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Пи тан ня ви бо ру ефек тив но го ЗМІ
для розміщен ня рек ла ми "ніше вих"
про дуктів, цільо ва ау ди торія яких до -
сить про фесійна, вузь ка і чітко виз на -
че на, ча с то виг ля дає знач но більш
склад ним, ніж це здається спо чат ку.

Це зав дан ня ста вить у глу хий кут
ба га ть ох рек ла мо давців: як об ра ти
ефек тив ний засіб до не сен ня інфор -
мації про про дукт до цільо вої ау ди -
торії. Рек ла мо да вець зре ш тою по стає
пе ред ви бо ром: да ва ти рек ла му в вузь -
ко с пеціалізо ва не ви дан ня чи в безліч
пред став ле них на рин ку по тенційних
рек ла мо носіїв, які ма ють ве ликі на -
кла ди. Де рек ла ма при не се найбільшу
ко ристь з най мен ши ми ви т ра та ми, де
во на спра цює? А як що оби ра ти між
спеціалізо ва ни ми ви дан ня ми, як об -
ра ти са ме те, як що во ни май же не
рей тин гу ють ся за тра диційни ми ме -
то ди ка ми, і зре ш тою, ма буть, й
оціню ва ти їх потрібно інак ше, ад же
во ни за над то відрізня ють ся від ма со -
вих га зет і глян це вих ви дань.

І все ж та ки пер шим і най го -
ловнішим кри терієм у ви борі ЗМІ був
і за ли шається рей тинг. На ступ ни ми
кри теріями є охоп лен ня ау ди торії,
спеціалізація, ціна розміщен ня рек -
ла ми та інше, з чо го і скла дається рей -
тинг. Про те, де взя ти рей тинг?
Наскільки він об'єктив ний? За яки ми
кри теріями він фор му ва в ся? 
 пи тан -
ня, на які відповіді знай ти бу ває ду же
не про сто. І як що для ЗМІ, які
орієнто вані на ма со ву ау ди торію, такі
рей тин ги скла да ють ся ре гу ляр но
відо ми ми транс національ ни ми
дослідни ми ком паніями, на при клад,
"TNS в Ук раїні"1, то си ту ація, що
скла ла ся для вузь ко с пеціалізо ва них

ви дань, виг ля дає не так при ваб ли во.
Фа хові рин ки ха рак терні об ме же -

ною кількістю спеціалізо ва них ЗМІ,
по тенційних рек ла мо давців і не ве ли -
ки ми порівня но з ма со вим рин ком
цільо ви ми ау ди торіями. При цьо му до
спеціалізо ва них ЗМІ на ле жать в ос -
нов но му жур на ли, га зе ти та інтер -
нет
сай ти. Те ле ба чен ня і радіо з ма со -
вим охоп лен ням ау ди торій для
розміщен ня рек ла ми на цих рин ках
не підхо дять че рез пра вові об ме жен -
ня. На при клад, у та ких ЗМІ за бо ро -
не но розміщу ва ти рек ла му ре цеп тур -
них мед пре па ратів, тю тю но вих ви -
робів та ал ко голь них на поїв то що. Ці
ЗМІ не мож на на зва ти вда лим ви бо -
ром для рек ла ми для вузь ко го ко ла
фахівців, оскільки пе ре ва га та ко го
розміщен ня 
 ма совість ау ди торії, у
да но му ви пад ку ста не не доліком.
Цільо ва ау ди торія те ле ба чен ня та
радіо ча с то скла да ти меть ся із лю дей
різно го віку, освіти, фа ху і т.д., що зро -
бить по да ну рек ла му ціка вою для не -
знач но го відсот ка лю дей. У ре зуль таті
рек ла ма як що і бу де розміще на на цих
носіях, то ви я вить ся до ро гою та не -
ефек тив ною.

У той же час вузькість рин ку
спеціалізо ва них ви дань, їх не ве ликі
на кла ди роб лять такі ви дан ня не при -
ваб ли ви ми для здійснен ня моніто -
рин гу ЗМІ ве ли ки ми дослідни ми
ком паніями. То му рей тин ги
спеціалізо ва них ви дань час від ча су
скла да ють ся або ре дакціями са мих
ви дань для то го, щоб ма ти дані що до
сво го місця на рин ку, або не ве ли ки ми
дослідни ми ком паніями ча с то на за -
мов лен ня то го чи іншо го ви дан ня. В
ре зуль таті мож на спо с теріга ти, що

різні рей тин ги, скла дені різни ми ком -
паніями, од нак по од но му і то му са -
мо му рин ку і за один і той са мий
період, суттєво відрізня ють ся між со -
бою. Відбу вається це, по
пер ше, че -
рез відсутність стан дартів виз на чен ня
оцінки ви дан ня, по
дру ге, че рез різні
"по ба жан ня" за мов ників.

Са ме то му УАМ роз ро би ла ме то ди -
ку виз на чен ня рей тин гу спеціалізо ва -
них дру ко ва них ви дань на ос нові за -
про по но ва них нею кри теріїв фор му -
ван ня.

Ме та ме то ди ки роз роб ки
рей тин гу спеціалізо ва но го
ви дан ня
Виз на чи ти ефек тивність розміще-

н ня рек ла ми для рек ла мо давців, які
пра цю ють для чітко виз на че ної фа хо -
вої цільо вої ау ди торії. Роз ро би ти кри -
терії оцінки виз на чен ня охоп лен ня та
інтен сив ності тар ге ту ван ня для спе -
цифічних фа хо вих медіа. Ап ро бація
ме то ди ки бу де відбу ва ти ся на при -
кладі роз роб лен ня кри теріїв рей тин -
гу ван ня педіат рич них жур налів.

Струк ту ра ме то ди ки оцінки
рей тин гу
Рей тинг спеціалізо ва но го фа хо во -

го ви дан ня має скла да ти ся з ком плек -
с ної оцінки техніко
еко номічних,
імідже вих по каз ників і по каз ників
при ваб ли вості ви дан ня для цільо вої
ау ди торії.

Техніко
еко номічні по каз ни ки:
uна клад (ти раж);
u періодичність ви хо ду;
u ціна ре алізації;
uфор мат;
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1В Україні рейтинг для радіо і друкованих ЗМІ складає "TNS в Україні", а для телеканалів � "ГФК�ЮКРЕЙН".
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u ко ефіцієнт за галь но го об ся гу
ви дан ня;

u част ка ос нов но го фа хо во го
спеціалізо ва но го ма теріалу у за -
гальній кількості по да но го ма -
теріалу;

u част ка рек лам но го ма теріалу;
u част ка ко ль о ро во го ма теріалу у

за гальній кількості по да но го ма -
теріалу;

uна явність інтер нет
версії та її

змістов но го на по внен ня,
своєчас но го онов лен ня;

u част ка по крит тя фа хо во го се ре -
до ви ща (скільки фахівців да ної
спеціаль ності від за галь ної їх
кількості чи та ють це ви дан ня та
скільки разів пе ре чи ту ють; цей
по каз ник важ ко підра ху ва ти,
од нак ми за ли шаємо в рей тин гу
для ро зуміння йо го важ ли вості
для об'єктив них да них);

u вартість розміщен ня рек ла ми.
Іміджеві по каз ни ки:
u три валість існу ван ня на рин ку;
u част ка опубліко ва них ста тей у

за гальній кількості по да них ма -
теріалів (по каз ник, що ха рак те -
ри зує жор ст кий відбір ре -
дакційною ко легією ма теріалів
до дру ку ви хо дя чи із ро зуміння
їх при ваб ли вості для чи тачів ви -
дан ня); ча с то та ка інфор мація

Таб ли ця 1
Кри терії для фор му ван ня рей тин гу спеціалізо ва но го фа хо во го ви дан ня та ме то ди виз на чен ня по каз ників за ци ми кри теріями
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за кри та, її от ри ман ня по тре бує
якісних досліджень;

u кількість по си лань після ста тей;
цей по каз ник до стат ньо чітко
піддається об ра ху ван ню і по ка -
зує серйозність і фа ховість по да -
них ма теріалів у но мер;

u індекс ци туємості в Інтер неті
(IF 
 Impact Factor);

uна явність те ма тич них но мерів і
відо мих фахівців се ред ав торів
жур на лу;

u кількість провідних ус та нов се -
ред за снов ників;

u кількість членів ре дакційної ра -
ди та ко легії;

u по каз ник при ваб ли вості міста, в
яко му за сно ва но ви дан ня.

По каз ни ки при ваб ли вості ви дан ня
для цільо вої ау ди торії:

u по каз ник по ши рен ня ви дан ня
че рез пе ред пла ту;

u по каз ник при ваб ли вості ру б -
рик;

u по каз ник зруч ності до став ки
ви дан ня для ау ди торії;

u по каз ник ре гу ляр но го чи тан ня
ви дан ня цільо вою ау ди торією;

u по каз ник за питів жур налів у
бібліот еках.

Ме то ди роз ра хун ку по каз ників за
ци ми кри теріями по да но у табл. 1.

Рей тинг спеціалізо ва них фа -
хо вих ви дань з педіатрії в Ук -
раїні
За ци ми кри теріями бу ло скла де но

рей тинг спеціалізо ва них фа хо вих
жур налів з педіатрії Ук раїни, які ма -
ють на уко во
прак тич не спря му ван ня.

Слід за зна чи ти, що за раз в Ук раїні
на ме дич но му рин ку скла лась не од -
но знач на си ту ація. З од но го бо ку,
фар ма це в тичні ком панії, ко ри с ту ю -
чись не роз ви неністю ук раїнсько го за -
ко но дав ства, рек ла му ють май же в усіх
ма со вих ЗМІ не ре цеп турні лікарські
за со би і БАДи, у то му числі і в Інтер -
неті, що при зво дить до по валь но го
ску по ву ван ня на се лен ням тих ліків,
що рек ла му ють ся для са моліку ван ня.
З іншо го бо ку, не кон т ро ль о ва не вжи -
ван ня лікарських за собів при зве ло до
то го, що смертність від побічної дії
ліків та їх не пра виль но го за сто су ван -
ня зай ня ла п'яте місце після сер це -
во
су дин них, он ко логічних за хво рю -
вань, травм і ДТП. Це вик ли кає три -
во гу. То му Кабмін вже роз роб ляє за -
ко но п ро ект, ініціато ром яко го є го ло -
ва АМКУ Олексій Ко с тусєв, з ме тою

за бо ро ни ти рек ла му ліків в усіх ЗМІ
(крім спеціалізо ва них), а БАДи
прирівня ти до ліків. З вве ден ням у
дію та ко го за ко ну для фар ма це в тич -
них ком паній ще більш ак ту аль ним
ста не виз на чен ня рей тин гу спеціалі-
зо ва них фа хо вих ви дань з тим, щоб
розміщен ня рек ла ми бу ло най е фек -
тивнішим.

Ри нок педіатрії бу ло об ра но не ви -
пад ко во, оскільки він хо ча і вва -
жається вузь ко с пеціалізо ва ним, про -
те лікар
педіатр є до волі по пу ляр ною
про фесією се ред інших. Педіатрів в
Ук раїні налічується по над 15 тис., і са -
ме во ни на ле жать до ау ди торії, на яку
має бу ти спря мо ва на рек ла ма
лікарських за собів, що ви ко ри с то ву -
ють ся для ліку ван ня дітей. Тільки
лікар має оціню ва ти фарм пре па ра ти
на пред мет їх вла с ти во с тей і мож ли вої
по яви побічних ефектів. Тільки
лікар
педіатр має пра во при зна ча ти
такі ліки дітям і кон т ро лю ва ти стан
пацієнта після вжи ван ня, ад же ди тя -
чий ор ганізм є найбільш враз ли вим
до будь
яких лікарських за собів.

Не зва жа ю чи на та ку чи сель ну ау -
ди торію, на рин ку педіатрії налічує-
ться ли ше 5 спеціалізо ва них фа хо вих
жур налів, 2 га зе ти і близь ко 15 жур -
налів за галь но ме дич но го спря му ван -
ня, орієнто ва них пе ре важ но на ма -
терів з дітьми віком до трьох років.
По да ва ти рек ла му в усі спеціалізо вані
фа хові ви дан ня фар ма це в тич ним

ком паніям, що пра цю ють на да но му
рин ку, не вигідно і не до реч но. І спра -
ва не тільки в гро шах. Лікарі ре гу ляр -
но чи та ють одні жур на ли, зна ють і
пам'ята ють їх, і май же не чи та ють
інші (рис. 1). От же, навіщо розміщу -
ва ти рек ла му там, де її ніхто не по ба -
чить?

За да ни ми табл. 2 сфор мо ва но рей -
тинг спеціалізо ва них фа хо вих жур -
налів з педіатрії Ук раїни (табл. 3).

Без пе реч ним ліде ром се ред
спеціалізо ва них фа хо вих жур налів з
педіатрії на зва но ча со пис "Со вре мен -
ная пе ди а т рия", за сно ва ний у 2003 р.
Це най к ра ще струк ту ро ва не та інфор -
маційно на си че не ви дан ня, яке за до -
воль няє по тре би як цільо вої ау ди -
торії, так і рек ла мо давців.

За да ни ми техніко
еко номічних
по каз ників в ліде ри вий шов жур нал
"Ми с тец тво ліку ван ня" в ос нов но му
за ра ху нок за яв ле но го на кла ду,
періодич ності ви хо ду но мерів,
порівня но низь кої ціни ре алізації та
ве ли кої кількості ко ль о ро вих
сторінок. Про те най мен ша част ка
спеціалізо ва но го фа хо во го ма теріалу,
сайт з по си лан ня ми на інші роз ва -
жальні сай ти, не знач на кількість по -
си лань на публікації у пев но му но мері
після опубліко ва них ста тей, ча с то
вза галі відсутні спи с ки ви ко ри с та них
літе ра тур них дже рел з по знач кою, що
во ни "зна хо дять ся у ре дакції" (до речі,
цим грішить і жур нал "Здо ро вье ре -

Рис. 1. Ре гу ляр не чи тан ня ви дан ня педіат ра ми ви хо дя чи з ко рис ності та інфор маційної
на си че ності (за ре зуль та та ми опи ту ван ня УАМ педіатрів � учас ників на уко во�прак тич них

кон фе ренцій, які про хо ди ли про тя гом січня�черв ня 2010 р. в містах Ук раїни)
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бен ка"), не струк ту ро ваність ма теріалу
за те ма тич ни ми ру б ри ка ми, що
цікав лять ау ди торію, не да ли змо гу
да но му ви дан ню вий ти на пер ше
місце.

Дру ге місце за техніко
еко -
номічни ми по каз ни ка ми по пра ву на -
ле жить жур на лу "Со вре мен ная пе ди а -
т рия" за ра ху нок ве ли ко го на кла ду,
об ся гу, знач них ча с ток ос нов но го фа -
хо во го спеціалізо ва но го, ко ль о ро во го
та рек лам но го ма теріалів.

"Здо ро вье ре бен ка" за на кла дом у
10 тис. примірників та оформ лен ням
сай та мо же по зма га ти ся з "Со вре мен -
ной пе ди а т ри ей", од нак част ки фа хо -
во го, ко ль о ро во го та рек лам но го ма -
теріалів у ньо го менші.

Жур нал "Пе ди а т рия, аку шер ство и
ги не ко ло гия" за да ни ми по каз ни ка ми
по тра пив до п'ято го місця че рез не ве -
ли кий на клад, відсутність ко ль о ро вих
сторінок і не знач ну част ку рек ла ми.
Сайт да но го ви дан ня на мо мент
аналізу, як що віри ти ого ло шен ням,
зна хо ди в ся на ре кон струкції, то му
крім вихідної ад рес ної інфор мації про
жур нал жод них інших відо мо стей на
ньо му пред став ле но не бу ло. Не зва -
жа ю чи на це, за імідже ви ми по каз ни -
ка ми "Пе ди а т рия, аку шер ство и ги не -
ко ло гия" посіли по чес не пер ше місце.
Це жур нал, за сно ва ний у 1936 р., за 74
ро ки сво го існу ван ня не при пи няв
своєї діяль ності. Це відо ме і ша но ва не
ви дан ня се ред на уковців, статті яко го
ре фе ру ють ся Інсти ту том проб лем
реєстрації інфор мації НАН Ук раїни.

Дру ге місце з не знач ним відри вом
посів жур нал "Пе ри на то ло гия и пе ди -
а т рия", за сно ва ний у 1999 р. На тре ть -
о му місці за ци ми по каз ни ка ми зна -
хо дить ся жур нал "Со вре мен ная пе ди -
а т рия". По три те що це ви дан ня існує
ли ше сім років на рин ку, во но вже
здо бу ло відомість і за ре ко мен ду ва ло
се бе як серйоз ний фа хо вий жур нал,
про що свідчать ба га то чи сельність ре -
дакційних ра ди та ко легії, кількість
відо мих провідних ор ганізацій се ред

за снов ників, ви со кий рівень і фа -
ховість публікацій, нев бла ган не до -
три му ван ня ви мог ВАК Ук раїни до
про фесійних фа хо вих ви дань. Ра зом з
тим да ний жур нал при ваб ли вий і для
рек ла мо давців, про що го во рить
кількість по да ної рек ла ми у кож но му
но мері.

Аналіз при ваб ли вості ви дан ня для
цільо вої ау ди торії од но знач но вивів
на пер ше місце жур нал "Со вре мен ная
пе ди а т рия" за ра ху нок чітко го струк -
ту ру ван ня опубліко ва но го ма теріалу
за ру б ри ка ми, які май же повністю
відповіда ють за пи там цільо вої ау ди -
торії (рис. 2).

Що до інших ви дань, то не вар то
ствер д жу ва ти, що в них не пред став -
ле ний ма теріал за виз на че ни ми ау ди -
торією спря му ван ня ми. Він є, од нак
не розділе ний за те ма тич ни ми ру б ри -
ка ми і ча с то по дається без особ ли во го
струк ту ру ван ня в за гальній ру б риці
"Педіатрія", як, на при клад, у "Пе ди а -
т рия, аку шер ство и ги не ко ло гия" або
" Здо ро вье ре бен ка", або вза галі не
виділяється ру б ри кою, а по дається
ра зом із стат тя ми про ліку ван ня
різних за хво рю вань до рос лих, як у
жур налі "Ми с тец тво ліку ван ня". По -

дан ня ма теріалу, що не струк ту ро ва -
ний за те ма тич ни ми ру б ри ка ми, ус к -
лад нює йо го по шук і ро бить жур нал
менш чи та бель ним.

Виз на чені кри терії рей тин гу ван ня
спеціалізо ва них фа хо вих ви дань до -
зво ля ють оціни ти їх на пред мет ко -
рис ності, фа хо вості та при ваб ли вості
для ау ди торії, виз на чи ти ефек -
тивність розміщен ня в них рек ла ми
для рек ла мо давців. Че рез об'єктивні
зна чен ня по каз ників та про зорість їх
роз ра хунків за сто су ван ня роз роб ле -
ної ме то ди ки для фор му ван ня рей -
тингів та ких ви дань дасть змо гу уник -
ну ти го ло вних проб лем рей тин гу ван -
ня ЗМІ на спеціалізо ва них рин ках:
відсут ності єди них стан дартів та фор -
му ван ня рей тингів на за мов лен ня.

Про сто та і зручність ко ри с ту ван ня
ро бить мож ли вим ви ко ри с тан ня ме -
то ди ки будь
яки ми учас ни ка ми
ринків для фор му ван ня рей тингів
своїх ЗМІ та оцінки їх у ди наміці.

Джерела:
1. Параметри дослідження: час

проведення травень - серпень 2010
року; Метод: експертні опитування,
кабінетні дослідження.

Таб ли ця 3
Рей тинг спеціалізо ва них фа хо вих педіат рич них ви дань Ук раїни

Рис. 2. Те ма тичні ру б ри ки, які виз на чені ау ди торією жур налів з педіатрії як пріори тетні (за
ре зуль та та ми опи ту ван ня УАМ педіатрів � учас ників на уко во�прак тич них кон фе ренцій, що

про хо ди ли про тя гом січня�черв ня 2010 р. в містах Ук раїни)
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