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Вступ. Українська інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура є 

найважливішим чинником сталого зростання національної економіки, 

зміцнення авторитету країни в міжнародному співтоваристві. В той же час 

сьогодні посилюється конкурентна боротьба між різними операторами 

телекомунікацій, зокрема в сегменті послуг мобільного зв’язку. В умовах 

конкуренції особливого значення набуває ефективність підприємницької 

діяльності, одним із важливих чинників якої є комунікативна підсистема, що 

відповідає за інформаційний зв'язок між операторами та споживачами послуг 

зв’язку. Частиною цієї підсистеми є рекламна діяльність. 

http://revision2015.com/
http://qualityguild.vniis.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/572
http://qualityguild.vniis.ru/file/bulletin-1/DEFAULT/org.stretto.plugins.bulletin.core.Article/file/572
http://iso-management.com/wp-content/uploads/2014/08/ISO-9001_2015.pdf
http://iso-management.com/wp-content/uploads/2014/08/ISO-9001_2015.pdf


Реклама використовується операторами мобільного зв’язку як один з 

основних і дієвих засобів донесення інформації про свої послуги до 

потенційних споживачів. Для цього застосовуються різні, такі, що стали вже 

традиційними, засоби поширення реклами: газети, журнали, радіо, 

телебачення, пошта, мережа інтернет тощо. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що кожен оператор 

мобільного зв’язку, пропонуючи безліч видів реклами, не завжди може 

оцінити її ефективність. 

Формулювання мети (постановка задачі). Метою роботи є 

узагальнення теоретичних аспектів оцінки рекламної діяльності операторів 

мобільного зв’язку. 

Основна частина. Проблемами оцінки ефективності реклами сьогодні 

займається достатня кількість науковців, але незважаючи на розробленість 

окремих напрямів даної проблеми і наявність на ринку відповідних 

технологій, які дозволяють забезпечити проведення оцінки, сьогодні 

відсутній єдиний узгоджений підхід щодо оцінювання ефективності 

рекламної діяльності, зокрема у сфері мобільного зв’язку. 

В ході узагальнення джерел [1 – 4], можна стверджувати, що реклама –  

це елемент комунікаційного комплексу в основі якої лежить інформація і 

переконання: вона інформує споживачів про альтернативи вибору та є 

ефективним засобом змагання за гроші споживачів. З одного боку, реклама 

носить чисто психологічний (комунікативний) характер, з іншого – 

економічний. 

Для того, щоб краще зрозуміти механізм дії реклами на споживачів, 

часто удаються до моделювання. У традиційній рекламі найбільш відомі такі 

моделі, як: AIDA, ACCA, DAGMAR тощо. Ці моделі засновані на аналізі 

послідовних стадій психологічного стану споживачів під впливом 

рекламного повідомлення. 

1) Ефективність реклами багато в чому залежить від продуманості 

рекламного повідомлення. Наприклад, в західній літературі широко відома 

так звана модель AIDA (рис. 1), яка має на увазі чотири послідовні стадії 

взаємодії споживача з рекламною інформацією [5, с. 246]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Стадії взаємодії споживача з рекламною інформацією за 

моделлю AIDA  

Згідно цієї моделі рекламне повідомлення повинне притягнути увагу 

споживача, потім викликати інтерес, бажання придбати товар і, у результаті, 

спровокувати купити товар.  

A    А 

 

D    I 

1 

2 3 

4 

 

 

увага 

(attention) 

 

інтерес 

(interest) 

 

дія 

 (action) 

 

бажання 

(desire) 

 



2) Модель АССА передбачає стадії (рис. 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Стадії взаємодії споживача з рекламною інформацією за 

моделлю АССА 

Згідно моделі АССА реклама спочатку повинна притягнути увагу 

споживача, потім споживач повинен зрозуміти рекламне повідомлення, 

прийняти рішення і переконатися в його правильності, після цього виконати 

дію сприятливу для рекламодавця (наприклад, купити товар). 

3) Модель DAGMAR (визначення рекламних цілей для вимірних 

рекламних результатів) передбачає такі стадії взаємодії з рекламою як: 

обізнаність, знання, переконання і дія. Ефективність реклами залежить від 

розміру приросту числа споживачів на кожній з цих стадій (див. рис.3). 

4) Ще одна модель результативності реклами, так звана «думати-

відчувати-діяти», передбачає три категорії ефектів [5, с. 246]: 

- пізнавальні (розумові, або раціональні); 

- емоційні (імпульсивні); 

- вольові (рішення або дія). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Стадії взаємодії споживача з рекламною інформацією за 

моделлю DAGMAR  

У цієї моделі існує ще дві варіації з іншим порядком реакцій: 

- Думати – діяти – відчувати. Споживач спочатку дізнається про 

товар, потім купує його, і тільки потім складає власну думку про нього.  

- Діяти – відчувати – думати. Люди купують товар, і тільки потім 

складають про нього думку.  

Моделі рекламної дії служать основою при розробці методів оцінки 

комунікативної та економічної ефективності рекламної діяльності. При 

оцінці комунікативної ефективності визначають рівень впливу реклами на 

споживача.  
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Економічна ефективність може бути визначена як співвідношення між 

результатами і витратами господарської діяльності [6]. Економічну 

ефективність іноді називають також комерційною ефективністю [6, с. 604].  

Економічна ефективність зазвичай залежить від комунікативної, 

іншими словами, рівень продажів залежить від ступеня психологічного 

впливу реклами на споживача. Комунікативну ефективність в традиційній 

рекламі виміряти значно легше, ніж економічну. 

Висновки. Підсумовуючи усе вищевикладене, можна відмітити, що 

реклама це, у першу чергу – елемент комунікаційного комплексу, оцінка 

ефективності якого для операторів мобільного зв’язку, передбачатиме: 

- визначення комунікативного та економічного ефекту; 

- урахування різних варіантів взаємодії споживача з рекламною 

інформацією, залежно від механізму обраної моделі рекламного 

повідомлення. 
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Вступ. Ринок поштових послуг розвивається значно повільніше, ніж 

телекомунікаційний, у силу цілого ряду причин, найважливішою з яких є 

більш низька, чим в інших галузях, рентабельність основної діяльності, що 


