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Анотація. В роботі подано аналіз основних аспектів проведення рекламної діяльності 

представниками малого та середнього бізнесу в Україні. Розглянуто основні шляхи 
використання поліграфічної продукції для просування підприємств. У статті представлено 
інформаційну та функціональні моделі популяризації підприємств малого та середнього 
бізнесу, які демонструють функціонування процесів проведення самої рекламної кампанії 
таких підприємств. Розроблені під час дослідження моделі демонструють основні процеси 
рекламної кампанії підприємств. Висновки містять аналіз переваг використання 
поліграфічної продукції підприємствами-початківцями. 
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Вступ. 

Поштовх в економічному розвитку сьогодні отримують підприємства 

малого і середнього бізнесу. Особливої уваги заслуговують місцеві 

(регіональні) підприємства, які на широкий український ринок ще не вийшли, 

але можуть стати гідним конкурентом на ринку збуту певних товарів і послуг. 

Важливим кроком у цьому буде правильна організація рекламної кампанії 

таких підприємств, залучення додаткових ресурсів та збільшення клієнтської 

бази. Як правило, підприємства-початківці, які ще не мають достатньо великого 

доходу і широкої клієнтської бази, економлять витрати фінансових ресурсів на 

рекламну діяльність, тим самим звужуючи свою клієнтську базу лише до 

локального споживача. Підприємствам варто пам’ятати, що рекламна 

діяльність вносить свій внесок в розвиток економіки, забезпечує ефективне 

просування нових товарів і супутніх послуг. При таких обставинах 



найефективнішим засобом популяризації місцевого бізнесу може стати 

застосування рекламно-поліграфічної продукції. 

Мета дослідження – обґрунтувати доцільність створення рекламно-

поліграфічної продукції для просування малого та середнього бізнесу в Україні 

Реалізація мети передбачає розв'язок таких завдань:  визначення та аналіз 

наукових та навчально-методичних джерел; визначення сутності створення 

рекламно-поліграфічної продукції для просування малого та середнього 

бізнесу; створення інформаційної та функціональної моделей задачі. 

Основний текст. 

Особливість сучасної реклами полягає в тому, що вона дозволяє не тільки 

проінформувати потенційних споживачів тої чи іншої послуги, але і допомагає, 

оскільки покупці з її допомогою вже будуть проінформовані про послуги, їхню 

ціну та якість, що дасть їм змогу здійснити правильний вибір. 

При плануванні, розробці та реалізації рекламних заходів щодо 

популяризації малого та середнього бізнесу, важливим аспектом є визначення 

ефективності їх реалізації. При цьому варто застосовувати різноманітні моделі 

та підходи, ефективність яких залежить від різних умов та факторів, що 

визначаються особливостями господарської системи, економічного стану 

країни, здійснення діяльності надання послуг, та різноманітної пропонованої 

продукції.  

Дослідженням даної проблематики займалася численна кількість 

українських та зарубіжних вчених. Сьогодні питання визначення ефективності 

реклами все ще залишається актуальним. Значний внесок у дослідження 

проблем визначення ефективності реклами зробили вчені: Ф. Котлер, 

Г. Армстронг, які досліджували рекламу в системі маркетингових комунікацій 

підприємства, фактори впливу, види та основні способи визначення її 

ефективності. Дослідники  В. Герасимчук, Г. Почепцов аналізували рекламу як 

один із основних елементів забезпечення ефективного управління діяльністю 

підприємства. Д. Аакер, А. Дейян, Ч. Сендідж обґрунтували важливість 



рекламної діяльності та необхідні вимоги формування ефективної реклами 

товару або послуги.  

Вчені по різному визначають поняття «реклама», проте її головне завдання 

залишається спільним. 

Г. Почепцов визначає рекламу як цілеспрямовану передачу інформації не 

особистого характеру, яка спрямована на покупця з метою просування 

інформації на ринку за певну плату [8]. На думку C. Гаркавенко, реклама – це 

впливовий інструмент підприємства для модифікування поведінки покупця, 

привернення його уваги до товару чи послуги, створення позитивного образу, а 

також можливість показати значимість та корисність свого товару [6]. 

У сфері реклами послуг малого та середнього бізнесу часто виникає 

проблема у визначенні ефективності роботи підприємства. Проблема є 

актуальною, оскільки оцінювання того, наскільки реклама є ефективна дозволяє 

отримувати  інформацію про доцільність її використання, які результати від 

окремих засобів її поширення, форми найкращого впливу на потенційних 

споживачів. Попри це у рекламній діяльності немає можливості точно 

визначити чи розрахувати наскільки конкретна реклама для конкретного 

підприємства буде ефективна. На це можуть впливати такі причини: 

1. Реклама виступає як фактор, який визначає маркетинг та його 

результативність. Але окрім реклами на реалізацію послуг впливають й такі 

елементи, як рівень конкуренції, стан сьогоднішнього ринку та інші. При такій 

кількості різних факторів, що впливають на ефективність реклами, зрозуміти 

їхній вплив практично неможливо. 

2. Одні і ті ж засоби по різному впливають на різних споживачів. Тому 

неможливо передбачити конкретну поведінку одного із них. 

3. Ринок є динамічним, і на ньому присутні випадкові події, котрі в свою 

чергу, по різному можуть впливати на рекламу послуг підприємства [10].  

Відмінність маркетингової інновації від інших полягає у такому: якщо 

впровадити абсолютно новий метод, такий, який підприємство ще не 

використовувало для своєї рекламної діяльності, то така зміна може стати 



значним проривом у порівнянні з тими методами, які використовувались 

підприємством раніше[4].   

Фахівці підрахували, що новітні рекламні технології більше захоплюють 

клієнтів. Вони легко засвоюються і є значно ефективнішими, їхнє застосування 

здатне збільшити обсяг продажів представлених послуг на 20-45% [3]. 

Для просування продукції та послуг підприємств малого та середнього 

бізнесу, доцільно використовувати поліграфічну рекламу, яка має ряд своїх 

переваг: дешевизна виготовлення; легкість розповсюдження; відсутність 

потреби у використанні додаткових пристроїв виводу інформації; швидкість 

виготовлення матеріалу; тривалий рекламний контакт з споживачем; зручне 

подання складної інформації, що важко запам'ятовується; висока ефективність 

для візуального сприйняття інформації [5]. 

Якісна поліграфія – це візитна картка підприємства. Вона може носити як 

інформативний, так і рекламний характер. Іміджева поліграфічна продукція 

(перекидні календарі, каталоги, плакати), подарована споживачу, здатна 

привернути увагу вторинної аудиторії (партнерів, знайомих, родини). 

До основних видів рекламної поліграфії варто віднести: буклет; брошуру; 

листівку; календар кишеньковий; календар квартальний; календар 

настінний [4]. 

Важливим завданням перед безпосереднім створенням рекламно-

поліграфічної продукції є побудова моделей для кращого розуміння процесів, 

які відбуваються в середині підприємств. 

Інформаційна модель будується за допомогою формальної мови  і показує 

найважливіші інформаційні процеси, які пов’язані з об’єктом дослідження та 

висвітлює його типові властивості (рис.1). 



 
Рис. 3.1. Інформаційна модель проведення рекламної кампанії підприємств 

малого та середнього бізнесу 

В розробленій інформаційній моделі важливо зрозуміти зв’язок між усіма 

суб’єктами, які беруть участь в рекламній діяльності підприємства та 

послідовність передачі даних. 

Найбільш популярним методом, який допоможе підприємствам донести 

інформацію про товар або послугу до споживача, є розповсюдження рекламно-

поліграфічної продукції. Згідно рисунку підприємство розроблятиме власну 

рекламно-поліграфічну продукцію та розповсюджуватиме її. Поширення 

рекламної продукції може відбуватись особисто, що залежатиме від виду 

запланованої акції та її цілей. Такий спосіб поширення сприятиме прагненню 

організації якнайшвидше і точніше досягнути результату – донесення 

інформації про товари та послуги до потенційних споживачів. Таким чином, в 

результаті розповсюдження інформації про підприємство, зростатиме попит на 

її послуги і сам прибуток, що є головною ціллю організації. 

Існує кілька моделей, які описують функціональну структуру явища та 

об’єкту, що вивчається. Однією з багатьох є DFD-орієнтований метод, який 



обрано для опису функціональної моделі проведення рекламної кампанії 

підприємств малого та середнього бізнесу (рис. 2.). 

 
Рис .2. Функціональна модель проведення рекламної кампанії підприємств 

малого та середнього бізнесу 

Дана діаграма складається з одного процесу – Рекламна кампанія 

підприємства та трьох зовнішніх сутностей: Власник (директор) підприємства; 

Клієнти; Працівники підприємства. 

Власник (директор) підприємства надає загальну інформацію про 

підприємство для проведення рекламної кампанії. Працівники, в свою чергу, 

надають детальну інформацію про усі послуги, які надаються та їхню вартість. 

Рекламна кампанія проводиться через розповсюдження рекламно-поліграфічної 

продукції. Клієнти, які були проінформовані про діяльність підприємства та 

скористались її послугами залишають свої побажання та відгуки щодо 

діяльності організації, які поміщаються в папку для зберігання. 

Директор (власник) підприємства в результаті розповсюдження 

поліграфічної продукції отримує звіти. 

Для докладного розуміння процесу варто побудувати його 

декомпозицію (рис. 3). 



 
Рис. 3. Декомпозиція процесу проведення рекламної кампанії підприємств 

малого та середнього бізнесу 

На рис. 3. процес проведення рекламної кампанії підприємств малого та 

середнього бізнесу розбито на 5 підпроцесів: обробка інформації; 

структуризація даних; класифікація послуг; створення рекламної продукції; 

оформлення звітів. 

Після отримання загальної інформації від директора про підприємства, у 

сховище даних, надходить оброблена інформація про основні та додаткові 

послуги підприємства. Через структуризацію даних з побажань клієнтів 

надходить інформація про найпопулярніші послуги та продукцію. Після 

отримання від працівників інформації про товари та послуги, вони 

класифікуються у єдиний каталог, що також зберігається у сховищі даних.  

Для створення рекламної продукції та пізніше її розповсюдження 

необхідне інформаційне наповнення про саме підприємство і продукцію чи 

послуги, що знаходяться у каталозі. Інформація про послуги, що надавались 

клієнтам оформлюється у звіти. 

 



Висновки. 

Реклама підприємств малого та середнього бізнесу сьогодні вимагає 

продуманого і зваженого підходу. В цілому, рекламна кампанія таких 

підприємств багато в чому залежить від формату їхньої діяльності. Становище 

реклами місцевих невеличких компаній на сьогоднішній день є на низькому 

рівні. Рекламна кампанія регіональних підприємств повинна бути спрямована, в 

першу чергу, на місцевого споживача. Для збільшення конкурентоздатності і 

вихід на регіональний ринок, таким підприємствам необхідно збільшити не 

лише клієнтську базу, а й дуже часто – якість послуг. 

При грамотному управлінні й рекламі, можна досягнути швидкого 

розвитку популярності малих підприємств на місцевому рівні, напрацювати 

велику кількість постійних клієнтів, налагодити корисні зв'язки, а з часом і 

розширити діяльність самого підприємства, кількість працівників та послуги.  

Для популяризації малого та середнього бізнесу було розроблено моделі 

створення та розповсюдження рекламно-поліграфічної продукції. Серед 

переваг друкованої продукції можна виділити широке охоплення і відносну 

лояльність цільової аудиторії, можливість використання під час масових 

заходів, формування візуального образу установи, тривалий вплив на клієнтів. 

Друкована реклама –  це простий і доступний навіть малому бізнесу спосіб 

поінформувати про товар або послугу. 

Отже, поліграфічна продукція – перевірений часом, а значить, надійний 

спосіб рекламної кампанії місцевих компаній. Запорука успіху у цьому – 

оригінальний підхід і незвичайні дизайнерські рішення. Чим більше людей 

побачить інформацію, тим більше буде потенційних клієнтів і покупців. З 

іншого боку, невміле використання друкованої реклами може привести до того, 

що вона буде поширюватися занадто широкому колу споживачів. Необдумане 

тиражування і поширення друкованої реклами, звичайно, підвищить 

впізнаваність підприємств, однак місцеве поширення поліграфічної продукції 

приносить незрівнянно більші результати. 
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Abstract. In the introductory article, the author argues that local (regional) enterprises 

deserve special attention, since they have not yet come to the wide Ukrainian market, but can 
become a worthy competitor in the market for the sale of certain goods and services. The purpose 
of the research is to substantiate the expediency of creating advertising and printing products for 
the promotion of small and medium business in Ukraine. Implementing purpose solution provides 
the following tasks: identification and analysis of scientific and educational sources; definition of 
the essence of creating advertising and printing products for the promotion of small and medium-
sized businesses; creation of informational and functional models of the task. 

In the main part of the article, the author argues that scientists in different ways define the 
concept of "advertising", but its main task remains common. The author presents the basic 
definitions of "advertising". In addition, the author gives several advantages of using advertising 
polygraphy to promote products and services of small and medium businesses. 

The author states that the important task is to build models for a better understanding of the 
processes occurring in the middle of enterprises. An information model is built using a formal 
language and shows the most important information processes that are related to the object of the 
study and highlights its typical properties. In the developed information model it is important to 
understand the relationship between all actors involved in the company's advertising activities and 
the sequence of data transmission. 



The overall process of conducting an advertising campaign for small and medium-sized 
businesses is subdivided into 5 subprocesses: information processing; data structuring; 
classification of services; creation of advertising products; reporting. 

In the conclusions, the author claims that the advertising of small and medium-sized 
businesses today requires a well-considered and well-considered approach. In general, the 
advertising campaign of such enterprises largely depends on the format of their activities. The state 
of the advertising of local small companies to date is low. The advertising campaign of regional 
enterprises should be directed, first of all, to the local consumer. 

Key words: advertising; small and medium business; printing products; product promotion; 
information model; functional model. 
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