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ЯК ОЦІНЮВАТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

 

Наталія Гасаненко, канд.фіз.мат.наук, інститут соціології НАН України 
 
Проведення рекламних кампаній серед населення за допомогою засобів масової 

інформації – це дуже коштовна річ, тому оцінка ефективності проведення рекламної кампанії 

до, в період  і після ії закінчення дуже важливі для тих, хто виділяє кошти. 

Існує багато методів оцінки ефективності рекламних кампаній в ЗМІ. Всі вони 

розподіляються на ті, що використовуються в період планування рекламної кампанії, та ті, що 

вимірюють її ефективність в процесі чи після проведення рекламної кампанії. 

Щодо методів прогнозування ефективності  доведення інформаційного (рекламного) 

повідомлення до цільової аудиторії, тобто тих, для кого проводиться рекламна кампанія,  - це 

тестування рекламних повідомлень та медіа планування.  

В процесі проведення або наприкінці рекламної кампанії  для виміру ефективності 

рекламних кампаній застосовують моніторинг ефективності методом опитування цільової 

аудиторії. 

Тестування рекламних повідомлень 

Після формулювання цілей та задач рекламної кампанії, характеристик цільової аудиторії 

починається творчий процес створення рекламних повідомлень (телевізійні ролики, логотипи, 

гасла, назви то що). Створюються кілька варіантів, які потрібно показати представникам 

цільової аудиторії та розпитати їх відносно того, як вони сприймають розроблені варіанти 

рекламних повідомлень. Дуже важливо, щоб люди, які тестують рекламне повідомлення, були 

щирі в своїх відповідях та відкриті для спілкування. Інформація, що ретельно збирається на 

протязі такого спілкування, вкрай  потрібна тим, хто розробляє концепції рекламних 

повідомлень. Саме в такий спосіб започатковується майбутня ефективність рекламних 

кампаній.  Такі дослідження або тестування проводяться у вигляді фокусованих або 

глибинних інтерв’ю. За наперед заданим сценарієм з представниками цільової аудиторії 

проводяться 1-2 часові бесіди, в яких у різний спосіб розпитують людей щодо їх відношення 

до розроблених рекламних повідомлень. Робити ці дослідження повинні спеціалісти,  

незалежні від тих, хто розробляє рекламні повідомлення. Для якісного проведення таких 

досліджень необхідні спеціальні приміщення з відеокамерами, диктофонами, прозорими 

дзеркалами, тощо. 

По результатах цих досліджень рекламні повідомлення часто-густо переробляються в 

такий спосіб, щоб повідомлення  сприймалось тими, кого воно стосується,  максимально точно 

та влучно. 
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Медіа планування 

При виборі засобів масової інформації  як носіїв рекламних повідомлень можливо 

зробити прогнози щодо кількості людей, які будуть „контактувати” (дивитись, слухати, 

читати) з рекламними повідомленнями  на протязі дії рекламної кампанії. Можливо оцінити  

також загальну кількість таких контактів та середню кількість контактів на кожного 

представника цільової аудиторії. Для цього існує процедура медіа планування, яка, по-перше, 

дозволяє серед усіх ЗМІ відібрати лише ті, якими найбільш інтенсивно користується цільова 

аудиторія, а, по друге, оптимально розподілити бюджети рекламної кампанії серед обраних 

засобів масової інформації. Це найбільш поширена в усьому світі процедура, що дозволяє 

обґрунтовувати доцільність медіа планів рекламних кампаній.  

Для того, щоб застосувати медіа планування, потрібна інформація щодо того, як цільова 

аудиторія користується засобами масової інформації. Існує два шляхи, щоб отримати таку 

інформацію. Перший – це опитування цільової аудиторії, другий – це користування вже 

проведеними синдикативними (тобто проведеними для багатьох) дослідженнями розмірів та 

составу аудиторії засобів масової інформації. Пряме опитування цільової аудиторії доцільне 

лише у випадку, коли не існує готової  інформації про поведінку цільової аудиторії відносно 

засобів масової інформації. 

Медіа дослідження. 

В Україні проводяться дослідження аудиторії багатьох центральних телеканалів, 

радіостанцій, періодичних видань та зовнішньої реклами. Методи, якими користуються 

дослідники в Україні, досить розвинені і такі, якими користуються в усьому світі. 

Аудиторія багатьох всеукраїнських періодичних видань вивчається за допомогою 

періодичних (раз в півріччя) масових опитувань населення міст України. Нажаль, щодо 

сільського населення, то науково обґрунтованих даних немає. Це пов’язане з тим, що такі 

дослідження досить коштовні, і замовниками виступають рекламодавці, яких поки що не 

цікавить вплив на сільське населення України. Періодичні  видання, що вивчаються, теж за 

звичай  такі, що їх бізнес пов’язаний з розміщенням комерційної реклами. Тому періодичні 

видання, які цим не займаються, але мають вплив на населення та  велику аудиторію читачів, 

теж не досліджуються, аж поки не фінансують проект по вивчення аудиторії. Багато проблем з 

аналізом читацької аудиторії місцевої преси.  Таких досліджень повинно бути багато в 

кожному місті, але тих, хто має змогу фінансувати такі проекти на містах не вистачає.  

Аудиторія українських радіостанцій вивчається теж за допомогою періодичних 

опитувань (щоквартальних)  населення України. Такі дослідження єдині, що дають змогу 

оцінити великий вплив національних радіостанцій, таких як УР-1, на сільське населення 

України. Щодо місцевих радіостанцій FM діапазону,  то лише в Києві проводиться періодичне 
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щоденникове дослідження, що дозволяє прогнозувати поведінку населення щодо слухання 

радіостанцій кожні 15 хвилин. В декількох великих містах проводяться періодичні опитування 

щодо радіослухацьких уподобань.  

Найбільш точні дані ми маємо щодо центральних каналів телебачення. Задля здобуття 

інформації про аудиторію кожної хвилини на телеканалах   для різних цільових аудиторій 

застосовують спеціальні пристрої, що мають назву піплметри. Вони розміщуються в 1200 

сімейних помешканнях, що відібрані випадково, але з урахуванням всіх необхідних факторів, 

що впливають на те, як населення користується телебаченням. Піплметри слідкують на яких 

каналах працює телевізор, та,  за допомогою членів родини, збирається інформація хто 

дивиться телевізор, кожної хвилини. Зібрана інформація щоденно передається в єдиний центр, 

де вона аналізується. На базі поведінки людей за деякий період (неділя, місяц чи більше) 

робляться прогнози поведінки цільової аудиторії на найближче майбутнє. Саме цими даними і 

користуються при плануванні рекламних кампаній на центральних телеканалах України. Коли 

дані збираються досить точно, то можливо і цінову стратегію телеканалів будувати з 

урахуванням кількості аудиторії кожної хвилини. Чим більше аудиторія, тим дорожче коштує 

розміщення рекламного повідомлення. На сьогодні саме в такий спосіб і складається кошторис 

рекламних кампаній. На початку він складається на базі прогнозу, а потім по результатах 

дослідження аудиторії  підтверджується або коригується. 

Медіа показники. 

Розглянемо на прикладі основні показники рекламної кампанії, що характеризують її 

ефективність стосовно кількості контактів з рекламними оголошеннями. Такі контакти, за 

звичай, називають, потенційними контактами. Хай цільова аудиторія, до якої потрібно 

звернутись з рекламними повідомленнями, складає 5 млн.чоловік. Медіа дослідження дає 

прогноз кількості представників цільової аудиторії в окремій частці телепростору (час-канал), 

де можливе розміщення одного рекламного повідомлення, як 500 тис.чоловік. Таким чином, 

можна розрахувати рейтинг (Rating)  як частку  цільової аудиторії (в процентах), що буде 

дивитись телевізор в той час, коли там транслюватиметься рекламне повідомлення. В нашому 

випадку Rating дорівнює 500 000 / 500 000 *100 = 10%. Це означає, що на кожну сотню 

представників цільової аудиторії буде зроблено 10 контактів з рекламним повідомленням. 

Тоді, якщо ми маємо рейтинги виходів рекламних повідомлень всієї рекламної кампанії та 

складемо їх, то отримуємо кількість потенційних контактів з рекламними повідомленнями 

всієї рекламної кампанії на кожну сотню цільової аудиторії . Такий показник зветься TRP’s 

(Target Rating Points). Якщо цільова аудиторія  співпадає зі всім населенням, що 

досліджується, то такий показник має назву GRP’s (Gross Rating Points).  
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Хай у нашому випадку TRP’s складає 500. Тоді можна твердити, що кожен представник 

цільової аудиторії зробив в середньому по  5 контактів з рекламними повідомленнями за 

період рекламної кампанії. Але в дійсності далеко не всі представники цільової аудиторії хоч 

раз бачили рекламне повідомлення. Це може бути з різних причин. Наприклад, деякі верстви   

населення дуже рідко дивляться телевізор. Тому конче необхідно оцінювати кількість 

представників цільової аудиторії, що хоч раз контактували з рекламним повідомленням. Такий 

показник також прогнозується за допомогою  медіа досліджень. Він має назву „покриття 

рекламної компанії” і означається як Reach або Cover. Це частина (в процентах) цільової 

аудиторії, що хоч раз зробила контакт з рекламним повідомленням.  Тепер можна зробити 

оцінку середньої кількості  контактів з рекламним повідомлення серед тих, хто дійсно бачив 

рекламну кампанію. Нехай у нашому випадку Reach дорівнює 50%. Тоді середня кількість 

контактів, що має означення Average Frequency, буде дорівнювати 500/50 = 10 контактам. 

Якщо нам потрібна загальна кількість контактів з рекламними повідомленнями, достатньо  

TRP’s /100 та помножити на розмір цільової аудиторії. Цей показник має назву OTS 

(opportunity to see) та в нашому випадку дорівнює  500/100*5 000000 = 25 млн. контактів. 

Продовжим наш приклад. Нехай бюджет рекламної кампанії  складає 1 000 000 грн. Тоді 

можна порахувати скільки коштує  в середньому тисяча контактів CPT (Cost per Thousand) або 

скільки коштує один пункт рейтингу CPP (Cost per Point). 

В нашому випадку CPT = 1 000 000 / 25 000 000 *1000 = 40 грн, CPP = 1 000 000 / 500 

=2 000 грн. 

Всі вищевказані показники є обов’язковими при складанні плану рекламної кампанії і з 

умови, що існують відповідні медіа дослідження, можут бути перевірені в часі.  

Однак при розрахунках медіа показників рекламної кампанії після ії проведення (так 

званий постаналіз рекламної кампанії)  проводиться оцінка лише потенційних контактів. Для 

оцінки реальної дії рекламної кампанії проводяться окремі дослідження в разі їх необхідності. 

 

Моніторинг ефективності рекламної кампанії 

В залежності від цілей та задач рекламної кампанії можливо  сформулювати показники ії 

ефективності  таким чином, щоб при масовому опитуванні представників цільової аудиторії 

з’явилась можливість виміряти зміну цих показників за період  рекламної кампанії. Саме так 

можливо оцінити ефективність впливу рекламної кампанії на цільову аудиторію. Наприклад, 

якщо однією з задач рекламної кампанії було збільшення  рівня знання щодо діяльність 

організації, то порівняння частки тих, хто мав ці знання до проведення  рекламної кампанії та 

після неї,  дозволить зробити висновок щодо ефективності вирішення цієї задачі. Ще краще 

провести моніторинг показників ефективності на протязі рекламної кампанії. Для цього 
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проводять декілька хвиль опитувань, або  неперервне опитування за методикою ролінга 

(rolling). Це коли опитування проводиться рівними частками щоденно, або щотижня і 

показники вираховуються для тих, кого опитали в останній тиждень, місяць, тощо. 

Такі дослідження проводяться лише на замовлення тих, кого цікавить оцінка 

ефективності рекламної кампанії. На звичай це є рекламодавець, той, хто замовив рекламну 

кампанію та витратив на неї кошти. Вартість таких досліджень не мала, тому треба 

співставляти затрати на рекламу та на дослідження її ефективності. Розумною пропорцією 

може бути один к десяти. Тобто не більше 10% коштів, витрачених на рекламну кампанію,  є 

сенс витратити на дослідження її ефективності. За звичай ця частка у українських 

рекламодавців не перевищує 2-5 %%. Коли проведена рекламна кампанія не є останньою, а 

планується продовження  рекламних зусиль, то має сенс в такі дослідження вкладати і  

пошуки подальших можливих творчих напрямків та задумів.  Для цього можливо провести 

опитування з елементами глибинного інтерв’ю  таким чином,  щоб скласти кількісну картину 

впливу рекламних повідомлень на різних носіях, а також впливу елементів повідомлень 

(логотипу, назви, зображень, тощо).  

 

Особливості оцінки ефективності соціальної реклами 

Оцінка ефективності соціальної реклами має свої особливості в зв’язку з особливими 

задачами, які вона вирішує. Найчастіше задачами соціальної реклами є покращання іміджу 

громадських організацій та державних установ, підвищення довіри до їх діяльності. При 

опитуваннях до та після рекламних кампаній показниками підвищення іміджу та довіри 

можуть бути середні оцінки ступеню довіри чи якихось якісних складових іміджу організації, 

що рекламується. Наприклад, таке запитання „Оцініть ступінь довіри до діяльності організації 

за шкалою 1 – зовсім не довіряю, 2 – скоріше не довіряю, ніж довіряю, 3 – як довіряю так і ні, 

4 - скоріше довіряю, ніж ні, 5 – повністю довіряю.”  

Показники, динаміку зміни яких  потрібно оцінювати, розробляють ще в період розробки 

концепції рекламної кампанії і тестують разом з рекламними повідомленнями. Важливо, щоб 

питання були прозорі, не викликали непорозумінь чи складностей для представників цільової 

аудиторії при опитуванні.  

Розуміння ефективності соціальної реклами практично неможливе без проведення 

моніторингових досліджень в період проведення рекламних кампаній, так як результатом 

таких кампаній найчастіше є покращання таких  якісних показників, які стають помітні лише 

на протязі великого проміжку часу.  
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