are revealed. The results of the study indicate that there is no uni-
versal type of advertising that suits companies in any field of activity. It is necessary to choose an advertising tool 
based on the company's expectations from the advertising campaign, the existing advertising budget, readiness 
to introduce new technologies, as well as on the basis of certain advantages and disadvantages of each type of 
advertising. The article analyzes the trends in the use of new online advertising tools, which include remarketing, 
chat bots and messengers, coolhunting, Youtube advertising, Event marketing, Google Merchant Center and 
PUSH messages. Their appearance and rapid development is due to the fact that the market is oversaturated 
with advertising. This is the main reason for looking for new ways to attract consumers to advertise goods and 
services. The division of the advertising market of Ukraine by the use of the most popular types of advertising 
has been investigated. As of 2019, TV advertising remains the most popular advertising tool in Ukraine. Online 
advertising is developing rapidly. The forecast for 2020 has been fulfilled. The obtained results will help to better 
understand the essence of each of the advertising tools separately and to reasonably approach their implemen-
tation in the advertising activities of the enterprise.

Key words: online advertising, offline advertising, advertising tools, online advertising trends, advertising market.

Постановка проблеми. Вибір інструментів 
рекламної діяльності є одним із найвідповідаль-
ніших етапів планування та реалізації реклам-
ної кампанії на підприємстві. Саме завдяки 
рекламним інструментам компанія розповсю-
джує рекламне повідомлення серед цільової 
аудиторії. 

Кожне підприємство вибирає рекламний 
інструмент залежно від цілей рекламної кампа-
нії, наявного бюджету та очікуваних результа-
тів. Відсутність розуміння сутності рекламного 
інструменту, його переваг та недоліків викорис-
тання може призвести до марного витрачання 
коштів та неотримання бажаних результатів. 

Отже, існує необхідність структуризації 
online- та offline-інструментів реклами, визна-
чення ефективності їх використання в Україні та 
основних тенденцій розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічним основам рекламної 
діяльності присвячено роботи зарубіжних і 
вітчизняних учених Л.С. Безлуги, О.В. Оні-
страт, Ф. Котлера, М.А. Окландер, З.Я. Шаць-
кої, Г.В. Мозгової, С.М. Ілляшенко, Т.Р. Жилюк, 
Н.С. Серських, В.А. Євтушенко та ін. Завдяки 
зусиллям цих та інших учених було досліджено 
основні види інструментів рекламної діяльності, 
у тому числі ефективність їх використання, 
переваги та недоліки. 

У процесі аналізу наукових робіт та практич-
них розробок, присвячених досліджуваній тема-
тиці, встановлено необхідність удосконалення 
методичних підходів до рівня чіткої структури-
зації основних рекламних інструментів під час 
реалізації рекламної діяльності підприємств. Це 
зумовило вибір теми дослідження, його мету та 
структуру.

Постановка завдання. Метою статті є 
структуризація основних інструментів online- та 

offline-реклами, визначення їх головних переваг 
та недоліків використання. Результати дослі-
дження дадуть змогу підприємствам обґрунту-
вати доцільність вибору рекламного інструменту. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ефективна реклама сприяє збільшенню обсягів 
реалізації продукції компанії та фінансових над-
ходжень. Однак користь реклами залежить від 
правильності відповідей на питання, хто, що, 
як і кому повинен надати інформацію за певних 
умов, щоб досягти поставлених цілей. Рекламні 
зв’язки з великою аудиторією сприяють розви-
тку компанії. Важливим чинником ефективності 
рекламної діяльності є раціональний вибір 
рекламних інструментів. Створюючи рекламну 
кампанію, особливу увагу потрібно приділити 
визначенню інструментів просування та засобів 
розміщення реклами.

Інструменти рекламної діяльності – це сукуп-
ність методів, способів, концепцій, програмних 
та інших засобів, за допомогою яких відбува-
ється розроблення просування продукту, його 
доведення до цільової аудиторії через інформа-
ційні канали [1]. 

У сучасних умовах рекламні інструменти 
умовно можна розділити на два типи: online 
(реклама, яка поширюється в мережі Інтернет) 
та offline (традиційні рекламні інструменти). 
Offline-реклама вважається традиційним та зна-
йомими для всіх способом комунікації між ком-
панією та споживачами. До основних інструмен-
тів offline-реклами належать: 

1. Реклама на телебаченні.
Зазвичай великі компанії, які готові витрачати 

значний бюджет на рекламну кампанію, вибира-
ють саме цей рекламний інструмент. Реклама, 
яку транслюють по телебаченню, створює ефект 
«присутності», має прямий контакт з аудиторією. 
Телевізійна комунікація займає лідируючі пози-
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ції завдяки тому, що має вплив на широку ауди-
торію, створюючи більші комунікаційні можли-
вості [2].

2. Реклама у пресі.
Цей рекламний інструмент не потребує 

великих затрат порівняно з рекламою на теле-
баченні і саме тому користується попитом у 
компаній, які не готові витрачати значні кошти 
на рекламну кампанію. При цьому його ефек-
тивність є досить високою, адже преса прони-
кає в усі сегменти суспільства, а отже, охоплює 
велику аудиторію [3]. 

3. Радіореклама.
Цей інструмент доцільно використовувати 

тільки у разі, коли рекламне повідомлення міс-
тить у собі тільки унікальну й особливу інфор-
мацію, на яку споживач зверне увагу з-поміж 
інших почутих оголошень. Ефективність такої 
реклами залежить від її тривалості [4]. 

4. Друкована реклама.
Така реклама передається споживачам за 

допомогою брошур, каталогів та проспектів. 
Ділові зустрічі, виставки та презентації зазвичай 
є каналами поширення друкованої реклами [5].

5. Зовнішня реклама.
Даний рекламний інструмент спрямований на 

візуальне сприйняття споживачами інформації. 

Реклама на транспорті, у приміщеннях, на будин-
ках та інших зовнішніх носіях охоплює широку 
аудиторію та має довготривалий вплив на неї [1]. 

6. Реклама у кінотеатрах. 
Це унікальний спосіб передачі рекламного 

повідомлення потенційним клієнтам, який здій-
снюється в невимушеній розважальній атмос-
фері. Аудиторія кінотеатру розслаблена, вона 
прийшла, щоб розважитися, заплатила гроші, 
щоб потрапити сюди і під рукою немає пульта, 
що дає змогу перемкнути рекламу. Таким 
чином, упізнавання і запам'ятовування інфор-
мації досягається більш природним способом.

У табл. 1 розглянемо вказані основні пере-
ваги та недоліки кожного вищенаведеного рек-
ламного інструменту.

Вибір рекламного інструменту компанія здій-
снює залежно від поставлених цілей, виділе-
ного бюджету та очікуваних результатів, а також 
з урахуванням усіх його переваг та недоліків. 

Можемо стверджувати, що інструменти 
offline-реклами зберігають свою популярність 
серед споживачів реклами та рекламодавців. 
Свої лідируючі позиції зберігає реклама на 
телебаченні. Однак online-інструменти реклами 
виходять на перший план. Стрімкий розвиток 
мережі Інтернет, соціальних медіа відкриває 

Таблиця 1
Переваги та недоліки offline-інструментів рекламної діяльності

Рекламний 
інструмент Переваги Недоліки

Реклама на 
телебаченні

- є найбільш традиційним каналом 
отримання рекламної інформації для 
широкої аудиторії;
- створює ефект «присутності»
- охоплює широку аудиторію

- потребує значних вкладень;
- викликає роздратованість у споживачів, які 
використовують телебачення виключно для 
перегляду телевізійних програм;
- короткометражність реклами 

Реклама  
у пресі

- охоплює широку аудиторію;
- не потребує значних вкладень;
- не викликає роздратованість у 
споживачів

- період використання преси є коротким, а 
отже, рекламне оголошення може не дати 
результатів;
- неякісний друк відштовхує споживачів;
- молоде покоління майже не користується 
пресою, тому така реклама не охоплює 
важливий та значний сегмент споживачів

Радіореклама
- має миттєвий вплив на аудиторію;
- різна тривалість;
- велика кількість радіостанцій 

- охоплює аудиторіє протягом 24 годин;
- може не виділятися серед інших рекламних 
оголошень, а отже, не є ефективною

Друкована 
реклама

- швидка подача інформації;
- достовірність та повнота інформації  
у рекламі;
- зворотний зв’язок з аудиторією

- без візуального та аудіосупроводу може не 
зацікавити потенційних споживачів

Зовнішня 
реклама

- охоплює широку аудиторію;
- відбувається велика кількість 
рекламних контактів; 
- має довготривалий вплив на 
аудиторію;
- візуальне сприйняття

- виготовлення та розміщення реклами 
потребує значних коштів;
- реклама вміщує мало інформації про 
рекламований продукт;
- складність у зборі пакету документів для 
розміщення такої реклами

Реклама у 
кінотеатрах

рекламне повідомлення транслюється 
у легкій, розважальній атмосфері, 
тому споживачі легше сприймають та 
запам’ятовують інформацію

потребує значних фінансових вкладень;
цільова аудиторія не відвідує кінотеатри на 
постійній основі

Джерело: розроблено авторами на основі [2; 5; 6]
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новий етап у рекламній діяльності. За допомо-
гою online-реклами компанії мають змогу здій-
снювати персоналізований вплив на цільову 
аудиторію. Інтернет-реклама змінює правила 
та стандарти комунікації зі споживачами, від-
криває нові методи впливу на цільову аудито-
рію [7].

Інтернет-реклама є гнучким інструментом, 
який зручний як для споживачів, так і для під-
приємств, тому не дивно, що її популярність 
із кожним роком зростає. Опубліковані Інтер-
нет-асоціацією України дані [8] свідчать про 
те, що станом на 2019 р. регулярними корис-
тувачами Інтернету є 71% населення України 
(22,96 млн осіб), з яких 50% мають середній 
та вище середнього дохід. Якісна реклама, яка 
зможе привернути увагу користувачів, допо-
може компанії залучити нових клієнтів. 

Із розвитком технологій та збільшенням 
кількості людей, які регулярно використовують 

Інтернет, online-реклама набирає все більше 
обертів та стає головним засобом у просуванні 
товарів, послуг та ідей. На основі проведеного 
дослідження було виділено основні інструменти 
Інтернет-маркетингу, а також їх переваги та 
недоліки (табл. 2).

Проаналізувавши переваги та недоліки 
інструментів Інтернет-маркетингу, неможливо 
стверджувати точно, який із них є найефективні-
шим. Компанія, яка планує розмістити рекламу 
online, повинна вибирати конкретний інструмент 
виходячи з характеристики ринкової ситуації, 
наявного бюджету та поставлених цілей. 

Інструменти Інтернет-маркетингу є сучасним 
засобом рекламної діяльності підприємства. 
Виділяють такі переваги розміщення реклами в 
мережі Інтернет [10]: 

1) користувачам надається максимально 
можливий обсяг інформації про компанію та її 
продукт; 

Таблиця 2
Характеристика основних інструментів Інтернет-маркетингу

Назва 
інструменту Характеристика Переваги Недоліки

Корпоративний 
сайт

Це вебсайт, де 
розміщується повна 
інформація про компанію, 
її товари та послуги, 
останні новини

- наявність детальної 
інформації про компанію;
- простота та швидкість 
використання;
- швидкий зворотний зв’язок

- необхідно вкласти багато 
коштів у створення сайту;
- довгий термін окупності 
вкладених коштів

SEO- 
оптимізація

Це пошукова оптимізація, 
за допомогою якої 
відбувається просування 
сайту на першу сторінку 
видачі результатів пошуку

- низький бюджет;
- висока конвертація 
відвідувань цільової 
аудиторії у клієнта;
- висока клікабельність

- необхідно постійно 
оптимізувати сайт;
- результати через  
2–3 місяці;
- сильна залежність від змін 
у пошукових системах

Таргетована 
реклама

Це банери або рекламні 
оголошення, які 
з’являються за певними 
запитами користувачів

- «зручний» бюджет;
- керованість;
- пряме звернення до ЦА;
- миттєва видимість у 
пошуковій системі

- порівняно низька 
клікабельність;
- бюджет вищий, аніж у 
пошуковому просуванні

SMM
Це комплекс заходів, 
за допомогою яких 
відбувається залучення 
ЦА через соціальні медіа

- створюється ефект 
«сарафанного радіо»;
- прямий контакт зі 
споживачами;
- висока ефективність

- висока трудомісткість 
таких заходів; 
- потребує високих затрат

Direct-
маркетинг

Це розсилка текстових 
рекламних повідомлень

- персоніфікація; 
- цілеспрямованість;
- встановлення ділових 
зв’язків;
- оцінка результатів

- неякісна розсилка може 
призвести до пониження 
лояльності до компанії

Медійна 
реклама

Це рекламні повідом-
лення у формі статичних 
або анімаційних 
зображень (банерів)

- викликає емоції у ЦА;
- добре запам’ятовується;
- охоплює велику аудиторію

- високий бюджет;
- низька пряма конвертація 
відвідувачів сайту

Вірусний 
маркетинг

Це спосіб поширення 
інформації від споживача 
до споживача про товари 
або послуги за їх власної 
ініціативи

- не потребує значних 
вкладень;
- створюється ефект 
«сарафанного радіо»;
- формується інтерес 
споживачів до товарі та 
послуг компанії

- неякісно оформлена 
реклама може не 
зацікавити клієнта;
- постійні «віруси» можуть 
набруднити та асоціюватися 
з негативними емоціями

Джерело:розроблено авторами на основі [9; 12]
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2) компанія може використовувати текст, 
графіку, звук, відеозображення для донесення 
необхідної інформації;

3) є можливість використання таргетинга для 
максимального охоплення цільової аудиторії;

4) користувачі мають змогу самостійно кон-
тролювати пошук та отримання інформації, що 
збільшує їх зацікавленість до процесу вивчення 
рекламного повідомлення;

5) користувачі отримають миттєвий відгук на 
свої запити, мають доступ до інформації в будь-
який день та час;

6) вартість одного контакту є низькою порів-
няно з іншими рекламними носіями.

Головним недоліком реклами в Інтернеті є те, 
що певна група споживачів не є активними корис-
тувачами мережі або остерігаються обману, тому 
надають перевагу перевіреним та більш тради-
ційним каналам отримання інформації. 

Фірма, яка планує рекламну компанію, виби-
раючи рекламний інструмент, повинна чітко ро- 

зуміти його суть, адже без цього буде немож-
ливо отримати очікуваний економічний та кому-
нікативний ефект від реклами.

Ринок реклами перенасичений, споживач 
стає більш вимогливим, тому старі інструмен- 
ти можуть виявитися малоефективними. Ура-
ховуючи те, що основним трендом реклами є 
перехід у мережу Інтернет, з’являються нові 
online-інструменти реклами, представимо їх на 
рис. 1.

Український рекламний ринок нині стрімко 
розвивається. Компанії використовують різно-
манітні інструменти реклами для досягнення 
успіху. У табл. з наведено статичні дані Всеу-
країнської рекламної коаліції щодо рекламного 
ринку України за 2019 р. та прогноз на 2020 р. 
Для наочності проілюстровано дані за 2019 р. 
на рис. 2.

Отже, виходячи з проаналізованих даних, 
реклама на телебаченні залишається найпо-
пулярнішим рекламним інструментом в Укра-

Рис. 1. Сучасні інструменти реклами
Джерело: розроблено авторами на основі [7; 11; 12]
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їні. На другому місці знаходяться інструменти 
online-реклами, і прогнозується подальше під-
вищення їх популярності. 

Висновки. Підводячи підсумки, можемо 
стверджувати, що рекламний ринок в Україні 
та світі стрімко розвивається. Традиційні рек-
ламні інструменти все ще зберігають свою попу-
лярність, однак усе більше обертів набирає 

реклама в Інтернеті. Швидкий розвиток мережі 
зумовлює появу нових інструментів реклами, 
тому перед рекламодавцями стоїть широ-
кий вибір рекламних інструментів залежно від 
поставлених цілей, бюджету та можливостей. 
Роблячи вибір на користь того чи іншого інстру-
менту, необхідно передусім розібратися в його 
суті, а також у цілях рекламної кампанії.

Таблиця 3
Статистичні дані щодо використання рекламних інструментів у 2019 р.

Інструмент 2019 р., млн грн % зміни 2019 р.  
до 2018 р.

Прогноз на 2020 р., 
млн грн

Інтернет-реклама 5 740 25% 7 120
Реклама на телебаченні 11 526 24% 13 325
Реклама в пресі 1 850 14,8 2099
Радіореклама 717 24% 839
Зовнішня реклама 4 240 22% 4990
Реклама в кінотеатрах 58 20% 70
Всього 24 131 25% 28 443

Джерело: розроблено авторами на основі [13]

Рис. 2. Демонстрація даних щодо використання  
рекламних інструментів в Україні за 2019 р.

Джерело: розроблено авторами на основі [13]
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