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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі ринкових відносин рекламна

діяльність являє собою ефективний важель розвитку
економіки України. Відповідно, концепція державного
регулювання в сфері рекламної діяльності повинна бути
розроблена з урахуванням особливостей економічно/
го механізму реклами з прийняттям до уваги практич/
ного досвіду співпраці з учасниками рекламного ринку
та повинна бути орієнтована на створення розвиненого
рекламно/інформаційного середовища в Україні, що
відповідає європейським і міжнародним вимогам зав/
дяки наявності інноваційних видів реклами та буде гар/
монійно співвідноситися з європейським та світовим
комунікаційним простором. Для реалізації даної кон/
цепції потрібен відповідний дієвий механізм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням розробки механізмів державного регулю/
вання рекламної діяльності приділяли власні наукові

УДК 351.862.4:659.1

В. О. Шведун,
старший науковий співробітник, Навчально�науково�виробничий центр,
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

V. Shvedun,
senior scientific employee of Educational�scientific�production ctnter, National University of Civil Protection of Ukraine

DEVELOPMENT OF THE MECHANISM OF INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF STATE
REGULATION IN ADVERTIZING ACTIVITY SPHERE

У статті запропоновано розробити механізм впровадження концепції державного регулюван�

ня в сфері рекламної діяльності. Такий механізм базується на побудові уточненого прогнозу

обсягу рекламного ринку України.

It is offered to develop the mechanism of introduction of the concept of state regulation in

advertizing activity sphere in the article. This mechanism is based on creation of the specified forecast

of volume of Ukrainian advertizing market volume.

Ключові слова: механізм, концепція, державне регулювання, сфера рекламної діяльності, прогноз.
Key words: mechanism, concept, state regulation, advertising activity sphere, forecast.

доробки такі вчені, як: О.Б. Коротич [1], О.В. Радченко
[2], Р.М. Рудницька [3], О.І. Черниш [4].

Проте в науковій літературі відсутній механізм впро/
вадження концепції державного регулювання в сфері
рекламної діяльності.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка механізму впровадження

концепції державного регулювання в сфері рекламної
діяльності.

Для досягнення поставленої мети в роботі необхід/
но поставити та вирішити такі завдання:

— проаналізувати економічні методи державного
управління;

— обгрунтувати побудову прогнозу зміни обсягів
рекламного ринку України як основу для розробки ме/
ханізму впровадження концепції державного регулю/
вання в сфері рекламної діяльності;

— порівняти результати прогнозу обсягів реклам/
ного ринку України з експертними даними.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для практичного впровадження концепції держав/

ного регулювання в сфері рекламної діяльності пропо/
нується створити відповідний механізм.

Такий механізм базується на застосуванні еконо/
мічних методів державного регулювання в сфері рек/
ламної діяльності, зокрема, індикативного планування.

У цілому, економічні методи державного управлін/
ня (зокрема, регулювання) виникли та продовжують
розвиватися в процесі здійснення людиною підприєм/
ницької діяльності на базі виробничих відносин, які
проявляються в якості об'єктивних економічних за/
конів та визначених економічних інтересів. Виходячи
з цього, сучасна теорія державного управління вима/
гає поглиблених знань та вмінь використання економ/
ічних закономірностей з можливістю їх врахування в
контексті усунення проявів управління економічними
процесами за допомогою адміністративно/командних
методів [2].

Економічні методи державного управління орієн/
туються на досягнення визначених цілей і завдань че/
рез типові, притаманні управлінню економічні засоби
та стимули, що чинять вплив на інтереси економічного
характеру.

Сучасне суспільство характеризується наявністю
об'єктивних інтересів економічного характеру, раціо/
нальне використання яких сприяє прискоренню інтен/
сифікації розвитку національної економіки. Ці інтереси
широко застосовуються в управлінні процесами вироб/
ництва та розподілу суспільного продукту й національ/
ного доходу на базі відповідних економічних стимулів і
цільових державних комплексних програм, спрямова/
них на забезпечення соціально/економічного розвитку
[4].

Метою економічних методів державного управлін/
ня є поєднання інтересів різнохарактерних суспільних
груп, підприємницьких структур та держави, що, в свою
чергу, дозволить збільшити обсяги продукції, робіт та
послуг, підвищити рівень їх якості, що, в свою чергу,
сприятиме підвищенню загального соціально/економі/
чного розвитку країни.

Використання в процесі державного управління
об'єктивних законів економіки та економічних інтересів
можна вважати економічними методами державного
управління [1].

Виходячи з цього, фактично під економічними ме/
тодами державного управління слід розуміти систему
методів й інструментів впливу на суб'єкти підприємниць/
кої діяльності через впровадження фінансово/еконо/
мічних законів та грошово/кредитних відносин з метою
створення сприятливих умов для досягнення високого
рівня економічних результатів [2].

Відповідно, в роботі пропонується використання
індикативного планування в межах механізму практич/

ного впровадження концепції державного регулюван/
ня в сфері рекламної діяльності. Основою даного пла/
нування є прогноз розвитку рекламного ринку України,
вихідні дані для побудови якого наведено в таблиці 1.

Для визначення доцільної регресивної функції, яку
потрібно використовувати в табличному процесорі
Microsoft Excel для здійснення прогнозування перспек/
тивних обсягів рекламного ринку України на майбутні
три роки, необхідно побудувати графік залежності об/
сягів рекламного ринку України від заданих інтервалів
часу (років) (рис. 1).

Рисунок 1 дозволяє побачити нелінійну залежність
між обсягами рекламного ринку України та часовим
інтервалом. Виходячи з цього, для прогнозування доц/
ільно використовувати функцію "Рост".

Тенденції розвитку ринку реклами України протя/
гом 2011—2015 рр. демонструють нелінійну залежність
між обсягами медійного ринку та часом. Відповідно, для
здійснення прогнозування необхідно обрати функцію
"Тенденція". Відповідний прогноз, отриманий за резуль/
татами її використання, відображені в таблиці 2.

 -  ,  .
2011 8 642
2012 9 478 
2013 10 553
2014 9 065
2015 8 941

Таблиця 1. Динаміка зміни обсягу рекламного
ринку України протягом 2011—2015 рр.
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Рис. 1. Тенденції зміни обсягу рекламного ринку

України протягом 2011—2015 рр.

 -  , .
2016 9 379
2017 9 401 
2018 9 423

Таблиця 2. Прогнозна динаміка зміни обсягу
рекламного ринку України протягом

2016—2018 рр.
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8 941 10 003 11,9% 9 379 4,9% 

Таблиця 3. Порівняльна характеристика прогнозів обсягу рекламного ринку України на 2016 р.
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Якщо порівняти прогнозні значення, отримані за
допомогою використання регресивної функції "Рост",
з прогнозами експертів Всеукраїнської рекламної ко/
аліції (табл. 2), то можна побачити, що ці значення сут/
тєво відрізняються. Так, відповідно до прогнозів Все/
української рекламної коаліції, обсяг рекламного (ме/
діа) ринку України в 2016 році досягне 10 003 млн грн.
Що ж стосується результатів прогнозування за допо/
могою функції "Рост", то його значення в перспектив/
ному 2016 році складе близько 9 379 млн грн., тобто,
враховуючи існуючі тенденції, обсяг рекламного ринку
України збільшиться, проте, темп росту буде значно
нижчим (табл. 3).

Як можна побачити з таблиці 3, темп приросту об/
сягу рекламного ринку України відповідно за результа/
тами прогнозу, отриманими шляхом використання рег/
ресивної функції "Рост", є майже в 2,5 рази меншими за
темп його приросту, отриманий відповідно до оцінки ек/
спертів Всеукраїнської рекламної коаліції.

При цьому, враховуючи прогнози експертів Міжна/
родного валютного фонду стосовно темпів росту украї/
нської економіки в 2015 році, слід зазначити, що він
очікувався лише на рівні 2%. Відповідно, темп прирос/
ту рекламного ринку України на рівні 11,9% в 2016 р.
не може розглядатися як реальне значення з прийнят/
тям до уваги, що протягом 2013—2015 рр. обсяг рек/
ламного ринку України зменшувався (зокрема, в 2014
році він зменшився на 14% порівняно з попереднім 2013
роком, а в 2015 році — на 1,4% порівняно з попереднім
2014 роком).

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ

В цілому, в роботі в межах розробки механізму
впровадження концепції державного регулювання в
сфері рекламної діяльності було отримано уточнений
прогноз обсягів рекламного ринку України на 2016 рік,
що, в свою чергу, дозволить оптимізувати процеси уні/
фікації механізмів державного регулювання в сфері
рекламної діяльності з урахуванням очікуваних в перс/
пективі тенденцій.
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