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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ 

ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ 

 
На сьогодні представлення та просування в соціальних мережах є одним з основних 

чинників комерційного успіху для суб’єктів малого та середнього бізнесу. Проте у зв’язку зі 

стрімким розвитком медіа ресурсів та значним інформаційним навантаженням на 

споживача процес рекламного планування у мережі інтернет потребує створення нових 

методів та підходів. Дана робота пропонує автоматизовану систему для організації 

процесу прийняття рішень під час планування рекламної кампанії підприємства. 

Користувачі представленої системи можуть знаходити платформодавців, організовувати 

ефективну рекламну стратегію та оптимально розподіляти рекламний бюджет між 

популярними соціальними мережами. Впровадження системи дає змогу приймати 

оптимальне рішення в процесі планування рекламної кампанії підприємства. 

 
Nowadays, representation and promotion on social networks are among the leading 

commercial success factors for small and medium-sized businesses. However, due to the rapid 

development of media resources and a significant information load on the consumer, advertising 

planning on the Internet requires the creation of new methods and approaches. This work offers an 

automated system for organizing the decision-making process when planning an advertising 

campaign for the company. This system can find platformers, organize an effective advertising 

strategy, and optimally distribute the advertising budget between popular social networks. The 

implementation of the system allows making the optimal decision in planning the enterprise's 

advertising campaign. 

 

У XXI столітті інтернет-реклама є провідним рушієм світової економіки. 

Наразі основна ціль реклами – це комерційна пропаганда товарів та послуг для 

ознайомлення та зацікавлення споживачів, що в кінцевому результаті веде до 

розширення збуту [1]. Варто зазначити, що нині реклама з форми простого 

поширення інформації розвинулася в засіб активної взаємодії зі споживачем, стала 

найбільш ефективним інструментом маркетингового впливу на ринок [2]. Сучасну 

рекламну діяльність наразі не варто розглядати лише як процес розроблення та 

розміщення рекламно-інформаційних повідомлень. Натомість реклама стає 

результатом низки досліджень, стратегічних і тактичних планів, поточних 

управлінських рішень у всіх сферах маркетингової активності [3]. 

Попри значне збільшення маркетингових витрат в Україні впродовж 

останнього десятиліття, ефективність просування підприємств онлайн залишається 

невисокою [3]. Загалом планування ефективної рекламної кампанії передбачає вибір 
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оптимальної програми розміщення рекламного матеріалу. Світові комерційні 

гіганти в рекламному бізнесі, наприклад, використовують новітні інформаційні 

технології та дороге програмне забезпечення. Проте в Україні далеко не кожне 

підприємство має змогу витрачати значні кошти на просування; натомість 

керівництво вимушене покладатися насамперед на досвід власних співробітників 

[4]. Тому дане дослідження має на меті розв’язати проблему медіапланування. У 

роботі запропоновано математичну модель для планування рекламної кампанії та 

створення на її основі системи підтримки прийняття рішень. 

Формування та подальший розподіл рекламного бюджету є критичним 

етапом у процесі рекламної діяльності. Він необхідний для фінансового контролю, а 

його розроблення дає змогу порівняти витрати на рекламу з іншими витратами.  

Оптимізаційну задачу проведення рекламної кампанії сформовано так: 

  0 minmax ,

,

C

C

I P P V C

E E


   



C   (1) 

де I – прибуток від реалізації певного товару; 0P  – ціна товару; minP  – ціна 

товару, за якої прибуток дорівнює нулю (собівартість товару); V – обсяг реалізації 

товару за поточний період; C – витрати на рекламу за поточний період; E – 

рентабельність вкладень у рекламу; CE  – рентабельність альтернативних вкладень. 

Залежність обсягу реалізованого товару від величини рекламного бюджету 

представлено як ступеневу функцію 
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де 0V  – обсяг реалізації товару за певний період часу; 0C  – величина 

рекламного бюджету за цей же період (передбачається, що величини 0V  й 0C  

відомі); maxV  – загальна ємність ринку; V – об’єм реалізації товару за умови 

рекламного бюджету C. 

Задача ефективного розподілу рекламного бюджету в процесі 

медіапланування належить до задач динамічного програмування з оптимізацією 

цільової функції. У такому разі відбувається моделювання максимального 

охоплення аудиторії, яке враховує коефіцієнти зворотного зв’язку. Загалом задачу 

(1)–(2) можна віднести до класу проблем про складання рюкзака без повторень 

предмету [5]. Подібні завдання полягають у знаходженні піднабору ваги не більше 

W максимальної вартості за даним набором з n предметів із вартостями 1, nv v  та 

вагами 1, , nw w , а також загальній вазі V. 

Піч час формування рекламної стратегії вибір сценарію просування 

обирається відповідно до відомих характеристик підприємства (фактів) та обраних 

цілей рекламної кампанії (відношень). У даному дослідженні пропонується 
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використання семантичної мережі представлення знань на основі асоціативних 

зв’язків [6]. Для побудови семантичної мережі створено словник предметної 

області, де описано всі поняття, які присутні в системі. 

Словник містить такі характеристики, як назва об’єкта (події), визначення 

сутності, назва атрибута (властивості) об’єкта та допустимі значення атрибута. 

Також до словника увійшли такі поняття: підприємство, характеристики, сценарій, 

модель ринку, бюджет рекламної кампанії, етап життєвого циклу товару. Зі 

словника предметної області виділено основні сутності, рівні та підрівні сутностей, 

що в результаті зводиться до семантичної мережі експертної системи. Результатами 

роботи експертної системи на основі семантичної мережі є сценарій та модель 

рекламної кампанії, що задовольняє вимогам підприємства. Вибір соціальних мереж 

(каналів реклами) відбувається після ретельного аналізу всіх можливих варіантів і 

вибору найбільш ефективних із них, відповідно до маркетингових цілей та ресурсів 

підприємства. 

На основі оптимізаційної задачі (1)–(2) та семантичної мережі експертної 

системи розроблено автоматизовану систему підтримки прийняття рішень. 

Програмний модуль системи реалізовано на стеку мови програмування Python. 

Основне призначення програмного модуля – автоматизація рутинних операцій та 

підтримка прийняття рішень під час ефективного планування рекламної кампанії на 

підприємстві. 

Функціонування системи складається з кількох етапів, кожний із яких 

відповідає етапу планування рекламної кампанії підприємства. За кожний етап 

відповідальна відокремлена функція – метод базового класу. Алгоритм 

функціонування системи представлено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритму автоматизованої системи 
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Запропонована система дає змогу виконувати такі операції: 

– розраховувати бюджет рекламної кампанії; 

– організовувати стратегії рекламної кампанії; 

– обирати найбільш ефективні канали просування за даних умов; 

– ефективно розподіляти рекламний бюджет поміж обраними каналами; 

– формувати звіт із рекомендованими параметрами рекламного плану. 

Вхідними даними для системи є значення основних економічних 

характеристик підприємства, а саме: минулі затрати на рекламу, ціна за одиницю 

товару, собівартість товару, максимально можливий розмір рекламного бюджету, 

етап життєвого циклу товару, довжина рекламного повідомлення, кількість показів 

реклами в день. На вхід система дістає текстові файли, у яких наведені коефіцієнти 

для знаходження оптимального типу реклами та інформація щодо назви й основних 

параметрів каналу реклами. Користувач може зберегти отримані результати у 

вигляді звіту в текстовий файл. 

Отже, дана робота представляє розроблення автоматизованої системи 

підтримки прийняття рішень для ефективного планування рекламних кампаній. 

Проведене дослідження спрямоване на розв’язання таких завдань: застосовано 

підхід динамічного програмування для розв’язання задачі оптимального розподілу 

рекламного бюджету; запропоновано використовувати метод розроблення 

рекламної стратегії підприємства з допомогою семантичної мережі представлення 

знань асоціативними зв’язками; запропоновано застосовувати метод аналізу ієрархії 

для вибору найефективнішої соціальної мережі;. У подальших дослідженнях автори 

планують вдосконалити запропоновану систему для планування рекламних 

кампаній із використанням кількох засобів розміщення рекламного повідомлення. 
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