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ВСТУП 

 

Підвищення ефективності господарювання на підприємствах усіх галузей 

економіки у сучасних економічних умовах вимагає цілеспрямованого 

застосування комплексу маркетингу, в якому рекламна діяльність займає чільне 

місце, тому обрана тема є актуальною.  

Необхідність докладного вивчення рекламної діяльності в сучасних 

умовах реформування економіки України обумовлена нагальною потребою в 

інтенсифікації рекламної діяльності на вітчизняних підприємствах при 

посиленні конкурентної боротьби, насамперед з іноземними 

товаровиробниками.  

Теоретичні й методологічні аспекти рекламної діяльності як невід’ємної 

складової комплексу маркетингу знайшли своє цілісне відображення і розвиток 

у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Великий внесок в теорію та 

практику використання маркетингу зробили Г.Г. Абрамішвілі, Ф. Котлер, 

Т. Левітт, Р.Б. Ноздрьова, Е. Роджерс, В.Г. Хруцький, Л.І. Цигічко, К. Мозер, 

Н.Ю. Кочкіна, В.А. Козлов, Г. Карпова, А.В. Карпенко, Т.О. Дяченко, О.В. 

Данайкевич, Н.М. Голда, С.С. Гаркавенко С.В. Валдайцев, Н.В. Бутенко й ін. 

Завдяки дослідженням цих та інших вчених у достатній мірі були вивчені 

питання організації рекламного процесу, реалізації функцій рекламних 

підрозділів, використання різних каналів і засобів поширення інформації, 

загальні принципи планування рекламних кампаній тощо. 

У той же час аналіз практики господарювання свідчить, що деякі важливі 

аспекти рекламної діяльності досі не знайшли належного відображення у 

наукових дослідженнях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Насамперед це 

стосується проблем управління рекламним процесом в умовах формування 

ринкових відносин, економічного обґрунтування процесу формування і 

розподілу рекламного бюджету підприємства, визначення ефективності 

реклами.  

Об’єкт дослідження – маркетингова та рекламна діяльність ТОВ «Мода з 

доставкою». 



Предмет дослідження – форми і методи обґрунтування, розробки планів та 

реалізації рекламної діяльності підприємства.  

Метою бакалаврської роботи є теоретичне обґрунтування та розробка 

практичних рекомендацій щодо вдосконалення планування рекламної 

діяльності підприємства. 

Для досягнення поставленої мети було здійснено вирішення таких задач: 

– визначено суть та значення реклами в господарській діяльності 

підприємства; 

– досліджено особливості планування рекламної діяльності; 

– вивчено нормативно-правове забезпечення рекламної діяльності; 

– розглянуто процес реалізації рекламної діяльності підприємства; 

– проведено організаційно-економічну характеристику підприємства та 

проаналізовано його фінансово-господарську діяльність; 

– розглянуто існуючий стан планування рекламної діяльності 

підприємства; 

– досліджено процес реалізації рекламної діяльності ТОВ «Мода з 

доставкою»; 

– запропоновано шляхи удосконалення системи планування і реалізації 

рекламної діяльності підприємства. 

Під час написання даної роботи використовувались методи порівняння, 

синтезу та аналізу, узагальнення, дослідження динаміки та структурних змін. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові 

акти з питань рекламної діяльності підприємств, матеріали Державного 

комітету статистики України, рекламних агенцій, опубліковані матеріали 

наукових досліджень, енциклопедичні видання, монографічні дослідження 

зарубіжних та вітчизняних авторів, матеріали підприємства. 

Структура бакалаврської роботи. Робота складається з вступу – 3 

сторінки, основної частини – 74 сторінок, висновків та пропозицій – 2 сторінки, 

списку використаних джерел – 6 сторінок та 4 додатків. Загальний обсяг 

випускної роботи – 84 сторінки. 

 

 



ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Провівши дослідження бакалаврської роботи на тему: «Планування і 

реалізація рекламної діяльності підприємства (на матеріалах «ТОВ «Мода з 

доставкою»)», можна дійти таких висновків: 

1.  Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що основний 

тягар у понятті реклами покладається не на спосіб популяризації, а на саму 

інформацію, оскільки будь-яка реклама – це завжди інформація.  

2. Як у нормативно-правових актах, так і в науковій літературі, існує 

єдиний підхід стосовно способу популяризації. Так, рекламна інформація може 

розповсюджуватись у будь-якій формі, тобто за допомогою будь-яких носіїв та 

засобів. Фактично формою розповсюдження реклами може бути будь-яка 

форма розповсюдження масової інформації.  

3. Під плануванням спеціалісти рекламного бізнесу розуміють 

управлінський процес визначення цілей підприємства в галузі створення 

контактів з цільовою аудиторією та шляхів їх досягнення. 

4. Реклама використовується з метою просування продукції та послуг від 

виробника до споживача з використанням певних засобів, вибір яких 

здійснюється залежно від продукції, рекламодавця, виробника, поширювача і 

споживача реклами. 

5. ТОВ «Мода з доставкою» – велика компанія сектора e-commerce, що 

здійснює онлайн-продаж і доставку модного одягу, взуття, аксесуарів. 

Асортимент інтернет-магазину «Мода з доставкою» налічує більше 1000000 

товарів і 900 справжніх світових брендів. 

6. Асортимент ТОВ «Мода з доставкою» постійно поповнюється новими 

товарами та брендами, в числі яких є як всесвітньо відомі виробники (Mango, 

Incity, SAVAGE, Tom Tailor, Adidas та інші), так і дизайнерські марки, 

ексклюзивно представлені на Lamoda.ua. 

7. Web-сайт ТОВ «Мода з доставкою» (Lamoda.ua.) є основним 

елементом, який пов’язує відвідувачів сайту та адміністрацію магазину. 

8. Провівши аналіз діяльності ТОВ «Мода з доставкою», можна дійти 



висновку, що підприємство працює прибутково та щороку збільшує чистий 

дохід. Товариство має невеликий запас ліквідності та фінансової стійкості. 

9. На ТОВ «Мода з доставкою» рекламною діяльністю займається відділ 

маркетингу та реклами. 

10. Фактичні витрати на рекламну діяльність перевищували планові на 

9,1%. Перевищування відбулось по всім статтям плану. Це могло бути 

викликано як об’єктивними причинами (підвищення тарифів на рекламні 

послуги з боку ЗМІ), так і у зв’язку з недоліками роботи відділу маркетингу та 

реклами підприємства. 

11. Зі збільшенням витрат на рекламу ТОВ «Мода з доставкою» протягом 

досліджуваного періоду відбувається зростання чистого доходу від реалізації 

продукції. Це відображає пряму залежність між рекламуванням продукції 

інтернет-магазину та обсягами реалізації, а отже і прибутковістю підприємства.  

12. Рекламування продукції ТОВ «Мода з доставкою» здебільшого 

відбувається за допомогою використання таких каналів комунікацій як реклама 

в Інтернеті та на телебаченні. 

13. Результати проведеного дослідження дозволили виявити проблеми у 

плануванні та реалізації рекламної діяльності ТОВ «Мода з доставкою»: 

пріоритет тактичного планування над стратегічним; висока частка 

суб’єктивізму при розробці реклами та ігнорування ролі ретельних 

маркетингових досліджень в ефективному медіа плануванні. 

14. Для підприємства ТОВ «Мода з доставкою» необхідним є розробка 

бюджету реклами на прогнозний період, в якому буде враховано рекламу на 

радіо та транспортних засобах. 

15. При запровадженні запропонованих заходів щодо реалізації 

здійснення реклами на радіо та на транспортних засобах ТОВ «Мода з 

доставкою» матиме можливість збільшити чистий дохід від реалізації продукції 

на 3513 тис. грн. або на 12,8%. 
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