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1. Вступний огляд AdWords 
1.1. Ознайомлення зі службою AdWords 

1.1.1. Аукціон оголошень 

Поняття  

Щоразу, коли здійснюється показ оголошення AdWords, воно проходить процедуру, 

яку ми називаємо аукціоном оголошень . Під час цього процесу визначається, які 

оголошення відображатимуться для користувача та в якому порядку. Він не подібний до 

звичайного аукціону, де завжди перемагає найвища ставка – у службі AdWords усе трохи 

цікавіше.  

1. Пошук  

Андрій шукає "піцу з доставкою".  

2. Просіювання оголошень  

Система AdWords знаходить усі оголошення, ключові слова в яких досить точно 

відповідають фразі "доставка піци".  

3. Ще ретельніше просіювання оголошень  

З набору відповідних оголошень система виключає непридатні (наприклад, націлені 

на іншу країну або відхилені).  

4. Упорядкування оголошень  

Решта відображуваних на сторінці оголошень упорядковується згідно з формулою, 

яка називається "рейтингом оголошення" (комбінація суми ставки, якості оголошення та 

цільової сторінки й очікуваного ефекту розширень та інших форматів оголошення). 

Пам’ятайте, що для показу оголошень потрібно досягти мінімального рейтингу оголошення. 

Тому, можливо, не з’явиться жодного оголошення.  

 
5. Показ оголошень  

Сергію відображаються релевантні оголошення, і він замовляє омріяну піцу.  

6. Повторення процесу  

Щоразу, коли хтось хоче придбати піцу й виконує відповідний пошук, уся процедура 

аукціону починається знову, щоразу з потенційно іншими результатами (залежно від 

поточної конкуренції).  

Чому це важливо?  

Найголовніше, що потрібно запам’ятати, це те, що для визначення позиції 

оголошення в аукціоні використовуються такі показники, як якість, ставки й очікуваний 

ефект розширень та інших форматів оголошення. Тож навіть якщо ставка конкурента вища 

за вашу, ви все одно можете отримати кращу позицію (за меншу ціну), якщо маєте 

високорелевантні ключові слова, якісні оголошення, цільові сторінки й розширення.  

Також пам’ятайте, що аукціон повторюється для кожного пошукового запиту на 

сторінках Google, і щоразу з потенційно різними результатами, залежно від конкуренції на 

цей момент і від того, яке оголошення використовується. Тому не хвилюйтеся, якщо позиція 

на сторінці кожного разу змінюється – це цілком нормально.  

Як побачити результат?  

У наведеному вище четвертому кроці порядок оголошень на сторінці ( позиція 

оголошення ) визначається за допомогою формули під назвою " рейтинг оголошення ". 

Основними компонентами рейтингу оголошення є ставки, якість оголошень і веб-сайту, а 
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також очікуваний ефект розширень та інших форматів оголошення. Якщо ви хочете 

підвищити позицію, потрібно, щоб якість і ставки або комбінація обох цих показників були 

вищими, ніж у ваших конкурентів.  

 

1.1.2. Принципи роботи AdWords 

Щоб зрозуміти принцип роботи AdWords і якомога ефективніше використовувати 

свій рекламний бюджет, важливо знати деякі основні поняття. Наприклад, що таке ключові 

слова, місця розташування, рейтинг оголошення, ставки та показник якості.  

Як ключові слова ініціюють показ оголошень  

Ключові слова – це слова та фрази, які можуть 

ініціювати показ вашого оголошення на сторінці 

пошуку й на інших сайтах. Наприклад, якщо ви 

займаєтеся доставкою живих квітів, ключовим словом 

для вашої кампанії AdWords може бути фраза "доставка 

живих квітів". Якщо хтось шукатиме в Google 

інформацію за цією або схожою фразою, ваше 

оголошення може відобразитися поруч із результатами пошуку. Ваше оголошення може 

також відображатися й на інших веб-сайтах у Мережі Google, вміст яких пов’язаний із 

доставкою живих квітів.  

Порада. Створіть список ключових слів, найактуальніших для вашого продукту або 

послуги. Надавайте перевагу конкретним ключовим словам, а не загальнішим. Таким чином, 

ваше оголошення ймовірніше побачать користувачі, найбільш зацікавлені у вашому продукті 

або послузі. Наприклад, використовуйте ключове слово "доставка свіжих квітів", а не просто 

"квіти". Ефективність оголошення підвищиться, а кошти, вкладені в рекламу, окупляться.  

Місця розташування: реклама на сайтах, що не 

входять до пошукової мережі  

Ключові слова можуть ініціювати показ вашого 

оголошення як поряд із результатами пошуку Google, так 

і на інших пошукових сайтах. Проте ключові слова 

можуть також ініціювати показ оголошень і на інших 

сайтах в Інтернеті. Це можуть бути як сайти Google 

(наприклад, YouTube), так і сайти наших партнерів 

(наприклад, NYTimes.com або Families.com). Ми називаємо це місцями розташування, які 

входять до складу "Медійної мережі".  

Google може автоматично визначати, де саме відображатимуться оголошення. При 

цьому ключові слова використовуються для добору веб-сайтів у Медійній мережі. Але якщо 

ви хочете повніше контролювати показ своїх оголошень, ви можете вибирати розташування 

самостійно. Можна встановити ставку для кожного місця розташування та вибрати сайти для 

показу оголошень.  

Рейтинг оголошення: як Google визначає позиції оголошень на сторінці  

Тепер припустімо, що кілька рекламодавців 

використовують одне й те саме ключове слово для 

ініціювання показу оголошень або хочуть 

показувати свої оголошення на одному й тому 

самому веб-сайті. Google використовує рейтинг 

оголошень, щоб визначити, чиї оголошення буде 

показано та в якому порядку.  

Ваш рейтинг оголошення визначається на основі 
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комбінації таких параметрів:  

 вашої ставки, тобто суми, яку ви готові витратити;  

 якості ваших оголошень і веб-сайту;  

 очікуваного ефекту від розширень та інших форматів оголошення.  

Стисло про встановлення ставок і якість оголошення  

Ставки та показник якості можуть використовуватися 

дещо по-різному в кампаніях різних типів. Ось кілька 

прикладів.  

Для націленого на ключові слова оголошення в мережі 

Google та на пошукових партнерських сайтах ваша 

ставка залежить від максимальної ставки ціни за клік 

(макс. СРС), максимальної суми, яку ви готові платити за 

кожен клік по оголошенню (хоча остаточна сума, що стягуватиметься з вас за клік, – ваша 

фактична СРС – може зрештою бути меншою). Якість вашого оголошення обчислюється на 

основі компонентів показника якості: очікуваного показника CTR, релевантності оголошення 

та якості цільової сторінки.  

Яку суму ви сплачуєте в кінці дня?  
Щоразу, коли оголошення AdWords придатне для показу, воно 

бере участь в аукціоні оголошень. Сума, яку ви платите, 

(фактична CPC) часто менша, ніж ваша макс. ставка CPC. 

Адже за умовами аукціону AdWords із вас може бути стягнуто 

не більше мінімальної суми, необхідної для збереження 

позиції вашого оголошення та показу наявних у ньому 

форматів оголошення (як-от посилань на сайт).  

 

1.1.3. Створення власного рекламного словника онлайн 

Ви початківець у сфері онлайн-реклами? Перш ніж ви розпочнете рекламну діяльність 

в AdWords, створіть власний онлайн-словник. Ми відібрали 6 важливих термінів для таких 

рекламодавців-початківців, як ви. Оскільки ці терміни взаємопов’язані, прочитайте 

інформацію про них по порядку. Після цього терміни будуть уживатися в контексті прикладу 

про вигадану компанію в Каліфорнії, що пропонує прокат каяків. 

Визначення Приклад 

Пошукові фрази: слова або фрази, за якими 

користувачі здійснюють пошук в Інтернеті. 

Тобто суть потрібної інформації, продуктів чи 

послуг. 

Також відомі як пошукові терміни та 

пошукові запити 

 

Кампанії: уособлення вашого задуму 

відображати оголошення користувачам, які, 

найімовірніше, зацікавляться вашими 

Ключові слова: прокат каяків, прокат каяків 

у Каліфорнії, магазини каяків 
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пропозиціями. У кампаніях поєднуються 

елементи, за допомогою яких здійснюється 

показ вашого оголошення потрібній аудиторії в 

потрібний час.  

 Ключові слова: пошукові фрази, які, на 

вашу думку, можуть використовувати 

клієнти під час пошуку продукту, 

пов’язаного з вашими пропозиціями. 

 Оголошення: унікальні повідомлення 

про ваші товари, продукти чи послуги. 

Вони можуть бути текстовими, 

графічними або ж у вигляді 

відеореклами – усе залежить від того, як 

саме ви хочете донести свою 

пропозицію. До них можна також 

включити основні спеціальні пропозиції 

та відомості щодо способу їх 

використання. 

 Методи націлювання: умови, за яких 

відображаються ваші оголошення, 

зокрема місцеположення, мова тощо. 

Оголошення: 

 
 

Методи націлювання: Каліфорнія, 

відпочинок і спорт  

Результати звичайного пошуку порівняно з 

оголошеннями: Google розподіляє результати 

пошуку по двох списках:  

 Результати звичайного пошуку: список 

веб-сайтів, що відповідають пошуковій 

фразі користувача. Користувачі не 

платять за відображення їхніх веб-сайтів 

у цих результатах пошуку. 

 Оголошення: список оголошень, що 

відповідають пошуковій фразі 

користувача. Рекламодавці сплачують за 

показ своїх оголошень з урахуванням 

вибраних ключових слів і методів 

націлювання. 

Оголошення також відомі як оплачені 

результати 
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Покази: кількість відображень вашого 

оголошення на веб-сайті, у програмі для 

мобільних пристроїв або в будь-якому іншому 

місці, де воно може з’являтися. Це одиниця 

вимірювання на зразок кількості переглядів 

телевізійної реклами або проданих журналів. 

Також відомі як покази оголошення 

 

Сер. СРС або середня ціна за клік: середня 

сума, яку ви сплачуєте за кожен клік 

оголошення. За допомогою сер. СРС можна 

порівняти ефективність різних ключових слів, 

кампаній, оголошень тощо. 

Сер. CPC = 
Вартість 

Кліки 

Також відома як ціна за клік 

Загальна вартість 25 кліків оголошень із 

кампанії, присвяченої прокату каяків, 

становить 50 дол. США.  

Сер. CPC =  
50 дол. США 

25 кліків 

Сер. CPC – 2 дол. США 

Цільові сторінки: веб-сторінки, на які 

переходять користувачі після натискання 

оголошень. На цих сторінках мають 

розміщуватися ті самі відомості, спеціальні 

пропозиції та рекламна інформація, що й в 

оголошеннях. 

 

 

1.1.4. Відмінності між результатами пошуку Google і оголошеннями 

Під час пошуку потрібних речей у Google для користувачів, як правило, 

відображаються два основні типи результатів: результати пошуку й оголошення AdWords. 

Результати пошуку на сторінках відображаються як посилання й не належать до рекламних 

програм Google. Оголошення AdWords відображаються з міткою "Оголошення" й можуть 

бути розміщені в кількох місцеположеннях навколо безкоштовних результатів пошуку. 
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 Результати пошуку: відображаються як посилання на сторінці Пошуку Google. 

Можна також переглядати релевантні результати на карті, де вказано перелік 

місць розташування місцевих підприємств, контактна інформація та маршрути. 

Результати пошуку Google жодним чином не пов’язані з рекламними програмами 

Google. 

 Оголошення AdWords: відображаються з міткою "Оголошення" поруч із 

безкоштовними результатами пошуку або над/під ними. Якщо ви ще не 

рекламодавець AdWords, але хотіли б розміщувати свої оголошення в нашій 

мережі, зареєструйтеся на домашній сторінці AdWords. 

Нижче наведено короткий огляд, який допоможе зрозуміти різницю між двома типами 

результатів. 

 

  Результати пошуку Оголошення AdWords 

Де 

відображаються 

Зазвичай посередині вздовж 

сторінки, під забарвленим вікном 

 

Зазвичай уздовж краю сторінки 

(верхнього, правого бічного або 

нижнього) на кольоровому тлі 

 

Спосіб визначення 

відповідності 

Система Google відображає 

посилання на веб-сторінки, 

Система Google зіставляє 

оголошення з пошуком користувача 
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релевантні пошуковому запиту 

користувача, на основі тексту на 

сторінці й посилань на неї  

на основі ступеня відповідності 

запита вибраним ключовим словам і 

налаштуванням кампанії 

Спосіб визначення 

порядку 

відображення 

Порядок відображення результатів 

на сторінці визначається на основі 

таких факторів, як релевантність 

пошуковому запиту й популярність 

Порядок відображення оголошень 

визначається на основі поєднання 

показників ставки CPC та 

релевантності 

 

1.1.5. Відстеження показників на основі рекламних цілей 

Для користувачів Google AdWords головним є результат. Починаючи зі створення 

оголошення, важливо чітко визначити мету, якої потрібно досягти за допомогою рекламної 

кампанії, і способи оцінки власного успіху. Хочете збільшити трафік на веб-сайті? Можливо, 

збільшити обсяг продажів, кількість конверсій або рентабельність інвестицій? Або 

підвищити рівень поінформованості про бренд? Кожна рекламна кампанія унікальна, як 

сніжинка. Однак багато кампаній мають подібні цілі. Виберіть свої цілі нижче, і ми 

покажемо вам, які показники слід відстежувати. 

Пам’ятайте: дуже важливо чітко визначити конкретні цілі, яких потрібно досягти за 

допомогою оголошень AdWords, і їх пріоритетність, а потім на основі цих цілей здійснювати 

керування своїми кампаніями. Визначення цілей допоможе внести оптимальні зміни для 

підвищення ефективності. 

Яка у вас ціль? 

Ціль: збільшення обсягу на сайті 

Кампанії, націлені на збільшення трафіку, може створювати організація, яка прагне 

розрекламувати кампанію зі збору добровільних внесків, або підприємство, що бажає 

збільшити обсяг продажів нового продукту. 

Слід зосередитися на кліках, рейтингу кліків, ефективності ключових слів, 

пошукових термінах  

Збільшуйте кількість і підвищуйте рейтинг кліків 

Якщо ви хочете підвищити обсяг трафіку на своєму сайті за допомогою AdWords, 

зосередьте зусилля на збільшенні кількості кліків і підвищенні рейтингу кліків (CTR). Для 

цього створіть ефективний текст оголошення, упорядкуйте групи оголошень за спільною 

темою, продуктом або ціллю та складіть менші списки (наприклад, по 20–30) ключових слів 

із вузькою тематикою, щоб забезпечити високу релевантність і переконливість оголошень 

для клієнтів. Після цього важливо ретельно стежити за ефективністю. Отримайте багато 

інших порад щодо створення успішних текстових оголошень. 

Утримуйте хороший список ключових слів 

Також вам потрібно контролювати ефективність ключових слів, видаляти й 

замінювати не досить ефективні. Існує загальне правило: рейтинг кліків 1% або вище та 

показник якості 5 і вище вказують на достатню ефективність ключових слів. Однак кожен 

власник облікового запису має власні критерії оцінки ефективності, тому ви на власний 

розсуд вирішуєте, чи забезпечує ключове слово високоефективний трафік.  

Оцінюйте пошукові терміни 

Також слід враховувати пошукові терміни. Система AdWords дає змогу переглянути 

список користувацьких пошукових запитів, які ініціювали показ вашого оголошення, а потім 

додати їх до списку ключових слів. Якщо ж ви помітили пошукові терміни, не релевантні 

вашій компанії, можна додати їх як мінус-слова. Звіт про пошукові терміни допоможе вам 

відрізнити загальний трафік оголошень від справді релевантного трафіку (інакше кажучи, 

з’ясувати тип користувачів, які становлять вашу бажану аудиторію). 
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Ціль: збільшення обсягу продаж або інших конверсій 

Кампанії, зосереджені на збільшенні обсягу продажів і конверсій, здебільшого 

створюють компанії, що прагнуть продати якомога більше одиниць певного продукту, або 

некомерційні організації, які хочуть заохотити відвідувачів до підписання заяви стосовно 

важливого питання. 

Слід зосередитися на даних про конверсії та цільових сторінках  

Збільшуйте кількість конверсій 

Конверсією AdWords вважається натискання оголошення та виконання важливої для 

вас дії на веб-сайті, наприклад оформлення покупки чи підписки на отримання 

інформаційних листів або подання запита на отримання детальної інформації про 

організацію. Напевно, ви вже здогадалися, що найважливіший крок, який слід виконати для 

збільшення обсягу продажів і кількості інших конверсій – це приділяти максимум уваги 

даним про конверсії та оновленню кампаній відповідно до отриманих показників.  

Наприклад, після відстеження конверсій ви помітили, що певне ключове слово 

призводить до великої кількості конверсій, а інше – менш ефективне. Ви можете націлити 

більшу частину бюджету на ключове слово, яке забезпечує більше конверсій. 

Виберіть релевантні цільові сторінки 

Окрім відстеження конверсій, слід також переконатися, що цільова сторінка кожного 

оголошення спрямовує клієнтів на найбільш релевантну сторінку вашого веб-сайту. В ідеалі 

ця веб-сторінка має бути присвячена конкретному продукту або послузі, про які йдеться в 

оголошенні. 

Ціль: підвищити проінформованість користувачів про продукт, послугу 

Кампанії, зосереджені на підвищенні поінформованості про бренд, доцільно 

створювати, наприклад, автомобільним компаніям, які хочуть розпустити плітки про випуск 

нової моделі, або кінокомпаніям, що випустили новий фільм і пропонують відвідувачам 

сайту перегляд трейлера. 

Слід зосередитися на показах, зацікавленні клієнтів, охопленні та частоті  

Збільшуйте кількість показів 

Якщо ціль рекламної кампанії – просування бренда, основною метою вашої рекламної 

діяльності в мережі є підвищення поінформованості про бренд і популяризація продукту, 

послуги або ініціативи. Вашою метою може бути збільшення обсягу трафіку на веб-сайті та 

заохочення користувачів до взаємодії з вашим брендом або отримання докладної інформації 

про нього. Для цього слід спробувати відобразити оголошення якомога більшій кількості 

користувачів, які входять до вашої цільової аудиторії. 

Підвищуйте зацікавленість клієнтів  

Тоді як показник кількості показів указує на те, скільки клієнтів переглянути ваше 

оголошення, показник зацікавленості означає ступінь схвалення ваших оголошень клієнтами. 

Вони дійсно натискають оголошення чи переглядають відео? Це свідчить про їх 

зацікавленість. Показником зацікавленості користувачів у кампаніях для Пошукової мережі є 

рейтинг кліків, а в кампаніях для Медійної мережі – конверсії. За показниками охоплення та 

частоти переглядів ви зможете дізнатися, скільки користувачів бачать ваше оголошення та 

наскільки часто. 

Ціль: підвищити рентабельність інвестицій 

Обчисливши рентабельність інвестицій, ви зможете порівняти дві рекламні кампанії 

та визначити суму прибутків, які дає змогу отримати кожна з них. Наприклад, виробник 

кераміки може визначити, що дешевша синя ваза активніше продається в одній кампанії та 

фактично дає більше прибутків, ніж дорожча зелена ваза в іншій кампанії.  

Слід зосередитися на конверсіях  

Рентабельність інвестицій – це співвідношення витрат і прибутків. Зазвичай це 

найважливіший показник для рекламодавців, оскільки він спирається на конкретні рекламні 
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цілі й відображає реальний фінансовий результат рекламної діяльності для компанії. Щоб 

покращити рентабельність інвестицій, спершу потрібно оцінити конверсії. Після цього ви 

можете оцінити рентабельність інвестицій і переконатися, що витрачені на рекламу гроші 

приносять прибутки вашій компанії. 

 

1.1.6. Обчислення витрат в Adwords 

 Із системою AdWords ви можете повністю контролювати витрати на рекламу.  

 Обов’язкових мінімальних витрат немає: ви просто налаштовуєте середній 

щоденний бюджет і вибираєте, як витрачати кошти. 

Визначення стратегії встановлення ставок 

Щоразу, коли хтось виконує пошук у мережі Google, служба AdWords проводить 

аукціон, щоб вибрати оголошення, які відображатимуться на сторінці результатів пошуку, а 

також визначити їх позицію на сторінці. Щоб розмістити свої оголошення в цьому аукціоні, 

спочатку потрібно вибрати спосіб призначення ставок. Радимо вибирати стратегію 

призначення ставок на основі цілей, як-от зосередження уваги на отриманні кліків, показів 

чи конверсій. 

 

Кліки оголошень.  

Це так звана ціна за клік (ставка CPC). Радимо встановлювати 

ставку CPC, щоб залучити трафік на свій сайт. 

 

Покази (кількість разів, коли відображаються оголошення). 

Це так звана ставка за покази (ставка CPM). Радимо 

встановлювати ставку CPM, щоб збільшити поінформованість 

про ваш бренд. Зверніть увагу, що встановлення ставки CPM 

доступне лише для кампаній у Медійній мережі. 
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Конверсії, тобто виконання користувачем певної дії на 

вашому веб-сайті після кліку по одному з ваших оголошень.  

Це так звана ставка ціни за залучення (ставка CPA). Радимо 

встановлювати ставку CPA сезонним рекламодавцям AdWords, 

які зацікавлені в отриманні конверсій, як-от покупок чи 

реєстрацій. 

Ось ви й дізналися про різні стратегії встановлення ставок. Перегляньте розділ нижче, 

щоб дізнатися про вибір стратегії призначення ставок. 

Вибір стратегії призначення ставок 

Більшість людей, які лише починають роботу в AdWords, вибирають основну 

стратегію призначення ставки ціни за клік (CPC), яка передбачає накопичення витрат 

відповідно до кількості кліків, які отримали оголошення. 

Якщо ви використовуєте стратегію призначення ставок CPC, витрати на один клік 

залежать від максимальної ставки ціни за клік (макс. CPC), яку ви встановлюєте у своєму 

обліковому записі. Вона відображає найбільшу суму, яку ви готові сплачувати за клік свого 

оголошення (якщо не встановлено коригування ставки або не використовується Оптимізатор 

ціни за конверсію). По суті ви сплачуватимете мінімум, необхідний для підтримання позиції 

вашого оголошення й відображення потрібних форматів оголошення (включно з будь-якою 

відповідною комісією за обслуговування, що може стягуватися в разі використання кампаній 

у Медійній мережі). Часто ви сплачуватимете менше за максимальну ставку. Реальна сума, 

яку ви сплачуєте, називається фактичною CPC. 

Приклад 

Скажімо, ви встановили максимальну ставку СРС для своїх оголошень – 1 дол. США. 

Коли клієнт натискатиме ваше оголошення, ви сплачуватимете щонайбільше 1 дол. США. 

Контроль витрат 

Тепер, коли вам відомо, як накопичуються витрати в AdWords, розгляньмо, як їх 

можна контролювати. 

Встановлення щоденного бюджету для контролю витрат: 

Щоденний бюджет – це сума, яку ви готові в середньому витрачати щодня на кожну 

кампанію у своєму обліковому записі. Суму бюджету визначаєте лише ви. Її можна змінити в 

будь-який час. 

Установлюючи максимальну ставку CPC, пам’ятайте, що плата, яку буде стягнуто за 

клік вашого оголошення, що перемогло в аукціоні, може бути меншою за цю суму. Це 

означає, що сума, яку ви сплачуватимете за клік оголошення, тобто фактична CPC, 

імовірно, відрізнятиметься на різних аукціонах. Хоча фактична CPC може коливатися, 

щоденний бюджет обмежує максимальну вартість кліків протягом дня. 

Кількість кліків ваших оголошень у системі Google може приблизно на 20% 

перевищувати норму, визначену щоденним бюджетом. Це називається перевитратою 

бюджету. Перевитрата бюджету допомагає надолужити дні, коли трафік був низький і 

оголошення не охопили достатню кількість користувачів. Однак за жоден розрахунковий 

період ваші витрати не перевищать суми щоденного бюджету, помноженої на середню 

кількість днів у місяці (30,4). 

Приклад 

Наприклад, якщо протягом місяця щоденний бюджет для кампанії становить 

10 дол. США, максимальна сума, яку з вас можуть стягнути, не перевищуватиме 
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304 дол. США (10 дол. США x 30,4 – середня кількість днів у місяці). Слід пам’ятати, що 

через перепоставку щоденний бюджет може перевищувати 10 дол. США (або бути меншим 

за цю суму) у дні, коли трафік вищий або менший. 

Уточнення ставок: 

Використовуючи стратегію призначення ставок ціни за клік, ви встановлюєте для 

своїх оголошень максимальну ставку CPC. Ви можете будь-коли зменшити розмір ставки, 

проте це може призвести до зниження позиції оголошення на першій сторінці результатів 

пошуку, переміщення оголошення згори сторінки до її бокової або нижньої частини або 

пересунення оголошення з першої сторінки результатів пошуку. Загалом вища максимальна 

ставка CPC забезпечує вищу позицію оголошення на сторінці. 

Порада 

Ви можете встановити автоматичне призначення ставок. Установіть щоденний 

бюджет, а служба AdWords допоможе скоригувати ставки CPC так, щоб ви отримали 

найбільшу кількість кліків у межах указаного бюджету. 

Отримання максимального прибутку: 

Google використовує власний критерій оцінювання, який називається показником 

якості, щоб визначити, наскільки ваші оголошення, ключові слова та цільові сторінки 

релевантні користувачеві, який переглядає ваше оголошення. Вищий показник якості 

зазвичай сприяє зменшенню витрат і підвищенню позиції оголошення. 

Як покращити показник якості? Просто використовуйте високоякісні ключові слова та 

створюйте релевантні оголошення. Нижче наведено кілька порад, яких потрібно 

дотримуватися на початку. 

 Виберіть терміни чи фрази, які би використали клієнти, щоб описати ваші 

продукти або послуги. Високоякісні та релевантні ключові слова дають змогу 

охоплювати правильних клієнтів у правильний час. 

 Створюйте оголошення, релевантні ключовим словам і тому, що ви рекламуєте. 

Релевантні оголошення зазвичай отримують більше кліків, відображаються на 

вищих позиціях і сприяють вашому успіху. 

Приклад 

Скажімо, ваша максимальна ставка CPC становить 2 дол. США. Тим часом ваш 

конкурент установив максимальну ставку CPC в розмірі 3 дол. США, але якість його 

оголошень нижча середньої. Оскільки якість ваших оголошень вища, вони можуть займати 

кращі позиції на сторінці навіть за нижчих ставок. 

Перегляд історії витрат платежів: 

На сторінці Підсумок платежів облікового запису AdWords можна з легкістю 

переглянути платіжну інформацію. На цій сторінці можна переглядати дані про щоденні 

витрати на рекламу, інформацію про платежі тощо. Докладніше про доступ до платіжної 

інформації. 

Порада 

Використовуйте Планувальник ключових слів, безкоштовний інструмент AdWords, 

який допоможе вам визначитися зі ставками та бюджетами. За допомогою Планувальника 

ключових слів можна отримати прогнозовані дані про трафік, наприклад про кількість кліків, 

що допоможе створити уявлення про ефективність ваших ключових слів у разі призначення 

певних ставки й бюджету. Зверніть увагу, що Планувальник ключових слів надає 

прогнозовані дані лише для Пошукової мережі. 

 

1.1.7. Докладніше про позицію оголошення 

Позиція оголошення – це порядковий номер, за яким оголошення відображається на 

сторінці. Наприклад, позиція "1" означає, що ваше оголошення є першим на сторінці. 

Загалом це добре, що ваше оголошення відображається вище на сторінці, тому що більше 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 16 

клієнтів буде його бачити. На сторінці результатів пошуку оголошення можуть 

відображатися вгорі, збоку або внизу.  

Спосіб визначення позиції оголошення  

Позиція оголошення визначається на основі 

його рейтингу в аукціоні. Рейтинг оголошення – 

показник, розрахований на основі вашої ставки, 

компонентів Показника якості (очікуваного 

коефіцієнта ефективності показів, релевантності 

оголошення та якості цільової сторінки), а також 

очікуваного впливу розширень та інших форматів 

оголошення. Якщо ви використовуєте параметр 

встановлення ставок, який передбачає призначення 

ціни за клік, вашою ставкою буде сума, яку ви готові 

сплачувати за кожен клік оголошення. Компоненти 

якості рейтингу оголошення – це вимірювання якості 

тексту вашого оголошення та цільової сторінки в 

контексті того, що шукає користувач.  

Візьміть до уваги, що за умови використання 

розширень , як-от посилань на сайт, очікуваний 

ефект від цих розширень враховуватиметься у 

вашому рейтингу оголошення. Отже, якщо два конкурентні оголошення однакової якості 

мають однакову ставку, зазвичай на вищій позиції відображається оголошення з кращим 

прогнозованим ефектом від розширень.  

Щоб покращити позицію оголошення на сторінці результатів пошуку, підвищте 

ставку або покращте його якість. Докладніше про оптимізацію позиції оголошення за 

допомогою підвищення його якості дивіться в розділі "Додаткова інформація" наприкінці 

цієї статті.  

Важливо  

Оскільки Медійна мережа Google містить багато різноманітних сайтів, покращення 

середньої позиції може не принести бажаного результату під час оптимізації ефективності 

рекламної діяльності в цій мережі. Щоб визначити ефективність оголошення в Медійній 

мережі, радимо зосередитися на таких показниках, як конверсії та рентабельність інвестицій 

(ROI). Докладніше про способи оцінки ефективності оголошень у Медійній мережі .  

Послідовність показу оголошень на сторінках результатів пошуку  

 

Оголошення розміщуються на сторінках результатів пошуку 

відповідно до позиції оголошення на аукціоні. Оголошення з 

найвищою позицією на аукціоні займає першу придатну 

позицію на сторінці результатів пошуку. Оголошення з 

другою позицією на аукціоні відображається під ним (і так 

далі вниз сторінки).  

Коли клієнт переходить на наступну сторінку результатів 

пошуку (наприклад, натискаючи кнопку Далі , щоб 

переглянути додаткові сторінки з результатами), зазвичай 

місце показу придатних оголошень визначається згідно з 

наведеними нижче правилами.  

 Верхнє місце розташування (вгорі на сторінці): усі оголошення з високим 

рейтингом можуть відображатися вгорі на сторінці , якщо вони перевищують 

певне порогове значення якості. На верхніх місцях кожної сторінки може 

відображатися не більше трьох оголошень.  



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 17 

 Інше місця розташування (збоку або внизу на сторінці): місця розташування 

збоку або внизу на сторінці результатів пошуку фіксуються в статистичних даних 

AdWords як "Інші" . У цих місцях розташування може бути розміщено до восьми 

оголошень. Зазвичай збоку або внизу сторінки можуть відображатися лише ті 

оголошення, які раніше не з’являлися в цих місцях. Наприклад, якщо оголошення 

відображалося збоку на сторінці 1, воно не з’явиться в цій частині на сторінці 2 та 

всіх інших сторінках.  

Як дізнатися середню позицію оголошення  

Переглянути середню позицію оголошення можна у своєму обліковому записі 

AdWords. Нижче описано, як переглянути середню позицію .  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords за адресою https://adwords.google.com.ua 

.  

2. Угорі сторінки виберіть вкладку Кампанії .  

3. У таблиці статистичних даних знайдіть стовпець Сер. поз. Якщо ви не бачите 

цього стовпця в таблиці, його можна додати, натиснувши кнопку Стовпці на 

панелі інструментів над таблицею статистики.  

 

На вкладці Оголошення або Ключові слова можна переглянути середню позицію за 

оголошеннями або ключовими словами. Щоб дізнатися, як часто ваші оголошення 

відображалися вгорі, збоку або внизу сторінки, можна  сегментувати дані .  
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1.1.8. Рекламна діяльність у Google AdWords: огляд 
 Рекламна онлайн-програма AdWords від Google дає змогу залучати нових клієнтів і 

розвивати власну компанію. 

 Виберіть розташування для оголошення, установіть бажаний бюджет і слідкуйте за 

ефективністю свого оголошення. 

 Ми не встановлюємо обов’язковий мінімальний рівень витрат. Ви можете призупинити 

або припинити свою діяльність будь-коли. 

 Почніть знайомство із системою на веб-сайті https://adwords.google.com.ua. 

Охоплюйте людей, які здійснюють пошук за словами або фразами (ми називаємо їх 

ключовими словами), або переглядайте веб-сайти на теми, пов’язані з діяльністю вашої 

компанії. Ваше оголошення може відображатися на веб-сайті Google і на сайтах партнерів 

компанії. Якщо встановлено ставку ціни за клік (CPC), ви сплачуватимете лише за кліки 

оголошення. 

 
Ваші оголошення 

з’являються поряд із 

релевантним вмістом 

Люди натискають ваші 

оголошення 

І дізнаються про 

вашу компанію 

 

Переваги ведення рекламної діяльності з Google AdWords 

Кілька важливих особливостей, які відрізняють AdWords від інших рекламних 

програм. Використовуючи AdWords, можна: 

 
Налаштувати, щоб оголошення відображалися для користувачів саме в той 

момент, коли вони шукають те, що ви пропонуєте  

 Ваше оголошення відображається користувачам, які вже шукають продукти або 

послуги, подібні до тих, що ви пропонуєте. Тому такі люди, найімовірніше, будуть 

діяти. 

 Ви можете вибрати місце показу оголошення, зокрема певні веб-сайти та 

географічні регіони (країни, міста або навіть околиці). 

 Одна лише Медійна мережа Google охоплює 80% користувачів Інтернету в США. 
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Контролювати свій бюджет  

 Якщо встановлено ставку ціни за клік (CPC), ви сплачуватимете лише за кліки 

оголошення, а не за його покази. Ви можете вибрати з великої кількості 

параметрів встановлення ставок. 

 Ви вирішуєте, скільки бажаєте сплачувати щомісяця, і з вас не буде стягнено 

більше вказаної суми. 

 Ми не встановлюємо обов’язковий мінімальний рівень витрат. 

 

Дізнаватися, які саме елементи вашого оголошення ефективні, і робити на це 

ставку  

 Перегляньте звіт про ефективність оголошення: дізнайтеся, скільки нових клієнтів 

дізналися про вашу компанію завдяки оголошенню, звідки вони, а також інші 

деталі. 

 Скористайтесь інструментами AdWords, щоб відредагувати та покращити своє 

оголошення, а також збільшити кількість потенційних клієнтів, які звернуться у 

вашу компанію. 

Приклад 

Припустімо, що ви є власником магазину з ремонту велосипедів, який розташовано 

біля Києва. Налаштуйте своє оголошення на показ виключно клієнтам, які перебувають у цій 

місцевості. Таким чином, коли житель цього регіону або той, хто перебуває в цій місцевості 

тимчасово, здійснить пошук на сайті Google, ввівши запит "ремонт велосипедів біля Києва", 

він побачить ваше оголошення та зможе натиснути його, щоб зв’язатися з вашою компанією. 

Розпочати роботу дуже просто, так само як призупинити чи зупинити її. Без жодних 

зобов’язань. 

 

1.1.9. Релевантність 

Поняття 

Пошук Google дає користувачам можливість знаходити через результати пошуку й 

оголошення саме ті веб-сторінки, які їх цікавлять. Ось чому система Google заохочує 

рекламодавців створювати якомога корисніші оголошення, ключові слова та веб-сайти. Коли 

оголошення відповідає пошуковому запиту користувача, це називається релевантністю. 

Наприклад, людина виконує пошук і вводить у своєму запиті одне з ваших ключових слів – 

“цифрові камери”. Ваше оголошення буде більш релевантним, якщо на цільовій сторінці веб-

сайту розміщено інформацію саме про цифрові камери. 

Чому це важливо 
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Система ціноутворення AdWords базується, зокрема, на принципі релевантності. Так 

ми заохочуємо рекламодавців створювати кампанії, які точно представляють їхні продукти 

чи послуги. Винагородою за високорелевантні оголошення, список ключових слів і цільову 

сторінку зазвичай є вища позиція на сторінці за менші гроші.  

Люди, вірогідно, натиснуть ваше оголошення, коли воно точно відповідає їхньому 

пошуковому запиту, і, найімовірніше, стануть вашими клієнтами, якщо легко знайдуть на 

сайті потрібну інформацію. Таким чином люди отримують те, що шукають, а ви – 

потенційних клієнтів. Усі у виграші! 

Як це працює 

Релевантність є складовою вашого показника якості, що вказує, наскільки 

оголошення, ключове слово та веб-сайт відповідають запиту клієнта. Релевантні оголошення 

зазвичай мають вищі показники якості, а отже, вони частіше відображаються та привертають 

увагу більшої кількості клієнтів. 
 

1.2. Ознайомлення з Мережею Google 

1.2.1. Мережа Google 

Поняття  

Ваші клієнти виконують багато дій в Інтернеті: здійснюють пошук, купують товари, 

читають новини та переглядають цікаві веб-сторінки. Ми вважаємо, що ви повинні мати 

змогу привернути увагу клієнтів незалежно від того, чим вони займаються. Наша відповідь: 

Мережа Google – всі місця розташування, де може відображатися ваше оголошення 

AdWords, включно із сайтами Google, веб-сайтами наших партнерів та іншими місцями 

розташування, зокрема додатками для мобільних пристроїв. Це як проголошення свого 

повідомлення для стадіону, переповненого фанатами, – Google збирає натовп зацікавлених 

людей і приводить їх на стадіон, після чого ви можете починати свій виступ.  

Цей набір сайтів, який ми називаємо "Мережа Google", поділений на групи, що дає 

змогу ретельніше контролювати місця, у яких має відображатися ваше оголошення.  

Пошукова мережа:  Медійна мережа:  

 Пошук Google, Покупки Google, Карти 

Google і Групи Google.  

 Пошукові сайти, які є партнерами Google 

(пошукові партнерські сайти), зокрема AOL. 

 

Сайти Google (як-от YouTube, Blogger і Gmail), 

а також тисячі партнерських веб-сайтів в 

Інтернеті. 

 

Чому це важливо?  

Мережа Google може пов’язати вас із клієнтами саме в той момент, коли вони в 

Інтернеті виконують певну дію, що стосується вашої пропозиції (наприклад, шукають ваш 

продукт або читають блог про галузь, у якій ви працюєте). Оскільки ваші оголошення 

відображаються в релевантних місцеположеннях, значно підвищується ймовірність того, що 

відвідувачі стануть клієнтами.  

Розуміючи природу нашої мережі та принципи керування мережними 

налаштуваннями, можна отримати велику кількість переваг від роботи з такою великою 

кількістю зацікавлених користувачів.  

Як це працює?  

Для кожної рекламної кампанії можна вибрати мережеві налаштування, які 

вказуватимуть системі Google на бажане місце показу оголошення. Ви можете вибрати 

Пошук Google і Покупки Google, одразу всю Пошукову мережу (включно з іншими 

пошуковими сайтами Google, як-от Карти, а також пошуковими сайтами, які є партнерами 

Google), лише Медійну мережу або всі мережі.  
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1.2.2. Про пошукову мережу Google 

 Де можуть відображатись оголошення в пошуковій мережі 

 Як додавати й вилучати пошукові партнерські сайти 

 Формати оголошень на сторінках результатів пошуку 

Де можуть відображатись оголошення в пошуковій мережі 

Ваші оголошення можуть відображатися в результатах пошуку Google та на інших 

сайтах, коли ваші ключові слова відповідають пошуковим запитам користувачів. 

 Пошукові сайти Google: Пошук Google і Покупки Google. Оголошення можуть 

відображатися поруч із результатами пошуку, а також над або під ними.  

 

 Пошукові партнерські сайти: сайти-партнери, які показують оголошення Google 

у результатах пошуку на своїх сторінках. Текстові оголошення можуть 

відображатися на сторінках сотень пошукових партнерських сайтів, які не 

належать Google (наприклад, AOL), а також власних служб Google: Карти, Відео 

тощо. Оголошення з інформацією про продукт можуть з’являтися на пошукових 

партнерських сайтах: тоді користувачі бачитимуть пропоновані продукти та 

посилання на них. CTR оголошень на пошукових партнерських сайтах не впливає 

на показник якості реклами в пошуковій системі Google.com. 

Як додавати й вилучати пошукові партнерські сайти 

Усі нові кампанії в пошуковій мережі за умовчанням націлено й на пошукові 

партнерські сайти. Щоб видалити з кампанії такі сайти або додати нові, виконайте наведені 

нижче дії. 

1. На вкладці Кампанії виберіть кампанію в пошуковій мережі, до якої потрібно 

додати пошукові партнерські сайти. 

2. Натисніть вкладку Налаштування для цієї кампанії. 

3. На вкладці Налаштування перейдіть до розділу "Мережі" й натисніть 

Редагувати. 

4. Щоб увімкнути показ оголошень із цієї кампанії на пошукових партнерських 

сайтах, установіть прапорець "Включити пошукові сайти партнерів". Щоб 

вимкнути показ на таких сайтах, зніміть цей прапорецьor uncheck it to disable this 

campaign’s ads from showing on search partner websites. 

5. Натисніть Зберегти. 

Приклад 

Уявімо, що ви керуєте компанією, яка пропонує послуги фейс-арту для дитячих 

заходів. Якщо додати ключове слово "дитячий фейс-арт" у групу оголошень, а потім вибрати 
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включення пошукових партнерських сайтів, оголошення стануть придатні для показу на 

сторінці результатів пошуку AOL, коли користувачі вводитимуть запит "фейс-арт". 

Формати оголошень у пошуковій мережі 

 Текстові оголошення. Найпоширеніший вид оголошень у Пошуковій мережі. Ці 

оголошення відображаються в Пошуку Google із міткою "Оголошення" або 

"Реклама" й можуть мати мітку "Реклама від Google" на пошукових партнерських 

сайтах.  

 Оголошення з розширеннями. Розширення оголошень містять додаткові 

відомості про компанію, наприклад її місцерозташування, номер телефону або 

рейтинг продавця.  

 Оголошення з інформацією про продукт. У рекламі цього формату показуються 

пропоновані продукти та посилання на них. Ці оголошення позначаються міткою 

"Спонсоровані". 

 Графічні оголошення й відеореклама. На пошукових партнерських сайтах 

можуть розміщуватися графічні оголошення та відеореклама. 

Як працює Миттєвий пошук Google? 

Миттєвий пошук Google допомагає користувачам швидше знаходити інформацію, 

відображаючи релевантні результати під час введення пошукового терміну на сайті Пошуку 

Google. Щойно користувач починає вводити пошуковий термін, Миттєвий пошук Google 

автоматично відображає результати за поширеними запитами, які починаються цими 

символами. Продовження запиту передбачається алгоритмом на основі поширених запитів, 

введених іншими користувачами. Пропозиція з варіантом запиту відображається у вікні 

пошуку світло-сірим кольором, і для неї автоматично показуються результати пошуку й 

оголошення. 

Хоча Миттєвий пошук Google не змінює способу показу оголошень, оголошення й 

результати пошуку можуть відображатися для передбачуваного пошукового терміна. 

Наприклад, якщо користувач введе на сторінці Google "кві", алгоритмом передбачатиметься, 

що пошук стосується квітів (передбачуваний пошуковий термін), і тому відображатимуться 

результати пошуку й оголошення, що стосуються квітів. Ці результати показуватимуться, 

доки користувач не змінить запит, ввівши наступні літери. 

Як підраховуються покази оголошення? 

Якщо пошук виконується за допомогою функції Миттєвого пошуку Google, покази 

оголошення зараховуються в таких випадках: 

 користувач починає вводити пошуковий запит у Google, а потім натискає щось на 

сторінці (результат пошуку, оголошення, виправлення орфографії, пов’язаний 

пошуковий запит); 

 користувач вибирає певний пошуковий термін, натиснувши кнопку "Пошук", 

клавішу Enter або вибравши один із пропонованих пошукових термінів; 

 користувач припиняє вводити запит, і результати відображаються протягом 

принаймні трьох секунд. 

Рекомендуємо відстежувати ефективність оголошень у звичайному режимі. Миттєвий 

пошук Google може підвищувати чи знижувати загальну кількість показів. Крім того, ця 

функція може покращити якість кліків, оскільки допомагає користувачам вводити точніші 

запити. У результаті загальна ефективність вашої кампанії може підвищитися. 

 

1.2.3. Про Медійну мережу Google 

Медійна мережа Google складається з веб-сайтів компанії Google (зокрема Фінанси 

Google, Gmail, Blogger і YouTube), на яких розміщуються оголошення AdWords. Ця мережа 

також включає сайти та програми для мобільних пристроїв. Якщо вам траплялися 

оголошення AdWords на улюбленому сайті новин або в обліковому записі Gmail і вам було 
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цікаво, як це оголошення там опинилося, то тепер ви знаєте, що такі веб-сайти є частиною 

Медійної мережі Google. 

Здійснюючи показ оголошень у Медійній мережі, ви можете охопити велику кількість 

клієнтів із широкими інтересами, вибрати сайти чи сторінки для показу та зацікавити 

користувачів привабливими форматами оголошень. 

 Охоплення нових клієнтів. Привертайте увагу користувачів на різних етапах 

купівлі. Наприклад, якщо ви власник мистецького магазину, ви можете 

привернути увагу студента художнього інституту, який переглядає відгуки про 

найкращі марки акварельних фарб, перш ніж він вирушить до магазину. 

 Вибір місць показу оголошень. У Медійній мережі можна більш детально 

визначити місця показу оголошень. Ви можете вибрати типи сторінок чи певні 

веб-сайти, а також аудиторію для націлювання. 

 Зацікавлення користувачів привабливими форматами оголошень. У Медійній 

мережі можуть відображатися текстові, відео та мультимедійні оголошення. 

Охоплення Медійної мережі 

Завдяки Медійній мережі ви можете здійснювати показ оголошень для великої 

кількості клієнтів на мільйонах веб-сайтів, сайтів новин, блогів і веб-сайтів Google, зокрема 

Gmail та YouTube. 

Медійна мережа охоплює 90% користувачів Інтернету в усьому світі й містить більше 

2 мільйонів сайтів видавців, як-от nytimes.com і weather.com (за даними Comscore 2013). 

Підбір сайтів для показу оголошень у Медійній мережі 

Нижче наведено приклади веб-сайтів у Медійній мережі Google. 

 
 

Пошук належної аудиторії на мільйонах веб-сайтів може стати непростим завданням. 

У Медійній мережі Google ваше повідомлення досягає потенційних клієнтів у потрібному 

місці та в потрібний час у кілька способів. 

 Охоплення користувачів за допомогою ключових слів і тем. За допомогою 

націлювання за контекстом служба AdWords на основі ключових слів знаходить 

найкращі місця для вашого оголошення в Медійній мережі Google. Таким чином, 

оголошення відображаються для аудиторії, яка зацікавлена у ваших товарах і чиї 

дії можуть принести результат. 

 Вибір конкретних сайтів або сторінок. Завдяки націлюванню на місце 

розташування ви можете розмістити своє повідомлення на веб-сайтах, які 

найбільше відповідають профілю вашої компанії. Додавайте керовані місця 

розташування, щоб здійснювати показ свого оголошення на вибраних веб-

сторінках, онлайн відео, іграх, каналах RSS, а також сайтах і програмах для 

мобільних пристроїв. Ви навіть маєте можливість заблокувати показ оголошень на 

сайтах, які вважаєте нерелевантними. 

 Пошук користувачів, які зацікавлені вашими пропозиціями. Ви можете 

здійснювати показ оголошень на сайтах Медійної мережі лише для певної групи 

людей. Охоплюйте людей, які раніше відвідали ваш сайт, створивши кампанію 

ремаркетингу, або клієнтів, які цікавляться певними категоріями, додавши 
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категорії інтересів. Так користувачі бачитимуть релевантні повідомлення під час 

перегляду інших сайтів у Медійній мережі Google. 

Приклад 

Якщо ви пропонуєте кінологічні послуги в Івано-Франківську, ви можете охопити 

клієнтів у Медійній мережі, скориставшись наведеними нижче порадами.  

 Додайте ключове слово "дресирування собак", і для вас може бути автоматично 

підібрано блог про собак. 

 Виберіть сайт із іграшками для собак, на якому бажаєте здійснювати показ своїх 

оголошень, і додайте його до керованих місць розташування. 

 За допомогою ремаркетингу зробіть показ можливим для клієнтів, які вже були на 

вашому сайті, навіть якщо зараз вони переглядають сторінки про спорт. 

У Медійній мережі можна виокремити сайти двох типів. 

Парковані домени: 

Сайт паркованого домену – це нерозроблена веб-сторінка, яка належить реєстратору 

чи власнику доменного імені. Програма AdSense для доменів розміщує оголошення AdWords 

на сайтах паркованих доменів, які входять у Медійну мережу Google. 

Користувачі переходять на сайти паркованих доменів, коли вказують у рядку адреси 

веб-переглядача URL-адресу нерозробленої сторінки. Раніше сайти паркованих доменів були 

пустими сторінками, тому користувачам, які потрапляли на них, доводилося здійснювати 

пошук повторно. 

Зараз на таких сайтах можна побачити оголошення, релевантні пошуковому запиту 

користувача. Деякі сайти паркованих доменів також мають вікно пошуку, яке дозволяє 

користувачам уточнити отримані результати. Залежно від дизайну сайти паркованих доменів 

можуть належати до Пошукової чи Медійної мережі. Це означає, що ваші оголошення 

можуть відображатися на сайтах паркованих доменів, якщо ваша кампанія націлена на 

Медійну або Пошукову мережу. 

З’ясовано, що нерідко ефективність оголошень, розміщених на сайтах паркованих 

доменів, є не нижчою, а часто навіть вищою, ніж відповідний показник для сайтів Пошукової 

та Медійної мереж. Якщо ви не хочете показувати свої оголошення на сайтах паркованих 

доменів, виключіть їх із кампанії. 

Якщо ви маєте сумніви щодо законності використання своєї торговельної марки в 

імені паркованого домену, подайте скаргу щодо торговельної марки в програмі AdSense для 

доменів. 

Сторінки з повідомленням про помилку: 

Якщо користувач указує незареєстровану URL-адресу чи пошуковий термін в 

адресному рядку свого веб-переглядача, а не у вікні пошукової системи, наприклад Google, 

то завдяки нашій програмі "AdSense для помилок" буде завантажено сторінку з відповідними 

оголошеннями AdWords. Раніше в результаті таких пошукових запитів відображалася 

сторінка про помилку (наприклад, сторінка з помилкою 404), після чого користувачеві 

доводилося здійснювати повторний пошук. Тепер на таких сторінках відображаються 

оголошення (деякі сторінки також містять дійсні результати пошуку), які можуть бути 

релевантними пошуковому запиту користувача. 

У програмі "АdSense для помилок" пошукові терміни ретельно аналізуються за 

допомогою технології, розробленої компанією Google, завдяки чому користувачі отримують 

цільові контекстно-релевантні оголошення. Сторінки, які використовуються програмою 

"AdSense для помилок", належать до Медійної мережі. Оголошення відображатимуться на 

цих сторінках, тільки якщо в налаштуваннях кампанії ви вибрали Медійну мережу Google. 

Якщо ви не хочете показувати свої оголошення на сайтах із повідомленнями про 

помилку, виключіть їх із кампанії. 

Типи оголошень у Медійній мережі 
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Окрім текстових оголошень у Пошуковій мережі Google, у Медійній мережі існують 

інші типи візуально привабливих оголошень. Зацікавити клієнтів у Медійній мережі можна 

за допомогою оголошень одного з наведених нижче форматів. 

 Текстові оголошення  

 
 Графічні оголошення – оголошення, які містять фотографії або ілюстрацію  

 
 Мультимедійна реклама – оголошення з анімацією або іншими типами рухомих 

елементів 

 Відео реклама 

 
Прийняття рішення щодо здійснення показу в Медійній мережі 

Реклама в Медійній мережі підходить для вас, якщо ви бажаєте привернути увагу 

клієнтів і в привабливій формі розповісти про свою компанію. Медійні оголошення, 

наприклад графічні чи відеооголошення, можуть підвищити ефективність рекламних 

кампаній у мережі та справити враження на клієнтів. 

Використовуючи Медійну мережу, ви зможете досягти таких цілей: 

 продати більше товарів і послуг; 

 зробити клієнтів відданими вашій компанії; 

 посприяти налагодженню контакту з клієнтами; 

 підвищити рівень поінформованості про бренд. 

Оцінювання ефективності оголошень у Медійній мережі 

Переглянувши детальні звіти, ви зможете переконатися, що з Медійною мережею ви 

рухаєтеся в напрямку досягнення своїх цілей. 
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 Звіти. Отримайте детальні відомості про веб-сайти, на яких здійснювався показ 

ваших оголошень, про оголошення, що отримали найбільше кліків, і про сайти, які 

принесли вам найбільше продажів із найменшими витратами. Сегментування 

ефективності оголошення за мережею та відстеження ефективності в окремих 

місцях розташування в Медійній мережі допоможе визначити найефективніші 

місця для показу. Відтак ви зможете відкоригувати стратегії націлювання та 

призначення ставок, щоб отримати найкращий результат за свої гроші. 

 Значення. Якщо дані свідчать про те, що клік на сторінці в мережі Google 

імовірно не призведе до комерційного результату, як-от онлайн-продаж, 

реєстрація, телефонний дзвінок або реєстрація на отримання інформаційних 

листів, ми можемо автоматично знизити ставку для цього сайту, щоб ви менше 

сплачували за кожен клік. 

Приклади використання 

Перегляньте подані нижче приклади, запропоновані рекламодавцями, які обрали для 

себе Медійну мережу, і вчіться на їхньому досвіді. 

 Компанія Carnival Cruise Lines скористалася націлюванням за контекстом у 

Медійній мережі Google і в результаті отримала збільшення кількості замовлень 

квитків на 284% за п’ять тижнів, досягла зменшення ціни за конверсію на 72% та 

збільшення кількості потенційних клієнтів на 36%. 

 Бренд Jordan скористався Медійною мережею Google для націлювання на нішову 

аудиторію та покращення поінформованості й зацікавленості в бренді. 

 Компанія Yankee Candle скористалась інструментами ремаркетингу в Медійній 

мережі Google для повторного залучення покупців, що дало змогу збільшити 

коефіцієнт конверсій на 600% і водночас зменшити ціну за конверсію вдвічі. 

 

1.2.4. Місця показу оголошень у Медійній мережі 

Під час розміщення реклами в Медійній мережі Google ваші оголошення можуть 

відображатися на численних веб-сайтах, у мобільних додатках і у відеовмісті. Ось кілька 

прикладів: 

 на сайтах видавців Google AdSense (зокрема на сайтах учасників програм AdSense для 

доменів і AdSense для помилок); 

 на сайтах видавців DoubleClick Ad Exchange; 

 на таких сайтах Google, як Google Фінанси, Gmail, Blogger, Карти Google і YouTube 

(Пошук Google сюди не входить) 

 

Медійна мережа налічує понад 2 мільйони сайтів, що охоплюють більше 90% 

користувачів Інтернету в усьому світі (за даними comScore), і пропонує безліч можливостей 

для охоплення клієнтів. Проте для ефективного націлювання на клієнтів слід вибрати 
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налаштування кампанії та додати до груп оголошень методи націлювання, які визначатимуть 

умови показу оголошень у Медійній мережі. 

Вибір налаштувань кампанії 

За допомогою налаштувань кампанії ви можете контролювати показ оголошень у 

Медійній мережі, а також вибирати пристрої та місцеположення, де відображатиметься ваша 

реклама. 

Тип кампанії Місцеположення Пристрої 

Щоб оголошення 

відображалися в Медійній 

мережі, рекламна кампанія 

має належати до одного з 

наведених нижче типів.  

 "Пошукова мережа з 

вибором медійної" 

 "Лише медійна 

мережа" 

Ваші оголошення 

можуть відображатись 

усюди чи лише в 

певних містах, регіонах 

або країнах. 

Ваші оголошення можуть 

відображатися на всіх типах 

пристроїв (настільних ПК, планшетах 

і мобільних пристроях) або лише на 

пристроях вибраних моделей, з 

певною операційною системою тощо. 

Цей розширений параметр доступний 

тільки для деяких підтипів кампаній 

типу "Лише медійна мережа". 

Додавання методів націлювання до груп оголошень 

Методи націлювання – це критерії, які визначають місця показу оголошень у медійній 

мережі. Ви можете здійснювати націлювання за наведеними нижче параметрами. 

Ключові слова Місця 

розташування 

Теми Аудиторії 

Показ 

оголошень у 

Медійній 

мережі 

здійснюється 

на основі 

списку 

ключових слів. 

Показ оголошень 

здійснюється на веб-

сайтах, у мобільних 

додатках і відео в 

Медійній мережі, які 

ви можете вибирати 

вручну (так звані 

керовані місця 

розташування). 

Показ 

оголошень здійснюється на 

різних сторінках Медійної 

мережі, присвячених певним 

темам, як-от Подорожі або 

Автомобілі та транспортні 

засоби. 

Показ оголошень 

здійснюється на тих 

сайтах у Медійній 

мережі, де вашу рекламу 

побачить певна 

аудиторія. Ви можете 

привернути увагу людей, 

які належать до певної 

вікової групи або статі; 

охопити користувачів, 

що вже відвідували ваш 

сайт (для цього створіть 

список ремаркетингу); 

залучити клієнтів, яких 

цікавлять конкретні 

категорії, за допомогою 

функції категорій 

інтересів.  



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 28 

 
1.2.5. Про націлювання за контекстом 

Націлювання за контекстом – це один зі способів показу оголошень на сайтах і 

сторінках Медійної мережі Google. У рамках цього методу релевантні сайти для показу 

оголошень вибираються на основі ключових слів і тем. 

Ви вібираєте ключові слова та теми: 

Щоб розпочати націлювання за контекстом, спершу додайте ключові слова або теми 

до груп оголошень у своїх кампаніях у Медійній мережі. Ключові слова – це окремі терміни, 

тоді як тема – це основна концепція або тематика веб-сайту. 

Оскільки в рамках націлювання за контекстом оголошення націлюються лише на 

сайти Медійної мережі, вам будуть доступні лише зазначені нижче типи кампаній. 

 "Пошукова мережа з вибором медійної (усі функції)" 

 "Пошукова мережа з вибором медійної – стандартний" 

 "Лише медійна мережа – усі функції" 

 "Лише медійна мережа – ремаркетинг" 

Наша система аналізує сторінки Медійної мережі: 

Наша система проаналізує вміст усіх сторінок або URL-адрес Медійної мережі, 

враховуючи перелічені нижче фактори. 

 Текст 

 Мова 

 Структура посилання 

 Структура сторінки 

У результаті буде визначено основну тематику кожної сторінки. 

Здійснюється показ Ваших оголошень: 

За ключовим словом 

Якщо ваше ключове слово відповідає концепції або основній темі веб-сторінки, ваше 

оголошення придатне для показу на цій веб-сторінці (автоматичні місця розташування). На 

показ вашого оголошення впливає низка факторів, зокрема націлювання на мову та 

місцеположення, нещодавня історія веб-перегляду користувача, який бачив ваше 

оголошення. 

Приклад 

Припустімо, ви створили групу оголошень для реклами нового модельного ряду 

автомобілів і вказали такі ключові слова, як енергоефективні автомобілі та електричні 

автомобілі 2013 року. Націлювання за контекстом дозволяє визначити та розмістити ваше 

оголошення на сторінках Медійної мережі, які відповідають цим ключовим словам. 

Ваше оголошення також може з’явитися на сторінках, вміст яких не відповідає 

вибраним ключовим словам. Наприклад, користувач спочатку переглянув в Інтернеті ціни на 

автомобілі, а потім почав читати новини. На сайті новин він може побачити оголошення про 

продаж автомобілів, хоч сайт і не пов’язаний з оголошеннями тематично. 

"Вибрані медійні ключові слова" – це більш точний варіант націлювання за 

контекстом. Оголошення може відображатися, коли ключове слово відповідає тематиці веб-

сторінки й існує висока вірогідність того, що її відвідувач стане клієнтом (зважаючи на 

минулі кліки, конверсії та відвідування сторінки). 

Порада від експерта 

Інколи ваші оголошення можуть відображатися в місцях розташування, вміст яких не 

відповідає вибраним ключовим словам. Це може трапитися, якщо націлювання здійснюється 

на основі нещодавньої історії веб-перегляду користувача або інших факторів, а не вмісту 

сторінки. Таким чином, ваші оголошення відповідають інтересам потенційного клієнта, хоча 

й відображаються на нерелевантній сторінці. 
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Щоб докладніше переглянути свої автоматичні місця розташування (місця, 

контекстно релевантні вибраним ключовим словам і вмісту сторінок, які нещодавно 

відвідував користувач), відфільтруйте їх за допомогою режиму націлювання на вкладці 

Місця розташування. Контекстна відповідність за ключовим словом означає, що місце 

розташування контекстно релевантне вибраним ключовим словам. Розширена відповідність 

за ключовим словом означає, що місце розташування релевантне вибраним ключовим 

словам, а також іншим факторам, зокрема сторінкам, відвіданим користувачем, який бачив 

ваше оголошення. 

За темою 

Якщо вибрана тема відповідає основній тематиці сторінки, ваше оголошення може 

з’явитися на ній. На показ вашого оголошення впливає низка факторів, зокрема націлювання 

на мову та місцеположення. 

Приклад 

Припустімо, ви хочете показувати оголошення про розпродаж електричних 

автомобілів. Ви можете додати у свою групу оголошень підтему Авто та транспортні 

засоби > Покупка транспортних засобів > Характеристики, порівняння транспортних 

засобів і відгуки на них. Таким чином, націлювання здійснюватиметься на всі сторінки в 

Медійній мережі, пов’язані з оглядами та порівняннями автомобілів, незалежно від того, чи 

ваші ключові слова відображаються на сторінці. 
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2. Керування обліковим записом 
2.1. Навігація в обліковому записі AdWords 

Якщо ви лише недавно розпочали роботу в службі AdWords, ми допоможемо вам 

освоїтися в обліковому записі. Виділіть кілька хвилин, щоб ознайомитися з основними 

вкладками. Їх чотири: Домашня сторінка, Кампанії, Можливості та Інструменти. Також 

перегляньте нове меню під значком шестірні. У ньому можна знайти такі опції, як Платежі 

та Налаштування облікового запису. Натисніть значок шестірні , щоб відкрити меню.  

шестірні , щоб відкрити меню.  

 

Основні вкладки 

 Домашня сторінка: ця вкладка містить сторінку Знімок облікового запису – 

зведення важливої інформації про обліковий запис у зручному для читання 

форматі.  

 Кампанії: цю вкладку ви використовуватимете найчастіше під час керування 

обліковим записом AdWords. Тут можна створювати й редагувати кампанії, 

оголошення, ключові слова та налаштування кампаній. На графіках підсумків 

ефективності у верхній частині сторінки ви побачите огляд ефективності своїх 

кампаній. Також можна завантажувати таблиці з показниками ефективності у 

вигляді звітів.  
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 Можливості: за допомогою цієї вкладки можна знаходити нові ключові слова, 

покращувати ставки та бюджет тощо. Вкладка "Можливості" призначена саме для 

підвищення ефективності кампаній; вона допоможе вам скористатися всіма 

перевагами служби AdWords. 

 Інструменти: на цій вкладці доступні інструменти, які допоможуть вам керувати 

обліковим записом і покращувати його. Використовуйте додаткові інструменти 

звітування, щоб виявляти потенційні проблеми й усувати їх, перш ніж вони 

виникнуть. 

Меню шестірні 

 Платежі: у цьому меню можна вводити та змінювати платіжні дані, переглядати 

повну історію платежів і друкувати рахунки-фактури.  

 Налаштування облікового запису: це меню призначено для керування 

особистою інформацією, зокрема відомостями для входу та параметрами 

користувача. За допомогою цього меню можна запросити товариша або колегу для 

керування вашим обліковим записом AdWords.  

 Надіслати відгук: у цьому меню можна залишати коментарі та пропозиції 

стосовно покращення служби AdWords.  

 Довідка: тут ви зможете знайти відповіді на свої запитання про AdWords, а також 

нашу контактну інформацію.  

 

2.2. Змінення налаштувань облікового запису 

Деякі налаштування облікового запису AdWords можна редагувати. Нижче наведено 

огляд налаштувань, а також дані про те, чи можна їх змінити та як саме. 

Порада 

Хочете змінити налаштування для всіх продуктів Google, якими користуєтеся? 

Дізнайтеся, як керувати своїми обліковими записами Google. Ці зміни не вплинуть на показ 

оголошень. 

Налаштування облікового 

запису 

Чи можна його 

змінити? 

Як це зробити? 

Мова відображення 

Це мова інтерфейсу вашого 

облікового запису AdWords. 

Якщо її змінити, це не вплине 

на мову оголошень. 

Так 1. Увійдіть у свій обліковий запис 

AdWords на сайті 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Натисніть значок шестірні і 

виберіть пункт Налаштування 

облікового запису. 

3. Виберіть Налаштування. 

4. Поруч із пунктом "Налаштування 

мови та номеру" натисніть 

посилання Редагувати. 

5. Виберіть потрібну мову. 

6. Натисніть Зберегти зміни. 

Формат чисел 

Це формат статистичних 

даних, дат і часу. 

Так 1. Увійдіть у свій обліковий запис 

AdWords на сайті 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Натисніть значок шестірні і 

виберіть пункт Налаштування 

облікового запису. 
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3. Виберіть Налаштування. 

4. Поруч із пунктом "Налаштування 

мови та номеру" натисніть 

посилання Редагувати. 

5. Виберіть потрібний формат чисел 

(за країною). 

6. Натисніть Зберегти зміни. 

Часовий пояс Так (лише один раз 

для кожного 

облікового запису)  

Надішліть нам запит на змінення. 

Валюта Ні, в облікових 

записах AdWords 

не можна 

змінювати вибрану 

валюту  

 

 
2.3. Налаштування валюти та часового поясу 

Під час створення облікового запису з’явиться запит на вибір валюти й часового 

поясу. Після цього ви зможете змінити часовий пояс лише один раз, але вже не зможете 

обрати іншу валюту облікового запису, тому вказуйте ці налаштування дуже уважно. Вони 

використовуються для нарахування платежів. 

Вибір валюти 

Потрібно вибрати валюту для оплати своїх витрат на рекламу.  

Важливі зауваження 

Перелік доступних валют залежить від країни, у якій зареєстровано обліковий запис. 

У деяких країнах доступні лише окремі валюти. Наприклад, у Росії можна здійснювати 

оплату лише в рублях, а використання інших валют (доларів, євро тощо) не підтримується. 

Окрім того, вибір валюти може вплинути на способи оплати. Щоб використовувати 

іншу валюту, створіть новий обліковий запис AdWords, вибравши потрібний варіант. 

Вибір часового поясу 

Вибраний часовий пояс впливає на звіти, статистичні дані та платіжні операції. 

Наприклад, такі налаштування, як щоденний бюджет, працюють за 24-годинним графіком. 

Перелік часових поясів складається з більш ніж 200 позицій, тому обліковий запис AdWords 

можна налаштувати для більшості стандартних часових поясів світу. Рекомендуємо вибрати 

часовий пояс, що відповідає вашій місцевості, щоб бюджетний цикл завершувався тоді, коли 

закінчується день. 

Усі часові пояси повинні мати крок в одну чи півгодини відносно часу за Гринвічем 

(GMT). Служба AdWords не підтримує місцеві часові пояси, які зміщені на чверть години 

відносно GMT. У такому випадку виберіть для свого облікового запису інший часовий пояс. 

Пам’ятайте, що вибір часового поясу впливає лише на особливості керування 

обліковим записом. Вибрані налаштування не впливають на місцеположення, де може 

здійснюватися показ вашого оголошення. 

Часовий пояс облікового запису можна змінити лише один раз. Якщо вам потрібно 

змінити часовий пояс, зв’яжіться з нами. 
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2.4. Змінення даних для входу в AdWords 

Змінити інформацію, яка використовується для входу в обліковий запис AdWords, 

можна кількома способами. При цьому також змінюються дані для входу в інші продукти 

Google. 

Якщо вам не вдається ввійти в обліковий запис, можна також скористатися засобом 

вирішення проблем. 

Змінення пароля 

Якщо змінити пароль в AdWords, то пароль, який ви використовуєте для входу в інші 

продукти Google, також зміниться. 

Щоб змінити пароль, виконайте такі дії: 

1. Увійдіть в обліковий запис, використовуючи електронну адресу для входу в 

AdWords, і відкрийте сторінку https://accounts.google.com/EditPasswd.  

2. Введіть поточний і новий паролі. Дізнайтесь, як створити надійний пароль. 

Змінення електронної адреси або імені користувача 

Якщо змінити електронну адресу в AdWords, то адреса, яку ви використовуєте для 

входу в інші продукти Google, також зміниться. Тому для зручності рекомендуємо просто 

додати електронні адреси в обліковий запис AdWords або зв’язати з ним інші облікові записи 

Google. 

Змінити дані для входу можна наведеними нижче способами. 

1. Змінити електронну адресу в обліковому записі. 

Це призведе до змінення електронної адреси, яку ви використовуєте для входу в 

інші продукти Google. Цей варіант недоступний для користувачів Gmail. 

2. Додати альтернативні електронні адреси в обліковий запис. 

Це дасть змогу використовувати кілька електронних адрес для входу в усі 

продукти Google. 

3. Відкрити доступ до облікового запису AdWords для іншої електронної адреси. 

У такому випадку для входу в AdWords, перегляду та редагування даних можна 

буде використовувати два різні облікові записи. 

Зміна електронної адреси облікового запису: 

Якщо в обліковому записі AdWords використовується електронна адреса не від Gmail, 

її можна змінити. Це вплине на всі продукти Google, якими ви користуєтеся: електронні 

листи надходитимуть на нову адресу, і її потрібно буде вказувати під час входу в систему. 

Щоб змінити електронну адресу для облікового запису, виконайте такі дії: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://accounts.google.com.ua. 

2. У розділі "Безпека" натисніть Змінити електронну адресу.  

3. Введіть нову електронну адресу та поточний пароль. 

4. Натисніть Зберегти. 

Після цього на введену вами електронну адресу надійде повідомлення з 

підтвердженням. Щоб завершити процес внесення змін, перейдіть за посиланням у листі. На 

вашу стару електронну адресу надійде повідомлення про те, що її більше не можна 

використовувати для входу в AdWords. 

Додавання альтернативної електронної адреси: 

Ви можете додати електронну адресу, яка не використовується як основна в іншому 

обліковому записі Google або Gmail. Альтернативні електронні адреси працюють практично 

так само, як основні. Ви можете використовувати їх для входу в обліковий запис, отримання 

сповіщень тощо. 

Щоб додати альтернативну електронну адресу в обліковий запис Google, виконайте 

такі дії: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://accounts.google.com.ua. 

2. У розділі "Електронні адреси" натисніть Редагувати. 
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3. Додайте альтернативну електронну адресу в полі з написом "Додайте нову 

альтернативну електронну адресу".  

 

4. Натисніть Зберегти. 

Надання доступу до облікового запису AdWords 

Якщо ви не хочете змінювати електронну адресу для свого облікового запису 

AdWords, можна відкрити до нього доступ іншим обліковим записам Google. Залежно від 

типу наданого доступу, у таких облікових записах будуть різні права на редагування чи 

перегляд вашого облікового запису. 

 

2.5. Огляд повідомлень і сповіщень 

Важлива інформація стосовно AdWords, яку користувачам слід узяти до відома, 

відображається безпосередньо в обліковому записі в помітному місці. Також можна змінити 

налаштування так, щоб отримувати ці сповіщення електронною поштою. 

Зазвичай сповіщення AdWords призначено для таких цілей:  

 попередити про ймовірну проблему з показом оголошень або налаштуваннями 

кампанії; 

 повідомити про нову функцію чи оновлення системи AdWords; 

 запропонувати можливості підвищення ефективності кампаній. 

Приклади сповіщень 

Важливі сповіщення стосовно облікового запису позначаються червоним 

трикутником . Вони містять попередження про критичні проблеми, наприклад припинення 

показу оголошень або застарілу платіжну інформацію. 

Сповіщення про нові функції чи оновлення служби AdWords позначаються синім 

значком . Вони можуть містити інформацію, скажімо, про нові звіти для відстеження 

ефективності чи новий інструмент для вибору кращих ключових слів. 
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Можливості підвищення ефективності облікового запису позначаються жовтою 

лампочкою . Ці пропозиції створено спеціально для вашого облікового запису. 

Здебільшого вони містять поради виконати якусь дію, наприклад додати певні ключові слова 

чи змінити параметри націлювання, щоб охопити більше клієнтів. 

Перегляд сповіщень в обліковому записі AdWords 

Найважливіші сповіщення, зокрема з інформацією про припинення показу всіх ваших 

оголошень, відображаються вгорі екрана вашого облікового запису на червоній смузі. 

Важливі (проте не критичні) сповіщення відображаються на смузі попереднього 

перегляду вгорі екрана. Щоб побачити повний список цих повідомлень, натисніть 

кнопку "Переглянути всі". 

 

Щоб перейти на сторінки, де можна вирішити проблему, виберіть "Переглянути" чи 

"Виправити", або натисніть "Докладніше", щоб дізнатися про неї більше в Довідковому 

центрі AdWords. Щоб видалити сповіщення зі списку, натисніть "Закрити". 
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Якщо ви отримали лише сповіщення з низьким пріоритетом, смуга попереднього 

перегляду не відображатиметься, проте ви помітите знак оклику поруч зі значком дзвоника у 

верхній частині екрана. Натисніть знак оклику, щоб переглянути свої повідомлення. 

Отримання сповіщень електронною поштою 

Найважливіші повідомлення про критичні проблеми, зокрема проблеми з платежами 

чи відхилення оголошень, надходять на електронну пошту за умовчанням. Щоб отримувати 

електронною поштою й інші типи сповіщень або взагалі вимкнути цю опцію, потрібно 

змінити відповідні налаштування. У кожному обліковому записі необхідно призначити 

принаймні одного користувача, якому надходитимуть критичні сповіщення. Сповіщення 

електронною поштою надсилаються на відповідну адресу облікового запису AdWords. 

Нижче наведено різні типи сповіщень електронною поштою.  

 Сповіщення про платежі 

 Сповіщення, пов’язані з обслуговуванням кампанії 

 Інформаційні листи 

 Маркетингові дослідження Google 

 Індивідуальні поради та пропозиції щодо покращення ефективності 

 Відхилені оголошення та сповіщення стосовно порушення політики 

 Звіти 

 Спеціальні пропозиції 

Порада 

Хочете, щоб сповіщення надходили на іншу електронну адресу чи іншим 

користувачам, але не хочете надавати доступ до свого облікового запису AdWords? 

Налаштуйте для них рівень доступу "Лише електронна пошта".  

Щоб змінити налаштування сповіщень електронною поштою, виконайте наведені 

нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Натисніть значок шестерні  та виберіть Налаштування облікового запису. 

3. На бічній навігаційній панелі виберіть Налаштування сповіщень 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 37 

 

4. У таблиці ви побачите різні типи повідомлень, які можна отримувати електронною 

поштою. Налаштування користувача відображаються в стовпці "Електронна 

пошта". Щоб змінити їх, поруч із потрібним сповіщенням натисніть параметр у 

стовпці "Електронна пошта" й виберіть у спадному меню необхідні налаштування 
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2.6. Ефективна організація облікового запису 

Якщо обліковий запис організовано вдало, ви зможете швидко вносити необхідні 

зміни, ефективно націлювати оголошення та в результаті досягати всіх поставлених 

рекламних цілей. Якщо ваші компанії належним чином структуровано й організовано за 

темою чи продуктом, ваш обліковий запис буде легко впорядковувати, і ви зможете керувати 

ним без жодних зусиль. Але це ще не всі переваги ефективної організації: ваші оголошення 

та ключові слова також буде впорядковано в набори, безпосередньо пов’язані один з одним, і 

завдяки цьому показник якості підвищиться. А що вищий показник якості, то більший ваш 

прибуток. 

Ефективно структурований обліковий запис має окремі кампанії для різних серій 

продуктів, загальних тем або типів послуг. Кожна з таких кампаній, у свою чергу, 

складається з тематичних груп оголошень, які стосуються окремого продукту, послуги або 

теми. А для кожної групи оголошень слід створити спеціальний список ключових слів, 

безпосередньо пов’язаних із текстами оголошень. 

Якщо ваш обліковий запис структуровано ефективно, ви зможете: 

 визначити оголошення, які мають оптимальні показники конверсій (наприклад, 

продажів або привернення потенційних клієнтів) і обсягу трафіку; 

 легко стежити за змінами; 

 ефективніше керувати бюджетом і витратами; 

 швидко знаходити потрібні ключові слова; 

 легко керувати кампаніями та вносити до них зміни. 

Три ключові поради щодо структурування облікового запису 

Надійне правило створення кампанії з вдалою структурою звучить так: структура 

кампанії має точно відбивати структуру веб-сайту. Створивши кампанії та групи оголошень, 

що відповідають певній темі чи продукту, ви зможете підібрати такі ключові слова, які 

безпосередньо відповідатимуть тексту оголошення, а також створити оголошення, що 

спрямовуватимуть користувачів безпосередньо на сторінку з пропозицією продукту. 

Веб-сайт магазину меблів, імовірно, матиме різні розділи для кожного типу продукції 

(наприклад, меблів для спалень і меблів для кухонь). Веб-сайт також може мати окремі 

розділи або сторінки для кожного продукту (наприклад, окремих ліжок або моделей столів). 

Нижче наведено приклад ефективної структури облікового запису. 

Обліковий запис 

Меблевий магазин 
 

Кампанія Кампанія 

Столи Ліжка 
 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Журнальні 

столики 
Обідні столи Дивани-ліжка Двоспальні ліжка 

Оголошення 
Оголошення 1 

Оголошення 2 

Оголошення 
Оголошення 1 

Оголошення 2 

Оголошення 
Оголошення 1 

Оголошення 2 

Оголошення 
Оголошення 1 

Оголошення 2 
 

Цю схему можна змінювати відповідно до особливостей вашого бізнесу та масштабів 

рекламної кампанії. Наприклад, якщо ви продаєте ліжка різних видів, можна створити 

кампанію "Ліжка" з такими групами оголошень, як "Двоярусні ліжка", "Двоспальні ліжка" та 

"Дивани-ліжка". 

Якщо ви також пропонуєте столи, можете додати однойменну кампанію та за таким 

самим принципом створити в ній групи оголошень. Якщо ж ви пропонуєте тільки один 
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продукт або послугу, можна створити кампанію з простою структурою, зосередившись саме 

на цьому продукті. 

Якщо ваша комерційна діяльність охоплює кілька регіонів, для кожного з них бажано 

створити окрему кампанію. Наприклад, якщо ви маєте магазини у Франції й Італії, створіть 

дві окремі кампанії, кожну з яких буде націлено на одне з цих місцеположень. Матеріали 

кампаній потрібно перекласти місцевими мовами; також у них потрібно наголосити, що 

пропоновані послуги або продукти доступні у відповідній країні. 

Приклади 

 У наведених вище кампаніях, які націлено на Італію та Францію, слід створити 

оголошення італійською та французькою мовами відповідно. 

 Компанії регіонального значення (наприклад, агенції нерухомості) можуть 

створити окремі кампанії для кожної області та різні оголошення для кожного 

міста чи навіть району. Націлюючи рекламу на певний географічний регіон, 

можна створити кампанію спеціально для певного міста, яке вас цікавить. 

Порада 

Якщо ви хочете змінити ставки лише для регіону, розширені кампанії дозволяють 

зробити це в межах однієї кампанії. Докладніше про розширені кампанії. 

Редактор AdWords – це безкоштовна програма від Google для керування рекламними 

кампаніями AdWords. Редактор дає змогу швидко й легко вносити зміни до облікового 

запису, незалежно від того, редагуєте ви одне ключове слово чи додаєте сотні текстових 

оголошень. 

Скористайтесь усіма можливостями AdWords. 

1. Організуйте кампанію відповідно до структури вашого веб-сайту.  
o Обліковий запис містить усі дані, пов’язані з меблевим магазином. 

o Для кожної групи товарів, що ви пропонуєте (наприклад, меблі для спальні чи 

їдальні), створено окрему кампанію. 

o Кожна кампанія містить кілька груп оголошень, присвячених окремим 

продуктам (наприклад, столам і ліжкам). 

o Кожна кампанія містить кілька груп оголошень, присвячених окремим 

продуктам (наприклад, столам і ліжкам). 

2. Створюйте для кожного регіону окремі рекламні кампанії. 

3. Користуйтеся Редактором AdWords, щоб керувати кампаніями.  
o Додавайте, змінюйте та видаляйте кампанії, групи оголошень, оголошення, 

ключові слова та місця розташування. 

o Швидко вносити масштабні зміни. 

o Здійснювати розширений пошук і редагування. 

o Сортувати та переглядати статистичні дані ефективності. 

o Копіюйте елементи й переміщуйте їх між кампаніями, групами оголошень і 

обліковими записами. 

o Експортуйте знімки облікового запису для архівування чи спільного 

використання. 
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3. Керування кампаніями та групами оголошень 

3.1. Створення кампаній і керування ними: 

3.1.1. Організація кампаній і оголошень в обліковому записі 

Перше оголошення створено. Тепер ви знаєте, як це робити, і можете створювати 

нові. Однак спочатку варто ознайомитися з трирівневою структурою служби AdWords. 

Отримавши уявлення про взаємозв’язок цих трьох рівнів облікового запису, ви зможете 

краще впорядковувати оголошення, ключові слова й групи оголошень в успішні кампанії, 

націлені на відповідну аудиторію. 

Структура служби AdWords 

Структура AdWords складається з трьох рівнів: облікового запису, кампаній і груп 

оголошень. 

1. Обліковий запис пов’язано з унікальною електронною адресою, паролем і 

платіжною інформацією. 

2. Кожна рекламна кампанія має власний бюджет і налаштування, що визначають, 

де саме показуватимуться оголошення. 

3. Група оголошень містить оголошення схожої тематики, а також список ключових 

слів, які активують показ реклами. 

Обліковий запис 

Унікальна електронна адреса та пароль 

Платіжна інформація 
 

Кампанія Кампанія 

Бюджет 

Налаштування 

Бюджет 

Налаштування 
 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 
 

Навіщо впорядковувати оголошення в групи та кампанії 

Коли користувач виконує пошук в Інтернеті, він вводить слово або фразу, тісно 

пов’язану з інформацією, яка його цікавить. Наприклад, Андрій шукає цифрові камери й 

бачить у результатах пошуку оголошення про продаж кіноплівки. Швидше за все, він не 

натисне це оголошення. 

Щоб оголошення відповідали пошуковим запитам вашої аудиторії, об’єднайте 

оголошення, пов’язані з тими чи іншими ключовими словами, у групи оголошень. Завдяки 

цьому користувачі бачитимуть лише оголошення, які відповідають їхнім пошуковим 

запитам. 

Кілька груп оголошень утворюють кампанію. Кампанія – це інструмент керування 

основними налаштуваннями груп оголошень. Вона дає змогу вибрати: 

 суму, яку ви готові витрачати на кліки або конверсії своїх оголошень; 

 мережі й географічні місцеположення, де потрібно відображати оголошення; 

 інші налаштування верхнього рівня, дійсні для всіх груп оголошень у кампанії. 

Приклад 

Скажімо, ви маєте онлайн-магазин електроніки та створили обліковий запис AdWords, 

щоб рекламувати свої товари. На рівні облікового запису можна вказати, хто ще матиме 

доступ до вашого облікового запису AdWords, і вибрати пріоритетний метод платежу. У 

такому випадку верхній рівень облікового запису виглядатиме так: 
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Обліковий запис 

Інтернет-магазин електроніки 
 

Щоб рекламувати свої телевізори та камери, ви створили дві окремі кампанії для цих 

категорій товарів. Створивши в обліковому записі дві кампанії, ви зможете виділити для 

кожної категорії товарів принаймні половину бюджету, призначеного для реклами онлайн. 

Кампанія Кампанія 

Телевізори Камери 
 

У кампанії з реклами камер ви можете створити окремі групи оголошень для камер 

різних типів, як-от цифрових і компактних. 

У кампанії з реклами телевізорів можна створити окремі групи оголошень для 

кожного типу телевізорів з асортименту, як-от плоскоекранних або плазмових телевізорів. 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Телевізори з пласким 

екраном 

Плазмові 

телевізори 

Цифрові камери Компактні камери 

 

Для кожної групи оголошень ви вибираєте ключові слова, тісно пов’язані з текстом 

оголошень. Для групи оголошень, у яких рекламуються цифрові камери, можна підібрати 

ключові слова за різними брендами, моделями та цінами (дотримуючись наших правил щодо 

торговельних марок). 

У результаті структура облікового запису виглядатиме так: 

Обліковий запис 

Інтернет-магазин електроніки 
 

Кампанія Кампанія 

Бюджет 

Телевізори 

Бюджет 

Камери 
 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Телевізори з пласким 

екраном 
Плазмові телевізори Цифрові камери Компактні камери 

 

Порада 

Обліковий запис AdWords часто впорядковують аналогічно до структури веб-сайту: 

кожна група оголошень представляє окрему сторінку або категорію сайту. 

Швидкий перегляд структури облікового запису 

Коли ви створите свою першу кампанію, ліворуч на вкладці Кампанії в обліковому 

записі AdWords з’явиться панель "Усі онлайн-кампанії". На цій панелі можна швидко 

побачити, як упорядковані ваші кампанії. Натиснувши одну з кампаній, можна переглянути 

ще й групи оголошень. Така структура папок дає змогу швидко перейти до потрібної 

кампанії або групи оголошень. 
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Поради 

 Упорядковуйте кампанії та групи оголошень ще під час їх створення. 

Реорганізація облікового запису на пізнішому етапі, коли вже є кілька кампаній і 

груп оголошень, призведе до втрати цінних статистичних даних, що може 

негативно вплинути на ефективність оголошень. 

 Якщо ви створили кампанію типу "Лише пошукова мережа – стандартна", можна 

додати кілька груп оголошень на сторінці "Створення груп оголошень". 

 У багатьох випадках ефективна структура містить усього одну кампанію, яка 

складається з кількох груп оголошень, у кожній із яких використовується два – три 

оголошення та 10–35 ключових слів. 

Обмеження для облікових записів AdWords: 

В обліковому записі AdWords є певні обмеження, однак рекламодавці рідко досягають 

установленої межі. 

Обмеження для кампаній і груп оголошень 

 10 000 кампаній (включно з активними та призупиненими); 

 20 000 груп оголошень у кампанії; 

 20 000 елементів націлювання в групі оголошень (наприклад, ключових слів, місць 

розташування та списків аудиторій). 

Обмеження для оголошень 

 300 графічних оголошень або оголошень із галереї; 

 50 текстових і неграфічних оголошень на групу оголошень; 

 4 мільйони активних або призупинених оголошень на обліковий запис. 

Обмеження для націлювання 

 5 мільйонів елементів націлювання групи оголошень на обліковий запис 

(наприклад, ключових слів, місць розташування та списків аудиторій); 
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 1 мільйон елементів націлювання кампаній на обліковий запис (наприклад, 

географічних цілей і мінус-слів на рівні кампанії); 

 10 000 цільових регіонів (націлених і виключених) у кампанії, з них не більше 500 

найближчих цільових територій на кампанію; 

 20 спільних списків мінус-розташувань на обліковий запис; 

 65 000 місць розташувань на один список мінус-розташувань; 

 11 000 спільних бюджетів на обліковий запис; 

 20 спільних списків мінус-слів на обліковий запис*; 

 5000 ключових слів на список мінус-слів*. 

Обмеження для каналів і даних компанії 

 400 000 рядків або елементів каналу на обліковий запис для динамічних 

оголошень, модифікаторів оголошень і розширень; 

 100 створених користувачами каналів або наборів даних компанії на обліковий 

запис; 

 3000 байтів на атрибут (приблизно 750–3000 символів, залежно від розміру 

символу в байтах). 

Обмеження для розширень оголошень 

 250 000 розширень у групах оголошень облікового запису**; 

 50 000 розширень у кампаніях облікового запису**; 

 10 000 розширень у групах оголошень кампанії**. 

Якщо кількість ключових слів у групі оголошень буде близькою до граничної, в 

обліковому записі з’явиться відповідне сповіщення. Дізнайтеся більше про ці обмеження та 

створення ефективного списку ключових слів.  

** Припустімо, в одній із ваших кампаній є розширення з 8 додатковими 

посиланнями. Ви додаєте ці посилання в іншу кампанію, а також у 10 груп оголошень ще 

однієї кампанії. Тепер у вашому обліковому записі є 8 елементів каналу, 2 розширення на 

рівні кампанії та 10 розширень на рівні групи оголошень.  

 

3.1.2. Створення рекламної кампанії 

 Пояснення щодо структури облікового запису AdWords. 

 Охоплення потрібної аудиторії за допомогою аналізу потреб клієнтів. 

 Визначення обсягу витрат на оголошення для охоплення клієнтів. 

 Пояснення щодо налаштувань кампанії. 

 Створення кампанії. 

 Створення першої групи оголошень, оголошення та ключових слів. 

Пояснення щодо структури облікового запису AdWords: 

Загально відомо, що порядок – це важлива складова успіху. Служба AdWords не є 

виключенням. Перш ніж почати створення кампаній і оголошень, слід зрозуміти структуру 

служби AdWords, щоб створити ефективні кампанії, які націлено на відповідну аудиторію. 

В AdWords є три рівні організації: рівень облікового запису, кампанії та рівень групи 

оголошень. 

1. Обліковий запис пов’язано з унікальною електронною адресою, паролем і 

платіжною інформацією. 

2. Кожна рекламна кампанія має власний бюджет і налаштування, що визначають, 

де саме показуватимуться оголошення. 

3. Група оголошень містить оголошення схожої тематики, а також список ключових 

слів, які активують показ реклами. 
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Обліковий запис 

Унікальна електронна адреса та пароль 

Платіжна інформація 
 

Кампанія Кампанія 

Бюджет 

Налаштування 

Бюджет 

Налаштування 
 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 
 

Охоплення потрібної аудиторії за допомогою аналізу потреб клієнтів: 

Перш ніж створювати першу рекламну кампанію, проаналізуйте свою аудиторію. 

Подумайте, які у ваших клієнтів звички, вподобання, характерні риси: це допоможе вам 

вибрати для кампанії найефективніші налаштування. Нижче наведено кілька важливих 

моментів, які слід узяти до уваги, ураховуючи вподобання та поведінку клієнтів. 

 Слова та фрази, які ваші клієнти використовують для пошуку в Інтернеті. 
Якщо ви власник магазину меблів, подумайте, за якими ключовими словами ваші 

потенційні клієнти можуть шукати меблі. Чи користуватимуться вони загальними 

пошуковими термінами на зразок "меблі" або "магазин меблів"? Більш імовірно, 

що клієнт використає точніші терміни для пошуку потрібних товарів, наприклад 

"придбати розкладний диван" або "стільці для їдальні". Ці слова та фрази 

допоможуть визначити ключові слова, які ініціюватимуть показ оголошень у 

результатах пошуку. 

 Географічне місцеположення. Подумайте, де перебувають ваші потенційні 

клієнти. Якщо ви пропонуєте доставку меблів лише для клієнтів, які проживають у 

вашому місті, слід обмежити націлювання на місцеположення своєї кампанії 

межами міста, щоб оголошення відображалося тільки потенційним клієнтам. 

Таким чином, ви сплачуватимете лише за кліки своїх оголошень від людей, які 

живуть у радіусі дії служби доставки й можуть придбати ваші меблі. 

 Спосіб зв’язку з вами. Вирішіть, як ваші клієнти зможуть зв’язатися з вами. 

Якщо потрібно, щоб вони особисто приходили в магазин, можна виділити 

інформацію про місцеположення в оголошеннях. Якщо ви вважаєте, що 

телефонний дзвінок або заповнення контактної форми на сайті – це кращий 

варіант, додайте ці та інші опції в оголошення за допомогою розширень 

оголошення. 

Нижче, у розділі Пояснення щодо налаштувань кампанії, пояснюється значення 

доступних опцій. 

Бажаний обсяг витрат: 

Коли ви зрозумієте, ким є ваші клієнти, подумайте над тим, скільки ви хочете 

витратити, щоб привернути їхню увагу до своїх оголошень, і яких результатів очікуєте від 

успішної кампанії. 

За допомогою служби AdWords можна вибрати середній щоденний бюджет для 

кожної кампанії на основі рекламних цілей і загальної суми, яку ви готові витрачати щодня. 

Отримайте поради стосовно налаштування бюджету кампанії. 

Пояснення щодо налаштувань кампанії 

Тепер, коли ви маєте краще уявлення про структуру свого облікового запису й 

потреби клієнтів, яких намагаєтеся охопити, потрібно визначити налаштування кампанії, які 

відповідають вашим цілям. Вибрані налаштування кампанії буде застосовано до всіх 
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оголошень у межах однієї кампанії. Вибраний тип кампанії визначає набір доступних 

налаштувань. 

Налаштування охоплюють три основні аспекти, які пов’язані з вашим оголошенням: 

 обсяг витрат, який визначається налаштуванням бюджету й ставок (їх можна 

відкоригувати пізніше); 

 що саме, окрім тексту й посилання, додати в оголошення за допомогою розширень 

оголошень; 

 місце показу оголошень, яке визначається налаштуваннями для географічних 

місцеположень, мов і місця розташування у вебі (так звані "Мережі"). 

Нижче наведено огляд налаштувань кампанії, яким потрібно приділити увагу під час 

створення нової кампанії AdWords. 

Налаштування Опис Докладніше 

Назва кампанії Це поле, де ви вводите назву кампанії. Хоча в службі 

AdWords для вашої кампанії вводиться назва за 

умовчанням, рекомендуємо вибрати назву, яка 

відповідатиме тематиці кампанії, щоб її було легко 

знайти в обліковому записі. Назва кампанії не 

відображається вашим клієнтам. 

  

ТипE:  Тип кампанії визначає налаштування, які будуть 

доступні під час створення та редагування кампанії. 

Так ви зможете використовувати лише параметри, 

потрібні для досягнення ваших цілей, а зайві функції 

не заважатимуть вам керувати кампанією. 

Рекламодавцям-новачкам під час створення кампанії 

варто вибрати тип "Пошукова мережа з вибором 

медійної". Це дасть змогу скористатися цілою низкою 

місць розташування оголошень. 

Підтипом кампанії слід вибрати "Стандартний" або 

"Усі функції". Підтип кампанії визначає перелік 

доступних налаштувань і опцій. Це дасть можливість 

зосередити свою увагу на тих функціях, які 

найбільше відповідають цілям вашої компанії. Якщо 

ви віддаєте перевагу простоті й хочете мати лише 

основні функції, виберіть підтип "Стандартний". 

Якщо ж ви хочете бачити всю інформацію про 

кампанію, а також використовувати всі доступні 

можливості, виберіть "Усі функції". 

Вибір оптимального 

типу кампанії 

Мережі Вибір типу кампанії, тобто мережі, визначає місце 

показу вашого оголошення. Наприклад, якщо вибрати 

Пошукову мережу Google, оголошення 

з’являтиметься на пошукових сайтах Google, а також 

на інших пошукових сайтах (наприклад, AOL), які є 

партнерами Google із показу оголошень (пошукові 

партнерські сайти). У Медійній мережі Google 

оголошення може відображатися на інших сайтах, які 

є партнерами Google із показу оголошень. Щоб 

вибрати іншу мережу, необхідно змінити тип 

кампанії або створити нову. 

Пошукова мережа 

Медійна мережа 
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Пристрої Кампанії націлено на всі типи пристроїв, зокрема 

настільні комп’ютери, планшети та мобільні 

пристрої. Пізніше ви зможете налаштувати показ 

оголошень на різних пристроях. 

Типи оголошень 

для мобільних 

пристроїв 

Місцеположення 

та мови 

Оголошення з вашої кампанії придатні для показу 

клієнтам у цільових географічних місцеположеннях, 

або тим клієнтам, які вибрали цільову мову мовою 

свого інтерфейсу. Рекомендуємо вибрати мову, якою 

здійснюється показ оголошень клієнтам. 

Націлювання на 

місцеположення й 

мову 

Ставки та 

бюджет 

Виберіть встановлення ставок вручну для кліків 

оголошень або нехай служба AdWords зробить це за 

вас. Залежно від типу вашої кампанії, можуть 

відображатися додаткові параметри встановлення 

ставок. 

 

Стратегія призначення ставок визначає спосіб 

оплати взаємодії користувачів із вашими 

оголошеннями.Ставка за умовчанням – це 

найбільша сума, яку ви сплачуватимете за клік 

оголошень у групі оголошень. Бюджет – це середня 

сума, яку ви готові витрачати щодня для цієї 

кампанії. Суму бюджету ви вибираєте на власний 

розсуд, її можна змінити в будь-який час. 

Налаштування 

ставок і бюджету 

Розширення 

оголошень 

Долучіть додаткову інформацію в оголошення, 

наприклад, інформацію про місцеположення, 

посилання на сторінки веб-сайту, а також номер 

телефону. 

Удосконалення 

оголошень за 

допомогою 

розширень 

Додаткові 

налаштування 

Коли ви опануєте основні налаштування AdWords, 

спробуйте скористатися однією або кількома з 

наведених нижче додаткових функцій, щоб 

налаштувати показ оголошень відповідно до періодів 

активності клієнтів (ці налаштування доступні для 

кампаній типу "Усі функції").  

 Розклад: задайте дату початку й завершення 

кампанії. 

 Планування показу оголошення: виберіть 

години чи дні тижня, у які мають 

відображатися ваші оголошення. 

 Показ оголошення: за умовчанням служба 

AdWords здійснює показ оголошень тоді, коли 

вони мають більше шансів отримати кліки або 

конверсії. Однак ви можете задати більш 

рівномірний показ оголошень протягом дня. 

Спеціальне 

планування показу 

оголошення 

Створення кампанії 

Тепер ви маєте профіль клієнта й розуміння налаштувань кампанії, а тому готові 

використати цю інформацію для створення власної кампанії та встановлення бюджету й 
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ставок. Щоб в обліковому записі можна було створювати оголошення, потрібно спершу 

створити принаймні одну кампанію. 

Створення кампанії та визначення її налаштувань: 

Нижче описано, як створити й налаштувати кампанію. 

1. Перейдіть на веб-сайт https://adwords.google.com.ua.  

o Якщо ви тільки починаєте користуватись AdWords, натисніть кнопку Почати 

зараз, щоб створити власний обліковий запис. При цьому ви також зможете 

створити свою першу кампанію за допомогою покрокових інструкцій. 

Докладніше про створення облікового запису та першої кампанії в AdWords. 

o Якщо ви вже маєте обліковий запис AdWords, увійдіть у нього. та перейдіть на 

вкладку Кампанії. 

2. На цій вкладці натисніть кнопку + Кампанія. 

3. Зі спадного меню виберіть потрібний тип кампанії. Більшість рекламодавців 

використовує тип "Пошукова мережа з вибором медійної" (рекомендовано для 

початківців), "Лише пошукова мережа" або "Лише Медійна мережа", хоча 

доступні й інші типи кампаній. Докладніше про вибір типу кампанії. 

 
4. Вас буде переспрямовано на сторінку "Вибрати налаштування кампанії". Введіть 

назву кампанії та налаштуйте наведені нижче параметри (докладну інформацію 
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про ці налаштування можна знайти в розділі Пояснення щодо налаштувань 

кампанії вище).  

o Місцеположення 

o Мови 

o Ставки та бюджет 

o Розширення оголошень 

5. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити. Налаштування кампанії можна 

змінити будь-коли. 

Порада 

Якщо ви раніше вже налаштовували подібну кампанію й хочете використати такі ж 

налаштування, ви можете заощадити час, завантаживши налаштування з наявної кампанії до 

нової. Для цього під типом кампанії розташовано спадне меню "або завантажте 

налаштування з". 

Або можна швидко скопіювати та вставити наявну кампанію зі спадного меню 

"Редагувати" на вкладці "Кампанії". Просто поставте прапорець навпроти кампанії, яку 

потрібно скопіювати, виберіть пункт "Копіювати" зі спадного меню "Редагувати", а потім 

виберіть "Вставити", щоб створити нову кампанію. 

Створення першої групи оголошень 

Після збереження налаштувань кампанії вас буде переспрямовано на сторінку 

створення оголошень і ключових слів. Тут ви можете створити першу групу оголошень у 

кампанії. Кожна рекламна кампанія містить одну або кілька груп оголошень. Якщо ви 

створили кампанію типу "Лише пошукова мережа – стандартний", можна додати кілька груп 

оголошень на сторінці "Створення груп оголошень". 

Про групи оголошень 

Група оголошень складається з набору 

ключових слів, оголошень і ставок. Кожна 

рекламна кампанія містить одну або кілька груп 

оголошень. 

Завдяки групам оголошень ви можете 

групувати ключові слова з найбільш 

релевантними оголошеннями. Таким чином, коли 

користувач здійснюватиме пошук за певним 

словом або фразою, він гарантовано побачить 

релевантне оголошення. Рекомендуємо створити 

окремі групи оголошень для різних типів 

продуктів. 

 

Приклад 

Припустімо, ви є власником компанії, яка постачає продукти харчування для бенкетів 

і весіль, і вам потрібно розмістити рекламу своїх послуг. Створіть дві групи оголошень: одну 

для весільних послуг, іншу – для бенкетів. 

У групі оголошень для весільних послуг слід розмістити ключові слова, які пов’язані 

безпосередньо з обслуговуванням весіль, як-от "готові блюда для весілля", "обслуговування 

весіль". Потім потрібно створити кілька оголошень із рекламою послуг з організації 

харчування на весіллях. Оскільки ваші ключові слова й оголошення розташовані в одній 

групі, оголошення про послуги з організації харчування на весіллях відображатиметься для 

людей, які шукають саме ці послуги. 

Для групи оголошень, які пов’язані з бенкетами, слід виконати такі самі дії, 

створивши ключові слова й оголошення про надання послуг з обслуговування бенкетів. 

Створення оголошень і вибір ключових слів 
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На сторінці створення оголошень і ключових слів ви можете вибрати формат 

оголошення, створити власне оголошення чи вибрати ключові слова, які, на вашу думку, 

будуть використовувати клієнти під час пошуку інформації, пов’язаної з вашими товарами 

або послугами. 

Ми надамо роз’яснення щодо створення текстового оголошення (формат оголошення, 

який рекомендовано для рекламодавців-початківців), але ви можете вибрати будь-який із 

форматів оголошення, який відповідатиме вашим рекламним цілям. До форматів оголошення 

належать: відеореклама, графічні оголошення, WAP-оголошення для мобільних пристроїв, 

оголошення для програм або цифрового вмісту тощо. 

Порада 

Ведете колонку письменника? Потрібна допомога зі складання тексту оголошення? 

Створення текстового оголошення: 

Щоб створити текстове оголошення, виконайте наведені нижче вказівки.  

1. У розділі "Створити оголошення" виберіть Текстове оголошення. 

2. Введіть заголовок, опис, відображувану URL-адресу та цільову сторінку. 

Відображувана URL-адреса – це зазвичай веб-адреса головної сторінки вашого 

веб-сайту, яка відображається клієнтам в оголошенні. Для цільової сторінки слід 

указати цільову або кінцеву URL-адресу, яка спрямовує клієнтів на певну сторінку 

на вашому веб-сайті. Обидві URL-адреси мають містити однакове доменне ім’я. 

Наприклад, оголошення з відображуваною URL-адресою www.google.com і 

цільовою сторінкою www.google.com/ads допустиме, оскільки для цих адрес 

використовується те саме доменне ім’я – google.com.  
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3. Введіть ключові слова в розділі "Ключові слова". Рекомендуємо почати з 10–20 

ключових слів. Ви завжди можете збільшити кількість ключових слів. Дізнайтеся, 

як вибрати ключові слова та місця розташування під час створення кампанії. 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 51 

 
 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 52 

4. Натисніть Зберегти. Якщо ви створюєте першу кампанію, натисніть Зберегти та 

перейти до платежів. Ваші оголошення не відображатимуться, поки не буде 

надано платіжну інформацію. 

Важливі зауваження 

Коли ви завершите створення кампанії, додавши принаймні одну групу оголошень, 

оголошення, ключове слово й надавши платіжну інформацію, вашу кампанію за умовчанням 

буде ввімкнуто. Якщо ваше оголошення буде затверджено, воно стане придатним для показу 

клієнтам. Кампанію можна призупинити будь-коли. Дізнайтеся, як змінити статус кампанії. 

 

3.1.3. Вибір оптимального типу кампанії 

 Дізнайтеся про різні типи кампаній і мереж 

 З’ясуйте, кампанія якого типу найкраще відповідає вашим бізнес-цілям 

 Прочитайте про функції, доступні в різних підтипах кампаній 

 Дізнайтеся, коли можна змінювати типи кампаній 

Важливим етапом створення кампанії є вибір її типу та підтипу. Від типу кампанії 

("Лише пошукова мережа", "Лише медійна мережа" або "Пошукова мережа з вибором 

медійної") залежить, де саме відображатимуться ваші оголошення. Підтип кампанії (зокрема 

"Стандартна" чи "Усі функції") визначає доступні налаштування та параметри, як-от типи 

оголошень, які можна створювати. Ці параметри дозволяють оптимізувати кампанії 

відповідно до ваших бізнес-цілей і зосередитися на найпотрібніших функціях. 

Кампанії діляться на типи залежно від використовуваних рекламних мереж Google 

(пошукової та Медійної). Ці мережі охоплюють усі місця для розташування оголошень, 

зокрема сайти Google, веб-сайти з релевантними оголошеннями Google та інші місця 

розташування, як-от мобільні додатки. Ви вибираєте мережу, указуючи тип своєї 

кампанії. 

Можна вибрати наведені нижче типи кампаній, які націлюються на відповідні 

рекламні мережі. 

 "Лише пошукова мережа" 

 "Лише медійна мережа" 

 "Пошукова мережа з вибором медійної" (поєднання двох видів мереж) 

Примітка про торгові кампанії 

Якщо ви маєте обліковий запис Google Merchant Center та хочете використовувати 

оголошення з інформацією про продукт для реклами продуктів у Пошуковій мережі Google і 

Покупках Google (у вибраних країнах), виберіть торгову кампанію. Докладніше про торгові 

кампанії. 

Нижче наведено таблицю з порівнянням різних типів кампаній, яка допоможе вам 

вибрати оптимальний. 

 Лише пошукова 

мережа 

Лише медійна мережа Пошукова мережа з вибором 

медійної (рекомендовано для 

рекламодавців-початківців) 

  

   

Місце 

показу 

Оголошення можуть 

відображатися поруч із 

Оголошення можуть 

відображатися в 

Де саме можуть відображатись 

оголошення 
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оголошен

-ня 

результатами пошуку в 

пошуковій мережі 

Google, у яку входять: 

 Пошук Google 

 Покупки 

 Карти Google 

 Групи 

 Пошукові 

партнерські сайти 

(наприклад, 

AOL), які не 

належать Google, 

але 

співпрацюють із 

нами для показу 

оголошень поруч 

із результатами 

пошуку на своїх 

сторінках. Цей 

параметр 

активний за 

умовчанням, але 

його можна 

вимкнути в 

налаштуваннях 

кампанії 

Медійній мережі 
Google, яка охоплює 

понад мільйон місць 

розташувань наведених 

нижче типів. 

 Веб-сайти, на 

яких 

відображаються 

релевантні 

оголошення 

Google 

 Відео 

 Додатки 

 Gmail 

 YouTube 

 Blogger 

 Фінанси Google 

 Карти Google 

 Поруч із результатами 

пошуку в Пошуковій 

мережі 
 У релевантних місцях 

розташування 

наведених нижче типів 

у Медійній мережі  

o Веб-сайти, на 

яких 

відображаються 

релевантні 

оголошення 

Google 

o Відео 

o Додатки 

o Gmail 

o YouTube 

o Blogger 

o Фінанси Google 

o Карти Google 

Принцип 

роботи 

Якщо оголошення 

відповідає пошуковому 

запиту користувача, 

воно відображається на 

сторінках результатів 

пошуку. 

Наприклад, під час 

пошуку в Google за 

запитом "ремонт 

сантехніки вдома" 

відобразиться 

оголошення, для якого 

ця фраза 

використовується як 

ключове слово. 

Оголошення 

відображаються на веб-

сайтах або в інших 

місцях розташування, 

як-от у мобільних 

додатках, коли ваші 

ключові слова 

відповідають вмісту 

сайту або інтересам 

користувача, який його 

переглядає. 

Також можна націлити 

оголошення на 

конкретні сайти, 

демографічні групи, 

сторінки, присвячені 

певним темам, тощо. 

Якщо вибрати цей параметр, 

ваш бюджет 

розподілятиметься між двома 

мережами. Проте оголошення 

з кампанії цього типу 

відображатимуться в Медійній 

мережі вибірковіше, ніж із 

кампанії типу "Лише медійна 

мережа". Їх бачитимуть 

відвідувачі веб-сайтів, вміст 

яких відповідає вашим 

ключовим словам (тобто люди, 

потенційно зацікавлені у 

ваших товарах або послугах). 

Докладніше про цей тип 

кампаній. 

Доступні 

формати 

оголошен

ь 

Текстові оголошення Текстові та графічні 

оголошення, 

мультимедійна й 

відеореклама 

Текстові та графічні 

оголошення, мультимедійна й 

відеореклама 

Мета  Ви хочете, щоб 

ваші оголошення 

 Рекомендовано 

для досвідчених 

 Рекомендовано для 

рекламодавців, які 
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відображалися 

поруч із 

результатами 

пошуку Google 

 Ви хочете 

показувати 

рекламу лише 

тим, хто шукає 

пропонований 

вами товар або 

послугу 

рекламодавців 

AdWords 

 Ви хочете 

показувати 

рекламу 

користувачам, які 

переглядають 

інтернет-сайти 

 Ви прагнете, щоб 

про ваш бренд 

дізналася 

якнайширша 

аудиторія 

почали працювати з 

AdWords нещодавно 

 Ви хочете й надалі 

рекламувати в Пошуку 

Google і додатково 

охопити й тих 

користувачів, які 

переглядають веб-сайти 

в мережі 

 Ви хочете витратити 

залишок бюджету з 

кампанії в пошуковій 

мережі на рекламу в 

Медійній мережі 

Приклад Ваша компанія надає 

послуги з ремонту 

житла, а найбільший 

дохід ви отримуєте від 

ремонту сантехніки. 

Тип кампанії "Лише 

пошукова мережа" 

підтипу "Стандартний" 

дає змогу пропустити 

етап додаткового 

налаштування й просто 

націлити свої текстові 

оголошення на найбільш 

потенційних клієнтів, 

які шукають фахівця з 

ремонту сантехніки. 

Ви працюєте на студії 

звукозапису й хочете 

прорекламувати новий 

гурт або збільшити 

продаж квитків. 

Кампанія типу "Лише 

медійна мережа" дає 

змогу охопити 

користувачів, які 

відвідують сайти 

музичної тематики, як-

от блоги про концерти, 

або сайти, що 

публікують новини зі 

світу музики. 

Ви власник автомайстерні. 

Кампанія типу "Пошукова 

мережа з вибором медійної" 

допоможе вам охопити більше 

людей, яким потрібні ваші 

послуги. Потенційні клієнти 

бачитимуть вашу рекламу як у 

Пошуку Google, так і на веб-

сайтах із відгуками про 

автомайстерні. 

Вибір підтипу кампанії 

Далі потрібно вибрати певний підтип кампанії, як-от "Стандартна" чи "Усі функції". 

Далі ми розглянемо їх детальніше та порівняємо їх можливості. 

Порада 

Не знаєте, який підтип кампанії вибрати? 

Якщо ви хочете переглядати свою кампанію та параметри функцій у спрощеному 

вигляді, виберіть підтип кампанії "Стандартна". Якщо ж вам потрібно якнайбільше 

параметрів і звітів, виберіть варіант "Усі функції". 

Кампанії типу "Лише пошукова мережа" 
 

Підтип кампанії 

("Стандартна" 

або "Усі 

функції") 

Опис Доступні функції Недоступні функції 

Лише пошукова 

мережа – 

Стандартна 

Текстові 

оголошення, які 

націлені на ключові 

слова та 

 Основні 

налаштування 

націлювання на 

місцеположення 

 Додаткові 

налаштування 

експериментальни

х і соціальних 
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відображаються в 

пошуковій мережі 

Google 

 Основні 

налаштування 

бюджету та 

призначення ставок 

 Звичайні 

розширення 

оголошень: номери 

телефонів, URL-

адреси, адреси або 

посилання на 

соціальну мережу. 

 Націлювання на 

мову 

функцій 

 Параметри 

планування та 

способів показу 

оголошень 

 Додаткові 

параметри 

місцеположення 

 Посилання на 

мобільні додатки 

 Додаткові 

параметри 

відповідності 

ключових слів 

 Виключення IP-

адрес 

 Динамічні URL-

адреси для 

відстеження 

Лише пошукова 

мережа – Усі 

функції 

Текстові 

оголошення, які 

націлені на ключові 

слова та 

відображаються в 

пошуковій мережі 

Google 

 Усі стандартні 

налаштування, а 

також способи 

показу реклами й усі 

розширення 

оголошень 

 Немає 

Кампанії типу "Лише медійна мережа" 

Підтип кампанії Опис Доступні функції Недоступні 

функції 

Лише медійна 

мережа – Усі 

функції (підтип 

"Стандартна" 

недоступний) 

Текстові та графічні 

оголошення, 

мультимедійна й 

відеореклама в 

Медійній мережі 

Google 

 Основні налаштування 

націлювання на 

місцеположення 

 Основні налаштування 

бюджету та призначення 

ставок 

 Звичайні розширення 

оголошень: номери 

телефонів, URL-адреси, 

адреси й посилання на 

сторінки в соціальній 

мережі 

 Націлювання на мову 

 Можливість націлювання 

на операційні системи, 

моделі пристроїв, 

бездротові мережі й 

операторів мобільного 

зв’язку 

 Немає 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 56 

 Способи показу й усі 

розширення оголошень 

Кампанії типу "Пошукова мережа з вибором медійної" 

Підтип 

кампанії 

("Стандартна" 

або "Усі 

функції") 

Опис Доступні функції Недоступні функції 

Пошукова 

мережа з 

вибором 

медійної – 

Стандартна 

Текстові 

оголошення, які 

націлені на ключові 

слова та 

відображаються в 

пошуковій і 

Медійній мережах 

Google 

 Основні 

налаштування 

націлювання на 

місцеположення 

 Основні 

налаштування 

бюджету та 

призначення ставок 

 Звичайні 

розширення 

оголошень: номери 

телефонів, URL-

адреси, адреси або 

посилання на 

соціальну мережу. 

 Націлювання на 

мову 

 Вкладка Медійна 

мережа, на якій 

можна вибирати 

такі методи 

націлювання, як 

керовані місця 

розташування, теми, 

ремаркетинг, 

категорії інтересів, 

демографічні групи 

та параметри 

категорій сайтів. 

 Додаткові 

налаштування 

експериментальних 

і соціальних 

функцій 

 Параметри 

планування та 

способів показу 

оголошень 

 Додаткові 

параметри 

місцеположення 

 Посилання на 

мобільні додатки 

 Додаткові 

параметри 

відповідності 

ключових слів 

 Виключення IP-

адрес 

 Динамічні URL-

адреси для 

відстеження 

Пошукова 

мережа з 

вибором 

медійної – усі 

функції 

Текстові 

оголошення, які 

націлені на ключові 

слова та 

відображаються в 

 Усі стандартні 

налаштування, а 

також способи 

показу реклами й 

усі розширення 

оголошень 

 Націлювання за 

категоріями 

інтересів, статтю, 

віком, батьківським 

статусом і темами 
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пошуковій мережі 

Google, а також 

текстові та графічні 

оголошення й 

мультимедійна та 

відеореклама в 

Медійній мережі 

Google 

 Вкладка Медійна 

мережа, на якій 

можна вибирати 

такі методи 

націлювання, як 

медійні ключові 

слова, місця 

розташування, 

ремаркетинг, а 

також параметри 

категорій сайтів. 

Спеціалізовані типи кампаній 

Також існують інші підтипи кампаній, які дозволяють використовувати додаткові 

рекламні технології. 

Підтип 

кампанії 

Опис Тип кампаній, для 

якого доступний 

цей підтип 

Динамічні 

оголошення в 

Пошуковій 

мережі 

Націлювання на клієнтів відбувається відповідно до 

вмісту вашого веб-сайту, а не ключових слів. Динамічні 

оголошення в пошуковій мережі схожі на текстові 

оголошення, але їх заголовки генеруються автоматично 

відповідно до пошукової фрази та вмісту веб-сайту, а 

цільові сторінки вибираються динамічно зі сторінок 

вашого веб-сайту. 

Докладніше про динамічні оголошення в пошуковій 

мережі. 

 Лише 

пошукова 

мережа 

Мобільні 

додатки 

Графічні й текстові оголошення відображаються в 

Медійній мережі Google і мережі AdMob у мобільних 

додатках на пристроях з ОС Android і iOS. 

Типи оголошень для мобільних додатків: 

 оголошення з функцією завантаження 

мобільного додатка; 

 оголошення для взаємодії з мобільним 

додатком.  

Докладніше про оголошення для мобільних додатків. 

 Лише 

медійна 

мережа 

Ремаркетинг Текстові чи графічні оголошення або відеореклама, що 

відображатиметься користувачам, які вже відвідували 

ваш веб-сайт, коли переглядали інші сайти в Медійній 

мережі Google. 

Докладніше про кампанії ремаркетингу. 

 Лише 

медійна 

мережа 

Взаємодія Оголошення для взаємодії – це набір інтерактивних 

форматів мультимедійних оголошень, які 

відображаються в Медійній мережі Google. 

Приклади оголошень для взаємодії: 

 Оголошення в лайтбоксі 

 Оголошення, що відтворюються наведенням 

курсора 

Докладніше про оголошення для взаємодії. 

 Лише 

медійна 

мережа 
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Змінення типу кампанії 

Якщо змінити тип уже наявної кампанії, це може вплинути на її ефективність, показ 

оголошень і доступність деяких функцій. Щоб запобігти таким збоям, ми вимкнули 

можливість переходу між певними типами кампаній. 

Зміна типу кампанії Дозволено 

"Лише медійна мережа" на "Пошукова мережа з вибором медійної" Заборонено 

"Лише медійна мережа" на "Лише пошукова мережа" Заборонено 

"Лише пошукова мережа" на "Пошукова мережа з вибором медійної" Дозволено 

"Лише пошукова мережа" на "Лише медійна мережа" Заборонено 

"Пошукова мережа з вибором медійної" на "Лише пошукова мережа" Дозволено 

"Пошукова мережа з вибором медійної" на "Лише медійна мережа" Заборонено 

Важливо 

Хоча ви можете змінити підтип кампанії в налаштуваннях кампанії, ми не радимо 

цього робити, адже ви можете ненавмисно приховати певні функції та звіти, які зараз 

використовуєте. 

Щоб змінити тип кампанії: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Відкрийте вкладку Кампанії. 

3. У розділі Усі кампанії натисніть назву кампанії, яку потрібно відредагувати. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Відкрийте розділ "Загальні" й натисніть Редагувати поруч із пунктом "Тип".  

6. Виберіть потрібний тип кампанії та натисніть Зберегти.  

Порада 

Потрібно використати функцію, яка недоступна для поточного типу кампанії? 

Створіть кампанію відповідного типу, а потім за допомогою Редактора AdWords імпортуйте 

в неї наявні групи оголошень. Докладніше про використання Редактора AdWords. 

 

3.1.4. Вибір налаштувань місцеположення та мови 

Ви можете посприяти тому, щоб ваші оголошення відображалися для потенційних 

клієнтів. Використовуйте налаштування місцеположення та мови з метою забезпечення 

показу оголошень для клієнтів, які перебувають у цільових географічних місцеположеннях, 

або тих, які вибрали вашу цільову мову мовою інтерфейсу.  

За допомогою налаштувань місцеположення можна націлювати оголошення на 

географічні області, де відображатимуться ваші оголошення. Наприклад, якщо ви маєте 

інтернет-магазин в Україні й хочете націлити оголошення на Київську область, для цього 

можна скористатися налаштуваннями місцеположення.  

Налаштування мови дають змогу розміщувати оголошення на сторінках продуктів 

Google і сторонніх сайтах, які оформлено мовою ваших клієнтів.  

Приклад  

Припустімо, ви маєте компанію в Польщі й націлили оголошення на цю країну, а як 

цільову мову вибрали польську. Це означає, що ваші оголошення можуть відображатися на 

сайтах Google для клієнтів у Польщі, які вибрали польську мовою свого інтерфейсу.  

Вибір налаштувань місцеположення й мови 

1. Відкрийте вкладку Кампанії.  

2. На панелі ліворуч натисніть Усі кампанії.  

3. Натисніть кнопку + Нова кампанія.  
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4. Ви перейдете на сторінку, де можна оновити налаштування кампанії. Знайдіть 

розділи "Місцеположення" та "Мови". 
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5. Щоб налаштувати націлювання на місцеположення, ви можете:  

 вибрати місцеположення зі списку доступних варіантів…  
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 або ввести місцеположення у вікно пошуку. 
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6. Щоб змінити цільову мову, натисніть Змінити в розділі "Мови". 
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7. Установіть прапорці біля мов, на які потрібно націлити кампанію. 
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8. Вибравши решту налаштувань кампанії, натисніть Зберегти та продовжити. 

Налаштування мови для кількох компаній одночасно: 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 65 

Щоб вибрати мови для кількох кампаній одночасно, виконайте наведені нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

4. Установіть прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

5. У меню Редагувати виберіть Додаткові налаштування > Мова….  

6. У відображеному полі виберіть потрібні мови для вибраних кампаній.  

7. Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб дізнатися, як 

зміняться мови кампанії.  

8. Натисніть кнопку Внести зміни.  

Порада  

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній.  

Налаштування націлювання на місце положення одночасно для кількох 

компаній: 

Нижче наведено інструкції щодо налаштування націлювання для кількох кампаній 

одночасно.  

 Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

 У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

 Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

 Установіть прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

 У меню Редагувати виберіть Місцезнаходження…  

 У відображеному вікні виберіть потрібну дію: додавання місцеположень у вибрані 

кампанії або замінення місцеположень цих кампаній.  

 Відтак введіть місцеположення в текстовому полі. Після вибору місцеположення 

з’являться додаткові текстові поля, у яких можна буде вказати інші 

місцеположення.  

 Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб дізнатися, як 

зміниться місцеположення кампанії.  

 Натисніть кнопку Внести зміни.  

Порада  

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній.  

 

3.1.5. Вибір ставки та бюджету 

Для показу оголошень на сторінках Google потрібно призначити правильний бюджет 

кампанії та ставки для груп оголошень. Ваш бюджет установлює максимальний платіж для 

окремої кампанії, тому для нього слід вибрати суму, яку ви готові витрачати щодня (або 

бачити в рахунку кредитної картки за місяць: для перевірки помножте бюджет на 30,4, тобто 

середню кількість днів у місяці). Фактична ціна може бути нижчою (залежно від того, як ви 

керуєте ставками). 

Ваша максимальна ставка ціни за клік (макс. ставка CPC) – це найбільша сума, яку 

ви готові сплачувати за натискання вашого оголошення. Керування ставками впливає на 

обсяг трафіку, який отримують ваші оголошення, а також на рентабельність інвестицій 

(ROI). Якщо ставки вищі, кампанія, імовірно, отримуватиме більше трафіку, але й 

витрачатиме більше коштів. Якщо ставки нижчі, кампанія, імовірно, отримуватиме менше 

кліків і конверсій. 
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Нижче наведено вказівки з налаштування ставки й бюджету для нової кампанії, а 

також поради з оцінювання майбутніх витрат. 

Призначення ставки й бюджету для нової кампанії 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Відкрийте вкладку Кампанії. 

3. Натисніть Усі кампанії, потім натисніть кнопку + Кампанія та виберіть тип 

кампанії зі спадного меню. 

4. У розділі Стратегія встановлення ставок налаштувань кампанії виберіть 

стратегію. Якщо вибрати варіант "вручну", потрібно також ввести значення в полі 

Ставка за умовчанням. 

5. У полі Бюджет укажіть максимальну суму, яку ви готові в середньому витрачати 

на кампанію щодня протягом місяця. Також можна застосувати спільний бюджет, 

попередньо створений у спільній бібліотеці. 

6. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити (на наступній сторінці налаштувань 

вам буде запропоновано створити й зберегти групу оголошень). 

7. Змінити стратегію призначення ставок і бюджет можна будь-коли. Для цього 

потрібно повернутися на вкладку кампанії Налаштування. 

Про варіанти призначення ставок для кампанії 

Багато хто вважає, що аукціон – це продаж лоту за найвищу ставку. Проте наш 

аукціон оголошень використовує для визначення позиції оголошення і ставку, і якість. Отже, 

навіть якщо ставка конкурента вища за вашу, ви все одно можете отримати вищу позицію за 

меншу ціну, якщо маєте високорелевантні ключові слова й оголошення. Часто сума, яку ви 

витрачатимете, буде меншою за вашу максимальну ставку, оскільки в аукціоні оголошень 

потрібно сплачувати не більше, ніж потрібно для утримання позиції оголошення й форматів 

оголошень (наприклад, посилань на сайт), які відображаються з оголошенням. Сума, яку ви 

сплачуєте, називається фактичною СРС. 

 Нижче наведено дві основні стратегії призначення ставок (докладніше з ними можна 

ознайомитись у статті Визначення стратегії призначення ставок на основі цілей). 

 Ручне встановлення ставок: це стратегія за умовчанням, яка дає змогу 

самостійно керувати максимальними ставками CPC. Ставки можна призначати на 

рівні групи оголошень або для окремих ключових слів. 

 Автоматичне призначення ставок: цю стратегію рекомендовано для новачків у 

службі AdWords (і тих, кому бракує часу). Ви маєте лише призначити щоденний 

бюджет, а система AdWords сама керуватиме ставками для отримання 

щонайбільшої кількості кліків у межах цього бюджету. Ви, як і раніше, можете 

встановити макс. CPC, використовуючи цей варіант. 

Якщо вибрано призначення ставок вручну, ставку за умовчанням для групи 

оголошень буде застосовано до всіх ключових слів у групі оголошень нової кампанії. 

Змінити суму ставки можна будь-коли. Також можна змінити це значення для окремих 

ключових слів у стовпці "Макс. CPC" на вкладці Ключові слова. Дізнайтеся, як вибрати 

ставку для ключових слів. 

Порада 

Спробуйте Планувальник ключових слів, щоб отримати прогнозовані показники 

трафіку, як-от прогнозовані кліки, покази або середні ставки CPC для ключових слів. Вони 

допоможуть вам визначити потрібний розмір ставок і бюджетів. 

Встановлення коригування ставок 

Ви можете встановити коригування ставок, щоб вони збільшувалися чи 

зменшувалися, коли ваші оголошення конкурують за показ на мобільних пристроях, у 

певних місцеположеннях, а також у конкретні дні та час. Ці коригування застосовуються до 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1704431
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=1704431
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наявних ставок і дають змогу краще контролювати, де й коли відображаються ваші 

оголошення. Також можна вдосконалити стратегію встановлення ставок, налаштувавши 

кілька коригувань, які використовуються одночасно (наприклад, місцеположення та час дня 

або час дня й мобільні пристрої). 

Про бюджет кампанії 

Сума бюджету призначається для однієї кампанії, на відміну від загальної суми за всі 

ваші кампанії разом. Це сума, яку ви готові витрачати в середньому щодня в певну кампанію. 

Ви можете перевірити свій середній щоденний бюджет по всіх кампаніях у стовпці "Бюджет" 

на вкладці "Кампанії". Якщо вам зручніше оперувати сумами за місяць, ніж за день, 

розрахуйте суму щомісячного бюджету, помноживши щоденну суму на 30,4 (середню 

кількість днів у місяці). 

Порада 

Почніть із малого. Якщо ви – початківець, установіть для щоденного бюджету суму 

від 10 до 50 дол. США. Після застосування нового бюджету щодня перевіряйте свій 

обліковий запис, щоб з’ясувати ефективність кампаній. 

Оскільки трафік користувачів коливається в різні дні, компанія Google може 

дозволити збільшити кількість кліків (або іншу рекламну діяльність для кампаній, що 

використовують інший варіант призначення ставок) одного дня на 20% порівняно з нормою, 

визначеною середнім щоденним бюджетом. Це називається перепоставкою. 

Однак наша система гарантує, що за жоден розрахунковий період ваші витрати не 

перевищать суми, що в 30,4 разів перевищує ваш щоденний бюджет. Наприклад, якщо сума 

вашого щоденного бюджету становить 10 дол. США, найбільша сума до сплати становитиме 

304 дол. США. 

Якщо компанія Google здійснить понадплановий показ ваших оголошень, через що 

ваші витрати за місяць перевищать планові з урахуванням установленого щоденного 

бюджету, на ваш обліковий запис буде автоматично нараховано кредит. Наприклад, якщо 

сума максимального місячного платежу становить 304 дол. США, а витрати за 

розрахунковий період – 310 дол. США, ви отримаєте кредит у розмірі 6 дол. США, а сума 

стягнення становитиме 304 дол. США. 

Порада 

Чи використовують ваші кампанії весь бюджет? Налаштування бюджету містять 

параметр Переглянути рекомендований бюджет; бюджет рекомендується на основі аналізу 

ефективності кампанії (зазвичай за останні 15 днів). 

 

3.1.6. Налаштування частоти відображення оголошень за допомогою параметра 

"Показ оголошень" 

 Нижче пояснено, як від способу показу оголошень залежить, на який термін 

вистачить вашого бюджету.  

 Якщо бюджет обмежено, виберіть стандартний або прискорений показ: так ви 

зможете самі задати частоту відображення оголошень упродовж дня.  

Про показ оголошень і середній щоденний бюджет  

Створюючи кампанію, ви встановлюєте для неї середній щоденний бюджет. Ця сума 

визначає, скільки в середньому ви готові витрачати на цю кампанію за день (при цьому 

фактична денна вартість показу реклами може бути трохи вищою або нижчою за 

встановлений щоденний бюджет). Якщо середній щоденний бюджет вичерпано, показ 

оголошень зазвичай припиняється до наступного дня.  

Відповідно до налаштувань більшості рекламодавців, кошти бюджету 

використовуються щоразу, коли потенційний клієнт натискає оголошення. Що більше кліків 

отримуватиме ваше оголошення, то швидше буде вичерпано щоденний бюджет. Тому від 
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способу показу оголошень залежить частота відображення реклами, а також період, на який 

вистачатиме встановленого бюджету.  

Спосіб показу оголошень варто встановити, якщо бюджет кампанії обмежений, 

оскільки тоді ви зможете вирішувати, на який час має вистачати цих коштів. Якщо ж бюджет 

кампанії необмежений, його буде достатньо для показу впродовж усього дня, і в такому разі 

вибирати спосіб не потрібно.  

Про стандартний і прискорений показ оголошень  

Якщо ваша кампанія належить до підтипу "Усі функції", вам доступні такі способи 

показу оголошень: "Стандартний" (параметр за умовчанням для всіх кампаній) і 

"Прискорений". Щоб знайти останню опцію, виберіть Спосіб показу (розширений) у 

налаштуваннях кампанії (під бюджетом кампанії).  

Слід пам’ятати  

Якщо ваша кампанія належить до підтипу "Стандартний", опція "Спосіб показу 

(розширений)" може не відображатися в налаштуваннях. У такому разі слід вибрати для 

кампанії підтипактивувати параметр "Усі функції". 

Стандартний показ (параметр за умовчанням)  

 Принцип роботи. Якщо вибрати цей спосіб, ваш бюджет розподілятиметься 

рівномірно, щоб оголошення показувались упродовж усього дня (з 00:00 по 23:59). 

Так денні кошти не вичерпаються зарано.  

 Переваги. Стандартний показ рекомендується рекламодавцям, які нещодавно 

почали працювати з AdWords, оскільки він дає змогу рівномірно охоплювати 

аудиторію клієнтів упродовж усього дня. Якщо у вас невеликий денний бюджет, 

цей спосіб допоможе не вичерпати його ще вранці. Наприклад, якщо ви власник 

служби з доставки делікатесних страв, вам потрібно, щоб оголошення 

відображалися в години сніданку, обіду та вечері.  

 Результати. Оскільки оголошення показуватимуться впродовж усього дня, вони 

можуть відображатися не за кожної можливості, особливо якщо бюджет кампанії 

обмежено.  

Порада  

Щоб побачити, як ваша реклама виглядає на сторінках, користуйтесь Інструментом 

попереднього перегляду й діагностики оголошень, а не шукайте її в Google.  

Прискорений показ  

 Принцип роботи. На початку дня (з 00:00) оголошення відображаються частіше, 

доки не буде вичерпано суму середнього щоденного бюджету. Тож якщо бюджет 

кампанії обмежено, він може вичерпатися швидше, і в результаті показ оголошень 

припиниться раніше.  

 Переваги. Цей метод рекомендовано не всім рекламодавцям, однак він 

оптимальний, якщо потрібно, щоб оголошення відображалися якомога частіше із 

самого ранку (навіть якщо в результаті щоденний бюджет буде вичерпано 

передчасно й реклама показуватиметься лише протягом частини дня).  

 Результати. Якщо бюджет кампанії обмежено, показ оголошень припиниться, 

щойно буде вичерпано суму встановленого середнього щоденного бюджету. 

Таким чином, якщо це відбудеться вранці, до наступного дня оголошення не 

відображатимуться.  

Вибір стандартного або прискореного показу: 

Щоб установити спосіб показу, виконайте наведені нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Виберіть вкладку Кампанії вгорі сторінки.  

3. У розділі Усі онлайн-кампанії натисніть назву кампанії, показ оголошень якої 

потрібно здійснювати.  
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4. Перейдіть на вкладку Налаштування.  

5. У розділі "Ставки та бюджет" натисніть Спосіб показу (розширений). Зауважте, 

що доступність певних налаштувань, зокрема наведеного вище, залежить від 

вибраного типу кампанії. Докладно порівняйте типи кампаній і дізнайтеся, як 

можна змінити власну.  

6. Навпроти "Спосіб показу" натисніть Редагувати.  

7. Виберіть Стандартний (за умовчанням) або Прискорений.  

 
8. Натисніть кнопку Зберегти. 

Налаштування способу показу одночасно для кількох кампаній: 

Нижче наведено інструкції щодо налаштування способу показу для кількох кампаній 

одночасно.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  
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2. У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

4. Установіть прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

5. У меню Редагувати виберіть Додаткові налаштування > Спосіб показу….  

6. У відображеному вікні виберіть потрібний спосіб показу для вибраних кампаній.  

7. Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб дізнатися, як 

зміниться спосіб показу кампанії.  

8. Натисніть кнопку Внести зміни.  

Порада  

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній.  

Поради  

 Отримайте ще більший контроль над відображенням оголошень за допомогою 

функцій "Ротація оголошень" і "Обмеження частоти показів", які можна 

активувати в розділі "Додаткові налаштування 

 Якщо ви визначили, у які дні та години клієнти частіше натискають оголошення й 

хочете ще більше контролювати час його появи, можна створити спеціальний 

розклад показу оголошення, вибравши потрібні години та дні.  

 

3.1.7. Про статус кампанії 

У стовпці "Статус" на сторінці "Усі онлайн-кампанії" можна довідатися, чи активні 

ваші кампанії та чи не обмежено їх бюджетом. Щоб дізнатися причини затримок у роботі та 

чи все йде за планом, перевіряючи в обліковому записі сповіщення та статистику верхнього 

рівня, перегляньте ще й стовпець "Статус".  

Перегляд статусу кампанії  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua 

2. Натисніть вкладку Кампанії , щоб перейти на сторінку "Усі кампанії".  

Примітка  

Щоб змінити статус відеокампанії, натисніть посилання Усі відеокампанії праворуч 

унизу сторінки та дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.  

3. Знайдіть стовпець "Статус" біля стовпця "Бюджет". 

 
Тлумачення статусу кампанії  
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У стовпці "Статус" на сторінці "Усі онлайн-кампанії" можна знайти відомості про 

поточний статус кожної кампанії на момент входу в обліковий запис AdWords. На цій 

сторінці ви можете переглянути статус кожної створеної кампанії та виявити будь-які 

неочікувані проблеми, пов’язані з кампаніями.  

Якщо кампанія працює не так, як ви планували, перейдіть на вкладки "Групи 

оголошень", "Оголошення" та "Ключові слова" на сторінці своєї кампанії AdWords, щоб 

перевірити статуси груп оголошень, оголошень і ключових слів, а також щоб вирішити 

можливі проблеми, які перешкоджають показу вашої реклами. Для відеокампаній: якщо 

відеооголошення не відображаються, на сторінці "Усі відеокампанії" перегляньте вкладки 

"Оголошення", "Відео" й "Цілі", щоб знайти й вирішити можливі проблеми.  

Нижче наведено різні типи статусів кампанії та їх значення, а також подальші дії.  

 

Статус 

кампанії  

Значення  Додаткова інформація  

Придатна  Активна, може показувати оголошення.  Якщо кампанію позначено як 

"Придатна", проте ви все одно 

не бачите свого оголошення, 

дізнайтеся причини цього та 

вирішіть проблему .  

Призупинена  Неактивна, оскільки ви призупинили її. 

Призупинення кампанії означає, що 

оголошення не показуються та не 

накопичують витрати до відновлення показу.  

Дізнайтеся, як відновити 

кампанію .  

Видалена  Неактивна, оскільки ви її видалили. 

Видалення кампанії означає, що показ 

оголошень не відбувається й вони не 

накопичують витрати до повторної активації.  

Дізнайтеся, як повторно 

ввімкнути кампанію .  

Очікує на 

розгляд  

Неактивна, але її запуск заплановано на 

певну дату.  

Дізнайтеся, як змінити дату 

початку кампанії .  

Завершена  Неактивна, оскільки минула її запланована 

дата завершення.  

Дізнайтеся, як змінити дату 

завершення кампанії .  

Зупинена  Неактивна, оскільки вичерпано баланс 

передоплати облікового запису. Оголошення 

з призупиненого облікового запису не 

відображаються й не накопичують нові 

витрати до внесення додаткових коштів (у 

розділі "Платежі").  

Дізнайтеся, як внести кошти на 

баланс облікового запису з 

передоплатою .  

Обмежена 

бюджетом  

Активна, але через обмеження бюджету 

оголошення відображаються лише час від 

часу. Щоб переглянути рекомендований 

бюджет, наведіть курсор на спливаючу 

підказку поруч із цим статусом.  

Дізнайтеся більше про 

рекомендації стосовно 

бюджету та відкоригуйте його 

належним чином .  

Порада  

Щоб відсортувати кампанії за статусом, натисніть заголовок стовпця "Статус".  

Фільтрування кампаній: "Усі", "Усі активні" або "Усі, крім видалених"  
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Якщо у вас багато кампаній або ви хочете переглянути лише кампанії певного типу, 

на сторінці "Усі кампанії" можна уточнити типи кампаній для перегляду.  

1. Щоб відкрити сторінку "Усі кампанії", перейдіть на основну вкладку "Кампанії" та 

натисніть посилання Усі кампанії на бічній навігаційній панелі.  

2. На цій сторінці натисніть кнопку спадного меню (одразу під вкладкою 

"Кампанії") і виберіть потрібний спосіб перегляду кампаній: Усі активні чи Усі, 

крім видалених .  

3. Повернутися до повного списку можна в будь-який час, натиснувши ту саму 

кнопку спадного меню й вибравши пункт "Усі". 

 
 

3.1.8. Створення кількох кампаній і керування ними 

Чи знаєте ви, що обліковий запис AdWords може містити до 10 000 кампаній 

(включно з активними й призупиненими), 20 000 груп оголошень у кожній кампанії та до 50 

текстових оголошень у групі? І всім цим потрібно керувати! На щастя, ви цілком можете 

керувати своїми кампаніями й оголошеннями за допомогою всього лише двох вкладок в 

обліковому записі. На вкладках Оголошення та Кампанії (обидві розміщено на головній 

вкладці Кампанії) можна переглядати й редагувати свої кампанії та оголошення. Більше 

того, ви можете змінювати налаштування відразу для кількох кампаній і створювати нові 

оголошення на основі наявних.  

Дії, які можна виконувати на вкладках "Кампанії" та "Оголошення"  

Ваша робота в обліковому записі відбуватиметься переважно на вкладках Кампанії та 

Оголошення. 
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Нижче наведено лише деякі дії, які можна виконувати на цих вкладках.  

 Одразу переглянути всі відомості – від витрат до кліків.  

 Відсортувати кампанії й оголошення відповідно до бюджету, кліків та інших 

статистичних даних.  

 Вносити зміни безпосередньо до кампаній і оголошень, натискаючи значок олівця.  

 Детальніше розглянути налаштування або ключові слова, пов’язані з кампанією чи 

оголошенням.    

 Вносити зміни до кількох кампаній або оголошень за допомогою спадного меню 

Редагувати  

Копіювання кампаній  

Якщо ви успішно налаштували одну кампанію, заощадьте час, налаштовуючи 

наступну. просто скопіюйте її та внесіть у копію необхідні зміни. Так вам не доведеться 

наново створювати структуру кампанії й установлювати налаштування для ключових слів, 

окремих оголошень і груп оголошень.  

Щоб скопіювати кампанію, виконайте наведені ниже дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. Установіть прапорець поруч із кампанією, яку потрібно копіювати.  

4. У меню Редагувати виберіть пункт Копіювати (або використовуйте сполучення 

клавіш Control+C для ПК й Command+C для пристроїв Mac).  

5. Потім у меню Редагувати натисніть Вставити (або використовуйте сполучення 

клавіш Control+V для ПК й Command+V для пристроїв Mac).  

6. Додатково: якщо щойно створені кампанії потрібно відразу призупинити, у 

діалоговому вікні, яке з’явиться, установіть прапорець "Призупинити нову 
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кампанію після копіювання". В іншому разі копії активних кампаній також будуть 

активними.  

7. Натисніть кнопку Вставити.  

Після цього ви отримаєте нову кампанію зі структурою та налаштуваннями 

оригінальної. Однак у скопійованій кампанії не буде доступна історія кампанії, ключових 

слів і оголошень. Якщо ви хочете одночасно використовувати обидві кампанії, радимо не 

призупиняти вихідну (щоб не втратити накопичену історію), а нову кампанію змінити 

відповідно до ваших потреб.  

Змінення налаштувань одразу для кількох кампаній  

На вкладці Кампанії можна безпосередньо змінювати окремі кампанії, а також 

змінювати налаштування відразу для кількох кампаній. Нижче наведено налаштування, які 

можна змінити відразу для кількох кампаній.  

 Статус  

 Націлювання на місцеположення  

 Бюджет  

 Дата завершення кампанії  

 Ротація оголошень  

 Спосіб показу  

 Мова  

 Розклад показу оголошення  

Нижче описано, як змінювати налаштування відразу для кількох кампаній.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. На сторінці Усі кампанії перейдіть на вкладку Налаштування.  

3. Поставте прапорці для кампаній, налаштування яких потрібно змінити.  

 
4. Порада .Створіть фільтр для відображення лише тих кампаній, налаштування 

яких потрібно змінити. Просто натисніть спадне меню Фільтрувати, виберіть 
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налаштування для фільтра й натисніть кнопку Застосувати. Далі ви зможете 

виділити відразу всі відфільтровані кампанії, поставивши прапорець у верхньому 

кутку таблиці.  

5. Натисніть спадне меню Редагувати вгорі таблиці.  

6. Виберіть налаштування, яке потрібно змінити для виділених кампаній. Наведіть 

курсор миші на пункт “Додаткові налаштування”, щоб переглянути більше 

параметрів.  

7. Відобразиться вікно, у якому слід указати зміни до вибраного налаштування. 

Натисніть кнопку Переглянути зміни, щоб попередньо переглянути зміни, які ви 

збираєтеся внести. Коли все готово, натисніть кнопку Внести зміни.  

Нижче описано, як змінити статус одразу для кількох кампаній.  

1. На сторінці Усі кампанії поставте прапорці для кампаній, які потрібно змінити.  

2. Натисніть спадне меню Редагувати вгорі таблиці. 

 
3. Виберіть новий статус. 

Копіювання охолонешень: 

Щоб скопіювати оголошення до іншої групи оголошень, виконайте наведені нижче 

дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на вкладку Оголошення.пп  

4. Установіть прапорці біля оголошень, які хочете скопіювати. У спадному меню 

Редагувати виберіть пункт Копіювати (або натисніть сполучення клавіш 

Control+C для ПК чи Command+C для пристроїв Mac).  

5. Перейдіть на вкладку Групи оголошень.  

6. Виберіть групу оголошень, до якої потрібно додати скопійовані оголошення.  

7. У спадному меню Редагувати виберіть команду Вставити (або натисніть 

сполучення клавіш Control+V для ПК чи Command+V для пристроїв Mac).  

8. Додатково: якщо щойно створені оголошення потрібно відразу призупинити, у 

діалоговому вікні, яке з’явиться, установіть прапорець "Призупинити нове 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 76 

оголошення після копіювання". В іншому випадку до копій буде автоматично 

застосовано статус вихідних оголошень.  

9. Натисніть кнопку Вставити  

Сортування кампаній і оголошень  

Щоб відсортувати кампанії й оголошення, просто натисніть заголовок стовпця, який 

потрібно відсортувати. Стовпці сортуються за різними правилами.  Наприклад, якщо 

натиснути стовпець Кампанії, кампанії буде відсортовано в алфавітному або зворотному до 

алфавітного порядку. Якщо натиснути стовпці з цифровими статистичними даними, їх буде 

відсортовано за найбільшими чи найменшими значеннями. 

 

3.2. Створення груп оголошень і керування ними 

3.2.1. Встановлення ставки за умовчанням для групи оголошень 

Група оголошень – це набір оголошень, показ яких ініціюється спільними 

ключовими словами. Створюючи нову групу оголошень, вам необхідно створити початкове 

оголошення та список ключових слів, а потім ввести ставку за умовчанням для групи 

оголошень (Макс. CPC). Ставка за умовчанням – це зручний спосіб керувати ставками для 

всіх ключових слів у групі оголошень. Можна відхилити ставку за умовчанням для окремих 

ключових слів, збільшивши або зменшивши максимальну CPC на вкладці Ключові слова. 

Встановлення ставки під час створення групи оголошень 
1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сайті 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть вкладку Групи оголошень у розділі Усі онлайн-кампанії. 

4. Натисніть кнопку + Нова група оголошень. 

 
5. Виберіть кампанію та виконайте потрібні дії на наступній сторінці.  



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 77 

6. Натисніть Зберегти групу оголошень. 

Ставки на рівні ключового слова діють замість ставки за умовчанням для групи 

оголошень. 

Якщо для ключових слів або місць розташування встановлено окремі ставки, вони 

використовуються замість ставки за умовчанням. Наприклад, якщо ставка за умовчанням для 

групи оголошень становить 0,50 дол. США, а ставку для одного з ключових слів підвищено 

до 0,60 дол. США, то щоразу, коли це ключове слово ініціюватиме показ оголошення, 

використовуватиметься встановлена вами ставка. 

Встановлення коригування ставок для кампанії 

Ви можете використовувати коригування ставок, щоб установлювати більш 

конкурентноспроможні ставки під час налаштування націлювання на мобільні пристрої, 

місцеположення та розкладу показу оголошень. Якщо ввімкнено показ оголошень у 

Медійній мережі та використовується тематичне націлювання або націлювання на місця 

розташування, можна налаштувати коригування ставок на рівні групи оголошень. Функція 

коригування ставки дає вам більше можливостей для керування часом і місцем показу 

оголошень. 

При автоматичному встановленню ставок їх установлює система 

Якщо ставки в кампанії встановлюються вручну, то ставки за умовчанням можна 

змінювати в будь-який час. 

Якщо ви хочете доручити керування обліковим записом нашій системі, виберіть 

автоматичне призначення ставок. Ми встановлюємо ставку за умовчанням відповідно до 

вашого бюджету. У такому випадку не можна змінити ставку за умовчанням для групи 

оголошень. Однак можна встановити обмеження для ставки та будь-коли скоригувати 

бюджет кампанії на вкладці Налаштування. 

Редагування ставки за умовчанням для однієї групи оголошень: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сайті 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. У розділі Усі онлайн-кампанії натисніть назву групи оголошень. 

4. Угорі сторінки натисніть Редагувати біля пункту Ставки за умовчанням для 

групи оголошень. 

5. Введіть суму ставки за умовчанням для групи оголошень.  

6. Натисніть кнопку Зберегти. 

Редагування ставки за умовчанням для кількох груп оголошень: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сайті 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. У розділі Усі онлайн-кампанії натисніть вкладку Групи оголошень. 

4. Натисніть будь-який запис групи оголошень у колонці Максимальна CPC за 

умовчанням. 

5. Введіть суму у вікні, яке з’явиться. 

6. Натисніть кнопку Зберегти. 

 

3.2.2. Створення нової групи оголошень 

У рамках певної кампанії AdWords група оголошеньдає змогу легко керувати 

статусом і ставками за умовчанням одного чи декількох пов’язаних оголошень, а також їхнім 

спільним набором ключових слів.  

Наприклад, у вас є крамниця мистецького приладдя. Ви можете створити серію 

оголошень для різних акварельних фарб і згрупувати їх у єдину групу оголошень під назвою 

"Акварелі". На вкладці "Групи оголошень" можна одночасно призупинити показ усіх 
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оголошень для акварельних фарб (наприклад, якщо їх розпродано) або підвищити ставку за 

умовчанням для відповідних ключових слів, щоб отримати більше кліків.  

Створення нової групи оголошень у кампанії  

Якщо у вас ще немає кампаній, натисніть кнопку Створити нову кампанію та 

дотримуйтеся вказівок на сторінці, щоб сформувати свою групу оголошень. Якщо ви 

створюєте кампанію типу "Лише Пошукова мережа – стандартно", на сторінці "Створення 

груп оголошень" можна додати кілька груп оголошень.  

Якщо кампанію вже створено, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. На сторінці Усі кампанії натисніть назву кампанії, до якої потрібно додати групу 

оголошень.  

4. Виберіть вкладку Групи оголошень.  

5. Натисніть кнопку + Група оголошень.  

6. Відкриється сторінка створення групи оголошень. Дотримуйтеся вказівок, щоб 

створити нову групу. Ви зможете створити початкове оголошення та вказати для 

нього ключові слова.  

7. Натисніть кнопку Зберегти групу оголошень. 

 
Після створення нової групи оголошень ви можете додати в неї інші оголошення та 

ключові слова. Для цього натисніть назву групи оголошень і виберіть вкладку Оголошення 

або Ключові слова.  

Поради  

 Одна група оголошень може містити до 50 текстових оголошень і до 20 000 

окремих елементів націлювання (зокрема, ключових слів, мінус-слів, місць 

розташування, списків аудиторій і товарних цілей). У свою чергу одна кампанія 

може містити до 20 000 груп оголошень.  

 Використовуйте доступні параметри відповідності ключових слів, щоб 

відстежувати, які пошукові запити призводять до показу ваших оголошень. Після 

введення ключових слів їм за умовчанням присвоюється широка відповідність. Це 
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означає, що ваше оголошення може з’являтися, коли користувач вводить будь-які 

варіанти цих ключових слів. Щоб використовувати інші параметри відповідності, 

до ключових слів потрібно додати спеціальні символи пунктуації. Наприклад, 

якщо вибрати параметр точної відповідності, ваше оголошення з’являтиметься 

лише тоді, коли користувач здійснює пошук за вашим конкретним ключовим 

словом. Для цього просто додайте до ключового слова квадратні дужки, 

наприклад, [тенісне взуття].  

Редагування груп оголошень  

У таблиці на вкладці Групи оголошень можна редагувати одну групу оголошень, 

просто натиснувши відповідний значок статусу або її ставку в стовпці "Макс. CPC за 

умовчанням". Щоб змінити назву групи оголошень, натисніть значок олівця (він з’являється, 

якщо навести курсор на назву групи оголошень). Зверніть увагу: якщо натиснути назву групи 

оголошень, ви перейдете на вкладку Ключові слова. Незалежно від того, на якій вкладці ви 

перебуваєте, відомості про групу оголошень відображаються вгорі сторінки, де їх можна 

редагувати. 

 
Щоб здійснити "групове редагування", у таблиці на вкладці Групи оголошень 

поставте прапорці біля однієї або кількох груп, щоб увімкнути кнопку Редагувати (також 

можна поставити прапорець у заголовку рядка, щоб вибрати всі групи). Це дає змогу 

змінювати статус, назву та ціноутворення для вибраних груп оголошень. 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 80 

 
 

3.2.3. Як функціонують групи оголошень 

Група оголошень містить одне або кілька оголошень, націлених на спільний набір 

ключових слів. Ви встановлюєте ставку чи ціну за показ оголошення, ініційований 

ключовими словами з групи оголошень. Це називається ставкою ціни за клік (CPC). Ціни 

також можна встановлювати для окремих ключових слів у межах групи оголошень. За 

допомогою груп організовуйте оголошення за спільною темою (наприклад, типи продуктів і 

послуг, які ви хочете рекламувати).  

Об’єднайте те, що має бути вкупі 

Багато рекламодавців вважає, що зручно класифікувати групи оголошень, які 

з’являються на веб-сайті, за розділами або категоріями. Скажімо ви розробляєте й 

ремонтуєте лазери в секретній лабораторії, а потім продаєте їх на своєму веб-сайті.  

У наведеній нижче таблиці кожна група оголошень містить список ключових слів, 

тісно пов’язаних із продуктом, який ви продаєте. Список ключових слів у кожній групі 

оголошень указує нашій системі відображати оголошення з рекламою цих продуктів лише на 

релевантних веб-сайтах. 

Група оголошень: лазерні 

системи 

Група оголошень: лазерні 

гази 

Група оголошень: лазерні 

кристали 

кристалічний лазер гелієво-неоновий лазер титановий лазерний кристал 

кристалічні лазери гелієво-неонові лазери титанові лазерні кристали 

газовий лазер аргонний лазер хромовий лазерний кристал 

газові лазери аргонні лазери хромові лазерні кристали 

лазер на вільних електронах азотний лазер неодімовий лазерний кристал 

лазери на вільних електронах аргонні лазери неодімові лазерні кристали 

 

3.2.4. Про статуси груп оголошень 

 Про статуси груп оголошень 

 Перевірка статусу групи оголошень 
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 Значення кожного статусу групи оголошень 

Про статуси груп оголошень 

Статус групи оголошень дає змогу з’ясувати, чи вона активна. 

Статус групи оголошень відрізняється від статусів для кампаній, оголошень і 

ключових слів, однак статуси можуть впливати один на одного. Групи оголошень входять до 

складу кампанії, і кожна кампанія може містити одну або кілька груп оголошень. Кожна 

група оголошень містить оголошення, ключові слова та ставки. 

Кампанія Кампанія 
 

Група оголошень Група оголошень Група оголошень Група оголошень 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 

Оголошення 

Ключові слова 
 

Ця структура означає, що зміни статусу на рівні кампанії вплинуть на статуси груп 

оголошень, оголошень і ключових слів у складі цієї кампанії. Зміна статусу на рівні групи 

оголошень вплине на оголошення та ключові слова в складі цієї групи оголошень (і так далі).  

Наприклад, якщо призупинити кампанію, групи оголошень (а також оголошення та 

ключові слова) у складі цієї кампанії так само успадкують призупинений статус. Та якщо 

призупинити окрему групу оголошень у кампанії, яка містить кілька груп оголошень, буде 

призупинено лише цю групу оголошень (разом із її оголошеннями та ключовими словами), 

тоді як інші групи оголошень, оголошення та ключові слова в складі кампанії залишаться 

активними. Докладніше про статус кампанії.  

Примітка 

Групи оголошень у кампаніях у Медійній мережі можуть містити не тільки ключові 

слова, а й інші методи націлювання, як-от за допомогою демографічних показників і списків 

ремаркетингу. У цій статті ми зосередимося на групах оголошень для кампаній у Пошуковій 

мережі. 

Порада 

Ваші оголошення не відображаються? Найпоширеніші причини цього наведено 

нижче.  

 Ви вимкнули групу оголошень або її "батьківську" кампанію, призупинивши чи 

вилучивши її. 

 Вичерпано кошти. 

 Ви не запланували показ оголошень. 

Перевірка статусу групи оголошень 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. У верхній частині сторінки виберіть вкладку Кампанії. 

3. Виберіть вкладку Групи оголошень. 

4. Перегляньте статус групи оголошень у стовпці Статус. 

5. Можна відсортувати групи оголошень за статусом, натиснувши заголовок 

"Статус". 
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Значення статусу групи оголошень 

Статус групи 

оголошень 

Значення  

Придатна  Ця група оголошень активна. Радимо перевірити вкладку Оголошення: 

можливо, окремі оголошення не відображаються через порушення 

політики. 

Призупинено  Ви тимчасово призупинили покази для цієї групи оголошень. Показ її 

оголошень не здійснюється. Ви можете відновити призупинену групу 

оголошень, щоб знову розпочати показ. 

Вилучено Ви вилучили цю групу оголошень. Показ її оголошень не здійснюється. Ви 

можете відновити вилучену групу оголошень, щоб знову розпочати показ. 

Не завершено  Ви не налаштували обов’язкові частини цієї групи оголошень (наприклад, 

ключові слова або оголошення). Показ її оголошень не здійснюється. 

Кампанію 

призупинено  

Ви призупинили кампанію цієї групи оголошень. Показ її оголошень не 

здійснюється. Ви можете відновити призупинену кампанію, щоб знову 

розпочати показ. 

Кампанію 

вилучено  

Ви вилучили кампанію цієї групи оголошень. Показ її оголошень не 

здійснюється. Ви можете відновити вилучену кампанію, щоб знову 

розпочати показ. 

Кампанію Показ оголошень цієї групи не здійснюється, оскільки баланс передоплати 
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зупинено  облікового запису вичерпано. Кампанію та групи оголошень у її складі 

можна відновити, додавши кошти. Для цього натисніть значок шестірні 

, виберіть пункт "Платежі" та натисніть "Здійснити платіж". 

Кампанію 

завершено  

Ця група оголошень належить до кампанії, дата завершення якої минула. 

Показ її оголошень не здійснюється. 

Кампанія очікує 

на розгляд  

Ви запланували розпочати кампанію цієї групи оголошень пізніше. Показ 

її оголошень ще не здійснюється. 
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4. Націлювання за ключовими словами 

4.1. Оптимізація ефективності ключових слів 

4.1.1. Принцип роботи ключових слів 

 Ключовими називаються слова та фрази, які використовуються для підбору 

оголошень до пошукових термінів користувачів.  

 Виберіть точні й релевантні ключові слова для рекламної кампанії, щоб 

охоплювати потрібних клієнтів у потрібний час. 

Уявіть, що ви дуже хочете гамбургер. Ви йдете до ресторану й бачите розділи меню 

"Їжа" та "М’ясо між хлібом". Навіть якщо в цьому ресторані подають найкращі бургери в 

місті, ви, напевно, залишите його, нічого не замовивши. А ресторан втратить потенційного 

клієнта лише через те, що слова в меню не відповідали його уявленням. 

Щоб ваші оголошення відображалися, коли користувачі шукають ваші продукти й послуги, 

потрібно вибрати ключові слова, які відповідають пошуковим запитам користувачів або 

стосуються вмісту веб-сайтів, які вони відвідують. 

Приклад 

Якщо ви продаєте літаючі диски, фразу "придбати літаючий диск" можна вибрати як 

ключову для кампанії AdWords. Коли такий запит введуть у Пошуку Google, ваше 

оголошення може з’явитися на сторінці результатів пошуку. Крім того, ваше оголошення 

зможе відображатися на веб-сайтах, присвячених виключно літаючим дискам. 

Ви також можете додати мінус-слова, щоб ваше оголошення не відображалося за 

пошуковими запитами з такими термінами. Це дасть змогу знизити витрати, а також 

показувати рекламу лише цільовій аудиторії. Мінус-слова використовуються разом зі 

звичайними ключовими словами, щоб показувати ваші оголошення зацікавленій аудиторії. 

Наприклад, якщо ви продаєте одяг для собак і не пропонуєте одяг для котів, додайте "котів" 

як мінус-слово, щоб оголошення не відображалося для користувачів, які шукають котячий 

одяг. 

Вибираючи ключові слова, ви вказуєте, скільки хочете витрачати щоразу, коли 

користувач натискає ваше оголошення. Це й буде ціна за клік, або CPC. Вибираючи 

найрелевантніші ключові слова, можна підвищити ефективність оголошень і утримувати 

низьку ціну за клік.   

Ключові слова в пошуку, на пошукових партнерських сайтах та недійній мережі: 

 Пошук Google і пошукові партнерські сайти. Створюючи групи оголошень, ви 

вказуєте ключові слова, які відповідають пошуковим термінам користувачів, тож 

ваша реклама відображатиметься саме тоді, коли вони шукатимуть відповідні 

товари та послуги.  

 Медійна мережа Google. Якщо вибрати Медійну мережу, система AdWords 

використовуватиме ключові слова, щоб визначити, поруч із яким вмістом потрібно 

показувати вашу рекламу. Технологія пошуку Google перевіряє вміст і веб-адресу 

сторінки й автоматично відображає ті оголошення, ключові слова яких найточніше 

відповідають проаналізованим даним. Наприклад, на веб-сторінці з рецептами 

тістечок система AdWords може показати оголошення про шоколадні тістечка чи 

рецепти смачних десертів. Дізнайтеся, як вибирати ключові слова для кампаній у 

Медійній мережі. 

Підбір ключових слів: 

Чи важливо, щоб ключові слова були релевантними та точними? Авжеж, оскільки 

надто загальні ключові слова недостатньо привертають увагу потенційних клієнтів, тому 

ваша діяльність може стати менш прибутковою. 

Якщо, рекламуючи подарункові аксесуари, вибрати загальне ключове слово "пакети", 

ваше оголошення може відображатися людям, які шукають зовсім інші товари, наприклад, 

"мобільні стартові пакети" або "вакуумні пакети". А це може призвести до зниження 
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показника CTR. Уточнення ключових слів і додавання слів, які описують ваш товар, 

сприятиме приверненню уваги потрібної аудиторії за допомогою ваших оголошень. У цьому 

випадку можна вибрати релевантніші ключові слова, наприклад "пакети для подарунків", 

"подарункові пакети" та "упаковка для подарунків". 

Поради 

 Ретельно добирайте ключові слова. Додайте терміни чи фрази, які використали 

б клієнти, щоб описати ці продукти чи послуги. Переконайтеся, що ваші ключові 

слова тісно пов’язані з темою оголошення та сторінкою, на яку переходять 

користувачі. Найефективніші ключові фрази – з двох або трьох слів. 

 Згрупуйте подібні ключові слова. Спробуйте згрупувати їх за темами. Ці теми 

можуть відповідати найменуванню товарів, послуг або іншим категоріям. 

Наприклад, якщо ви продаєте обручки, можна створити окремі групи ключових 

слів: "персні для заручин" і "обручки". Потім можна створити групи оголошень 

для цих груп ключових слів і показувати окремі оголошення для варіантів "персні 

для заручин" і "обручки". 

 Виберіть потрібну кількість ключових слів. Здебільшого в групі оголошень 

достатньо створити список із 5–20 ключових слів, 

Призначення ставок для ключових слів: 

Ключові слова також допомагають визначити, скільки ви сплачуєте. Кожне ключове 

слово має власну ставку CPC. Ці ставки визначають максимальну суму, яку ви готові 

сплачувати за кожен клік оголошення. Така сума називається максимальною ціною за клік 

(макс. CPC). Однак необов’язково платити всю суму макс. CPC за кожен клік.  

Щоразу, коли користувач вводить пошуковий запит, розпочинається аукціон: так 

система визначає, які оголошення та в якому порядку відображатимуться за цим запитом. 

Під час кожного аукціону система AdWords оцінює ваше оголошення та визначає його 

показник якості. Показник якості визначається на основі останніх даних про ефективність 

ключового слова й оголошення, ступеня їх релевантності пошуковому терміну та інших 

факторів. Що вищий показник якості, то нижча обов’язкова ставка. 

Порада 

Якщо ви тільки почали користуватись AdWords, можна застосувати автоматичне 

призначення ставок. Просто встановіть 30-денний цільовий бюджет – і система AdWords 

сама призначить ставки, а ви отримуватимете максимальну кількість кліків у межах 

указаного бюджету. Якщо ж ви хочете самостійно керувати ставками, виберіть призначення 

ставок вручну. 

Установлюючи максимальні ставки CPC, орієнтуйтеся на ціну кліку. Скільки ви 

готові заплатити за відвідання користувачем вашого веб-сайту? Якщо багато – то призначте 

вищу ставку. Загалом, що вища ставка CPC, то вища позиція оголошення. 

 

4.1.2. Використання параметрів відповідності ключових слів 

 Використовуйте параметри відповідності для ключових слів, щоб контролювати, 

які пошукові запити ініціюють показ оголошення. 

 Під час вибору потрібного типу відповідності для ключового слова радимо 

починати з широкої відповідності, щоб збільшити ймовірність показу оголошень 

за релевантними запитами. 

 Скористайтеся звітом про пошукові терміни, щоб дізнатися, які варіанти 

ключових слів ініціювали показ ваших оголошень. 

Типи відповідності ключових слів дають змогу контролювати, які пошукові запити 

ініціюють показ оголошення. Наприклад, широку відповідність можна використовувати для 

показу своїх оголошень більшій аудиторії, а точну відповідність – для зосередження на 

окремих групах клієнтів. 
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Загалом, що ширший параметр відповідності ключового слова, то більше трафіку 

воно може потенційно залучити. І навпаки: що вужчий параметр відповідності ключового 

слова, то точніше це ключове слово буде відповідати пошуковим запитам користувачів. 

Розуміння цих відмінностей допомагає правильно вибрати параметри відповідності 

ключових слів, а також покращити рентабельність інвестицій. 

Кожен тип відповідності позначається спеціальним символом і по-різному ініціює 

показ вашого оголошення за пошуковим запитом клієнта. 

У таблиці нижче наведено огляд різних типів відповідності в порядку від ширшого до 

вужчого. Докладніше про кожен із них розповідається далі. 

Тип 

відповідності 

Спеціальний 

символ 

Приклад 

ключового 

слова 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Приклади 

пошукових 

запитів 

Широка 

відповідність 

немає жіночі 

рукавички 

запити з орфографічними 

помилками, синонімами, 

пов’язані пошукові запити й 

інші релевантні варіанти 

купити 

жіночі 

рукавиці 

Модифікатор 

широкої 

відповідності 

+ключове 

слово 

+жіночі 

+рукавички 

запити, які містять термін із 

модифікатором (або 

наближені варіанти, але не 

синоніми), у довільному 

порядку 

рукавички для 

жінок 

Фразова 

відповідність 

"ключове 

слово" 

"жіночі 

рукавички" 

запити-фрази та наближені 

варіанти 

купити 

жіночі 

рукавички 

Точна 

відповідність 

[ключове 

слово] 

[жіночі 

рукавички] 

запити з точним терміном і 

його наближеними 

варіантами 

жіночі 

рукавички 

Мінус-слова -ключове 

слово 

-жіночі пошукові запити, які не 

містять терміна 

спортивні 

рукавички 

Принцип дії типів відповідності ключових слів 

Нижче наведено огляд кожного типу відповідності в порядку від ширшого до 

вужчого. 

Широка відповідність: 

Це параметр відповідності за умовчанням. Широка відповідність означає, що 

оголошення може відображатися, якщо пошуковий термін містить указані ключові слова в 

довільному порядку, а також у поєднанні з іншими термінами. Система також може 

показувати ваші оголошення за наближеними варіантами ключових слів. 

Широка відповідність – це оптимальний вибір за умовчанням, якщо ви не хочете 

витрачати багато часу на роботу зі списком ключових слів і прагнете отримати якнайбільше 

показів й трафіку для оголошення. Цей параметр можна використовувати з мінус-словами, 

щоб уникнути цілком нерелевантного трафіку. 

Приклад 

Ключове слово із широкою 

відповідністю 

Оголошення можуть відображатися за такими 

пошуковими запитами 

жіночі рукавички жіночі рукавички 

купити жіночі рукавиці 
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жіночий одяг 

рукавички для дівчат 

рукавички для жінок 

Купити червоні рукавички для жінок 

Модифікатор широкої відповідності: 

До будь-яких термінів, які є частиною ключової фрази із широкою відповідністю, 

можна додати модифікатор – знак плюса на клавіатурі (+). Після цього оголошення 

відображатимуться, лише якщо пошукові запити користувача міститимуть терміни з 

модифікаторами або їх наближені варіанти в довільному порядку. Модифікатор не діє для 

ключових слів із фразовою чи точною відповідністю. 

На відміну від звичайних ключових слів із широкою відповідністю, ключові терміни з 

модифікатором не ініціюють показ оголошень за синонімами чи пов’язаними пошуковими 

запитами. Тому це дає змогу краще контролювати показ реклами. Використовуйте 

модифікатор широкої відповідності, якщо потрібно підвищити релевантність оголошень 

навіть за рахунок обсягу трафіку. 

Приклад: 

Модифікатор 

широкої 

відповідності 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Оголошення не 

відображатимуться за такими 

пошуковими запитами 

+жіночі +рукавички жіночі рукавички 

купити жіночі рукавички 

Рукавички для жінок 

плаття для жінок 

жіночі сукні 

Фразова відповідність: 

Оголошення за фразовою відповідністю показуються, коли хтось виконує пошук за 

точним ключовим словом (перед ним або після нього в запиті можуть стояти й інші слова). 

Оголошення також відображатиметься, якщо користувач здійснює пошук за наближеними 

варіантами цього ключового слова або використовує додаткові слова, які стоять перед ним 

чи після нього. 

Використання фразової відповідності допоможе вам охопити ширшу аудиторію та 

водночас збільшити точність націлювання. Тобто ключові слова з меншою ймовірністю 

будуть ініціювати показ оголошень для користувачів, які використовують у пошукових 

запитах терміни, не пов’язані з вашими продуктами й послугами. 

Щоб застосувати до ключового слова фразову відповідність, просто візьміть його в 

лапки. Наприклад, "жіночі рукавички". 

Приклад 

 Ключове слово з 

фразовою 

відповідністю 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Оголошення не 

відображатимуться за такими 

пошуковими запитами 

"жіночі рукавички" жіночі рукавички 

купити жіночі рукавички 

жіночі рукавиці 

Жіночі рукавички 

рукавички для дівчат 

жіночі боксерські рукавички 

Точна відповідність: 

Точна відповідність дає змогу показувати оголошення лише тоді, коли пошуковий 

запит користувача не містить жодних інших термінів, окрім певного ключового слова. 

Оголошення також відображатиметься користувачам, які виконують пошук за наближеними 

варіантами цього ключового слова. 
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Точна відповідність відрізняється від фразової тим, що за наявності інших слів, які 

стоять перед указаним ключовим словом або після нього, оголошення не відображається. 

Цей тип відповідності передбачає точніше націлювання, ніж за широкої чи фразової. 

Щоб застосувати до ключового слова точну відповідність, просто візьміть його у 

квадратні дужки. Наприклад, [жіночі рукавички]. 

Приклад 

Ключове слово з 

точною 

відповідністю 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Оголошення не 

відображатимуться за такими 

пошуковими запитами 

[жіночі рукавички] жіночі рукавички 

жіночі рукавиці 

купити жіночі рукавички 

жіночі рукавички зі знижкою 

Мінус-слова: 

Мінус-слова запобігають показу оголошення за певними пошуковими запитами. Якщо 

пошуковий запит містить ключовий термін, перед яким ви поставили знак "мінус" (-), 

оголошення не відображатиметься. Мінус-слова – ефективний спосіб відфільтрувати 

нерелевантний трафік і тим самим уникнути небажаних кліків. 

Мінус-слова можна використовувати разом з іншими типами відповідності. 

Наприклад, можна застосувати мінус-слово з точною відповідністю, щоб оголошення не 

відображалося користувачам, які виконують пошук за цим конкретним ключовим словом. 

Пам’ятайте, що мінус-слова із широкою відповідністю не запобігають показу оголошень за 

запитами, що включають синоніми та інші форми слова (наприклад, множину чи однину). 

Приклад 

Якщо ваше ключове слово – жіночі рукавички, а ви додаєте мінус-слово -жіночі, то 

оголошення не відображатиметься за жодним запитом із терміном жіночі. 

 Мінус-слово Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Оголошення не відображатимуться за 

такими пошуковими запитами 

-жіночі рукавички для дівчат 

захисні рукавички 

рукавички для жінок 

жіночі рукавички 

-"жіночі 

рукавички" 

рукавички для дівчат 

жіночі боксерські рукавички 

жіночі рукавички 

Жіночі рукавички 

жіночі рукавички зі знижкою 

придбати жіночі рукавички 

-[жіночі 

рукавички] 

купити жіночі рукавички 

жіночі рукавички зі знижкою 

жіночі рукавички 

Жіночі рукавички 

Важливо пам’ятати, що знак "мінус" (-) потрібно додавати лише перед ключовим 

словом, яке не має ініціювати показ оголошення (наприклад, -жіночі, як показано в цьому 

прикладі). 

Щоб створити мінус-слова, перейдіть до таблиці ключових слів в обліковому записі та 

знайдіть під нею посилання Мінус-слова. Коли ви створите мінус-слово або додасте знак 

мінус перед уже наявним, воно з’явиться в цьому розділі. 

Порада 

Залежно від продукту або послуги, які ви рекламуєте, можливо, доцільно буде додати 

до групи оголошень такі мінус-слова: "безкоштовно", "курс" або "уроки", "робота". Тоді ваші 

оголошення не показуватимуться людям, які шукають безкоштовні продукти або послуги, 

курси чи уроки, пов’язані з вашими ключовими словами, а також вакансії, назви яких можуть 

містити ваші ключові слова. 
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Слід пам’ятати 
 Ключові слова нечутливі до регістру, тому неважливо, з великої чи з малої літери 

їх введено. Наприклад, немає потреби вводити жіночі рукавички та Жіночі 

Рукавички: ключове слово жіночі рукавички охоплює обидва варіанти. 

 Ці типи відповідності можна використовувати в кампаніях, які показують 

оголошення в Пошуковій мережі. У Медійній мережі ключові слова обробляються 

як такі, що мають широку відповідність. 

Наближені варіанти ключових слів 

Ми показуємо ваші оголошення за наближеними варіантами фрази й ключових слів із 

точною відповідністю, щоб максимально охопити релевантні пошукові запити. До 

наближених варіантів належать орфографічні помилки, форми однини та множини, 

абревіатури, скорочення, різнонаголошені та похідні форми (наприклад, чай і чайник). Тому 

немає потреби окремо додавати наближені варіанти як ключові слова. 

Ми показуємо ваші оголошення за наближеними варіантами, тож ви не втрачаєте 

потенційних клієнтів. Наприклад, за наявності ключового слова з точною відповідністю 

"електромобіль" варто показувати оголошення також за пошуковими запитами "електро-

мобіль" або "електро мобіль". Пам’ятайте, що хоча ми показуємо оголошення за 

наближеними варіантами фрази й ключовими словами з точною відповідністю, ці типи 

відповідності все одно дають більше можливостей керування, ніж широка відповідність. А 

все тому, що ключові слова з широкою відповідністю показують оголошення також для 

синонімів і пов’язаних пошукових запитів, які не вважаються наближеними варіантами. 

Вибір оптимальних типів відповідності ключового слова 

Під час вибору типу відповідності для ключового слова ми зазвичай радимо 

керуватися стратегією "від широкого до вузького". Щоб максимально збільшити ймовірність 

показу оголошень за релевантними запитами, почніть із ключових слів із широкою 

відповідністю. Стежте за ефективністю своїх ключових слів протягом певного часу. Уточніть 

типи відповідності ключових слів, якщо виявите забагато нерелевантних варіантів ключових 

слів, за якими відображається ваше оголошення. 

Коли оголошення, які відображаються за ключовими словами із широкою 

відповідністю, отримають покази та кліки, перегляньте звіт про пошукові терміни, щоб 

дізнатися, які варіанти ключових слів ініціювали їх показ. Ось декілька порад стосовно 

використання інформації з цього звіту. 

 Знайдіть у звіті стовпець "Тип відповідності", щоб переглянути відомості про те, 

наскільки тісно пошукові терміни, що ініціювали показ ваших оголошень у 

Google, пов’язані з ключовими словами в обліковому записі. Ця інформація 

допоможе вибрати оптимальний тип відповідності для ваших ключових слів. 

Наприклад, якщо більшість варіантів у звіті про пошукові терміни не є 

релевантними тому, що ви рекламуєте, скористайтеся вужчими типами 

відповідності. 

 Додайте нові пошукові терміни, які мають високий потенціал як ключові слова. 

 Відкиньте всі пошукові терміни, які не відповідають спеціалізації вашої компанії, 

додаючи їх як мінус-слова. 

 

4.1.3. Використання широкої відповідності 

Завдяки широкій відповідності ваші оголошення автоматично відображаються за 

релевантними варіантами пошукових термінів, навіть якщо таких ключових слів немає в 

списках. Це дозволяє залучити більше відвідувачів на веб-сайт, витрачати менше часу на 

створення списків ключових слів і зосередити витрати на ефективних ключових словах. 

Широка відповідність установлюється за умовчанням для всіх ключових слів. Щоб 

змінити її, потрібно вказати інший тип відповідності (точну чи фразову або мінус-слова). 
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Система Google AdWords автоматично відображає оголошення за всіма релевантними 

варіантами ваших ключових слів, включно із синонімами, формами однини та множини, 

варіантами написання з помилками, похідними словами (наприклад, чай і чайник), а також 

схожими пошуковими запитами. 

Приклад 

Ключове слово із широкою 

відповідністю: 

Оголошення можуть відображатися за такими 

запитами: 

дієта з низьким вмістом вуглеводів продукти без вуглеводів 

низьковуглеводні дієти  

рецепти низькокалорійних страв 

середземноморські дієти 

програма низьковуглеводної дієти 

Переваги широкої відповідності 

Для будь-якого чи для всіх ключових слів, націлених на пошук, можна призначити 

широку відповідність, щоб досягти вказаних нижче результатів. 

 Витрачати менше часу на створення списків ключових слів: вам не потрібно 

замислюватися над кожним можливим варіантом ключового слова – наша система 

зробить це за вас. Так ви заощадите купу часу, адже приблизно 20% запитів 

використовуються в Google уперше за останні 90 днів. Через таку 

непередбачувану пошукову поведінку користувачів не слід вибирати саму лише 

точну відповідність. 

 Витрачати гроші на ефективні ключові слова: якщо оголошення не отримує 

кліки під час показу за певним варіантом ключового слова, наша система негайно 

припиняє його показ за цим і схожими пошуковими термінами. Отже, ви не 

сплачуватимете за кліки в результаті неефективних варіантів ключових слів і 

сконцентруєтеся лише на ключових словах, що дійсно приносять прибуток. 

Умови, за яких доцільніше застосовувати інші варіанти 

 Місце показу оголошення визначається за показником якості, а ключові слова із 

широкою відповідністю можуть знизити показник якості, якщо вони відповідають 

багатьом пошуковим термінам. Наприклад, ключове слово "посуд", яке 

складається з одного слова (такі ключові терміни майже завжди надто загальні). 

Ви можете продавати посуд, але ключове слово ініціюватиме показ оголошення за 

різними термінами: "посуд для мікрохвильових печей", "скляний посуд", 

"іграшковий посуд" тощо. 

 За використання точної та фразової відповідності CTR зазвичай вищий, оскільки 

оголошення містять саме ті слова, які шукають ваші клієнти. 

Модифікатор широкої відповідності та контроль показу реклами 

Завдяки ключовим словам із модифікованою широкою відповідністю зростає 

кількість кліків і конверсій, а ви можете краще керувати широкою відповідністю. 

Скористайтеся цим інструментом, щоб указати, які ключові слова із широкою відповідністю 

або наближені до них варіанти мають обов’язково бути в пошуковому запиті. До наближених 

варіантів належать орфографічні помилки, форми однини/множини, абревіатури, акроніми та 

похідні слова (наприклад, "чай" і "чайник"). Варіанти не включають синоніми чи подібні 

пошукові запити. 

Поради 

 Радимо використовувати комбінацію двох або більше типів відповідності 

ключових слів для проведення ефективної рекламної кампанії. Якщо вибрано 

широку та фразову відповідність, ви розширите аудиторію й одночасно 

контролюватимете, кому з користувачів відображатиметься оголошення. 
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 Якщо ви хочете заборонити показ своїх оголошень за певним пошуковим 

терміном, додайте його до кампанії чи групи оголошень як мінус-слово. 

 Призупинення чи видалення ключового слова не перешкоджає використанню його 

в інших активних ключових словах із широкою відповідністю. Якщо, скажімо, 

група оголошень містить ключові слова із широкою відповідністю квіти й 

тюльпани, а ви призупиняєте слово тюльпани, то оголошення все одно може 

відображатися за пошуковим терміном тюльпани, оскільки воно близьке до 

активного ключового слова із широкою відповідністю квіти. 

 

4.1.4. Використання фразової відповідності 

Завдяки фразовій відповідності ваше оголошення можуть побачити користувачі, чий 

пошуковий запит відповідає ключовому слову чи наближеним до нього варіантам із 

додатковими словами до або після ключового слова. Фразова відповідність має вищий рівень 

націлювання, ніж установлена за умовчанням широка. При цьому вона гнучкіша, ніж точна 

відповідність. Такий тип відповідності дає вам змогу визначати, наскільки точно ключове 

слово має відповідати пошуковому терміну, щоб ініціювати показ оголошення. 

Принцип дії фразової відповідності 

Якщо вибрано фразову відповідність, то оголошення відображається, коли хтось 

здійснює пошук за такою самою фразою (перед нею або після неї в запиті можуть стояти й 

інші слова). Показ оголошення також відбувається, коли користувач виконує пошук за 

варіантом, наближеним до ключового слова з фразовою відповідністю. До наближених 

варіантів належать орфографічні помилки, форми однини та множини, абревіатури, 

скорочення, різнонаголошені та похідні форми (наприклад, чай і чайник). Під час 

використання фразової відповідності важливий порядок слів: оголошення не 

відображатиметься, якщо користувач вставить додаткове слово всередину вказаного 

ключового слова. 

Фразова відповідність більш гнучка, ніж точна, і має вищий рівень націлювання, ніж 

широка, яка призначається за умовчанням. Завдяки фразовій відповідності можна охопити 

більшу аудиторію, причому оголошення відображатиметься людям, які, найімовірніше, 

зацікавлені у ваших продуктах і послугах. 

Приклад 

Ключове слово з 

точною відповідністю: 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами: 

Оголошення не з’являтимуться 

за такими пошуковими 

запитами: 

"тенісні черевики" червоні шкіряні тенісні черевики  

купити тенісні черевики зі 

знижкою  

червоні тенісні черевики 

черевики для тенісу  

шнурки до тенісних кросівок 

Примітка 

Для визначення Показника якості й оцінювальної ставки для першої сторінки 

використовується точне ключове слово, а не наближені варіанти. 

Переваги фразової відповідності 

Фразову відповідність можна застосувати до будь-якого чи всіх ключових слів, 

націлених на Пошукову мережу, щоб досягти наведених нижче результатів. 

 Створення оголошень саме з тими ключовими словами, які шукають ваші 

клієнти. Можна переглянути терміни, за якими користувачі виконували пошук і в 

результаті натиснули ваше оголошення. Далі додайте знайдені слова та фрази до 

списку ключових слів і використайте точні фрази в нових оголошеннях, щоб 

охопити клієнтів, які, найімовірніше, зацікавлені у ваших продуктах і послугах. 
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 Збільшення CTR. Завдяки фразовій відповідності збільшується ймовірність 

отримання кліку, оскільки оголошення показується, лише коли його ключове 

слово відповідає пошуковій фразі. А ще вона допомагає зменшити кількість 

небажаних показів за пошуковими термінами, які не відповідають вашій фразі.  

Умови, за яких доцільніше застосовувати інші типи відповідності 

 Точну відповідність варто використовувати, якщо ви добре знаєте своїх 

клієнтів і хочете, щоб показ оголошень ініціювали лише точні терміни.  

 Широку відповідність варто використовувати, якщо ви хочете охопити ширшу 

аудиторію, ніж за фразової відповідності. 

Порада 

Щоб ваша рекламна кампанія була ефективною, радимо використовувати кілька типів 

відповідності ключових слів. Наприклад, якщо використовувати широку та фразову 

відповідності, можна охопити більшу аудиторію та керувати тим, хто бачить вашу рекламу.  

 

4.1.5. Використання точної відповідності 

За точної відповідності оголошення відображатиметься лише користувачам, які 

виконують пошук за конкретним ключовим словом або його наближеними варіантами. Серед 

чотирьох параметрів точна відповідність визначається найвищим рівнем контролю за 

показом оголошення; унаслідок її використання може збільшитися рейтинг кліків (CTR). 

Принцип дії точної відповідності 

У разі використання точної відповідності показ оголошень відбуватиметься тоді, коли 

користувач виконує пошук за конкретним ключовим словом, без додаткових слів до, після чи 

всередині цього ключового слова. Оголошення також відображатиметься, коли користувач 

виконує пошук за наближеними варіантами ключового слова. До них належать слова з 

орфографічними помилками, форми однини та множини, скорочення, однокореневі слова 

(наприклад, чай і чайник), абревіатури й варіанти написання з діакритичними знаками. 

За точної відповідності оголошення зазвичай отримують менше показів і кліків, однак 

мають вищий CTR, оскільки вони релевантніші пошуковим запитам користувачів (тобто 

вашу рекламу бачать саме ті, хто шукає продукти чи послуги, які ви пропонуєте). 

Приклад 

Ключове слово з 

точною 

відповідністю 

Оголошення можуть 

відображатися за такими 

пошуковими запитами 

Оголошення не 

відображатимуться за такими 

пошуковими запитами 

[тенісні черевики] тенісні черевики 

тенісні черевики 

червоні тенісні черевики 

купити тенісні черевики 

Примітка 

Показник якості й оцінювальна ставка для першої сторінки визначаються на основі 

самого ключового слова, але не його наближених варіантів. 

Переваги точної відповідності 

Завдяки точній відповідності оголошення відображатимуться лише користувачам, які 

виконують пошук за конкретними ключовими словами або їх наближеними варіантами. У 

результаті рекламу бачитимуть люди, найбільш зацікавлені у ваших пропозиціях. 

Коли краще використовувати інші типи відповідності 

 Щоб створювати й оновлювати список ключових слів із точною відповідністю, а 

також призначати для кожного з них максимальні ставки, потрібно чимало часу. 

Якщо в рекламодавця багато іншої роботи, це може бути незручно. 

 За точної відповідності оголошення отримують менше показів, кліків і конверсій, 

ніж за інших параметрів відповідності. Однак при цьому залучені користувачі 

зазвичай більш зацікавлені у ваших продуктах або послугах. 
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Поради зі створення списку ключових слів 

Скористайтеся порадами нижче, щоб добрати якомога більше релевантних ключових 

слів із точною відповідністю. 

 Створіть звіт про пошукові терміни та перегляньте список пошукових термінів, 

які використовували користувачі, коли переглядали й натискали ваше оголошення.  

 Скористайтеся Планувальником ключових слів, щоб знайти всі релевантні 

варіанти ключових слів. Він доступний на вкладці Інструменти у вашому 

обліковому записі.  

Додавайте у свій список ключові слова та фрази, які відповідають вашій сфері 

діяльності, і використовуйте їх у нових оголошеннях. 

Поради 

 Щоб рекламна кампанія була якомога ефективнішою, поєднуйте різні типи 

відповідності ключових слів. Наприклад, комбінація із широкої й точної 

відповідності забезпечить максимальне охоплення, і при цьому ви зможете 

націлити оголошення лише на потрібну аудиторію.  

 Якщо ви не хочете, щоб ваші оголошення відображалися за певним пошуковим 

терміном, додайте його до кампанії чи групи оголошень як мінус-слово. 

 

4.1.6. Додавання мінус-слів у кампанію 

Мінус-слова сприяють охопленню найбільш зацікавлених клієнтів, допомагають 

знизити витрати й підвищити рентабельність інвестицій (ROI). Якщо додати терміни як 

мінус-слова (для кампаній типу "Лише пошукова мережа", "Пошукова мережа з вибором 

медійної" та "Пошукова й Медійна мережі") або як виключення ключових слів (для кампаній 

типу "Лише Медійна мережа"), ваші оголошення не відображатимуться користувачам, які 

виконують пошук за цими термінами чи відвідують сайти з ними. 

За допомогою мінус-слів можна: 

 запобігти показу оголошень користувачам, що шукають товари чи послуги, які ви 

не пропонуєте, або відвідують пов’язані з ними веб-сайти; 

 відображати оголошення лише тим користувачам, які можуть здійснити клік; 

 знизити витрати, виключивши нерентабельні ключові слова. 

Під час вибору мінус-слів рекомендовано використовувати пошукові терміни, подібні 

до ключових слів, але які визначають користувачів, що здійснюють пошук інших продуктів. 

Приклад 

Припустімо, ви пропонуєте послуги з виготовлення замків. У такому випадку не варто 

показувати своє оголошення користувачам, які шукають "замки Львівщини" чи "замки й 

фортеці" (або відвідують веб-сторінки з такими термінами) – навряд чи їх зацікавить 

можливість придбати дверний замок. 

Додавання мінус-слів у кампанії типу Лише пошукова мережа, Пошукова 

мережа з вибором недійної, Пошукова й медійна мережа: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Виберіть кампанію чи групу оголошень, у які потрібно додати мінус-слова.  

3. Перейдіть на вкладку Ключові слова. 
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4. Прокрутіть сторінку вниз до розділу "Мінус-слова" (під основною таблицею 

ключових слів). Розгорніть розділ, натиснувши "+". 
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5. Ви побачите дві таблиці: "Рівень групи оголошень" і "Рівень кампанії". 
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6. Щоб додати мінус-слова в групу оголошень, натисніть кнопку + Додати в таблиці 

"Рівень групи оголошень". Щоб додати мінус-слова в кампанію, натисніть кнопку 

Додати в таблиці "Рівень кампанії".  

7. Додайте мінус-слова, по одному в кожному рядку. Не потрібно ставити знак мінус 

(-) перед кожним ключовим словом. У випадку мінус-слів із широкою 

відповідністю додайте їх у формі множини, наприклад, "блискавки". Щоб додати 

мінус-слово з фразовою відповідністю, візьміть термін у лапки, а щоб додати 

мінус-слово з точною відповідністю, візьміть термін у дужки. Дізнайтеся більше 

про використання мінус-слів із різними типами відповідності.  

Примітка 

Переконайтеся, що мінус-слова не збігаються зі звичайними ключовими словами, 

оскільки вони блокуватимуть показ оголошення. 

8. Натисніть Зберегти. 

Редагування, видалення або завантаження мінус-слів у кампанії типу Лише 

пошукова мережа, Пошукова мережа з вибором недійної, Пошукова й медійна мережа: 

Додані в кампанії мінус-слова можна редагувати, видаляти й завантажувати. 

Щоб розпочати, виконайте наведені нижче дії. 
1. Виберіть кампанію або групу оголошень із мінус-словами, які потрібно змінити, 

видалити або завантажити. 

2. Перейдіть на вкладку Ключові слова.  
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3. Прокрутіть сторінку вниз до розділу мінус-слів, який розташовано під основною 

таблицею ключових слів. Натисніть посилання + Мінус-слова, щоб розгорнути 

розділ. 

 
4. Ви побачите дві таблиці: "Рівень групи оголошень" і "Рівень кампанії". 

 
Щоб відредагувати мінус-слова, виконайте наведені нижче дії. 
1. Установіть прапорці поруч із мінус-словами, які потрібно відредагувати. 
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2. Над таблицею "Рівень групи оголошень" або "Рівень кампанії" натисніть кнопку 

Редагувати. З’являться поля, у яких ви зможете відредагувати окремі мінус-слова. 

У спадному меню установіть новий тип відповідності кожного мінус-слова. 

 
3. Натисніть Зберегти. 

Щоб видалити мінус-слова, виконайте наведені нижче дії. 
1. Установіть прапорці поруч із мінус-словами, які потрібно видалити. 

2. Над таблицею "Рівень групи оголошень" або "Рівень кампанії" натисніть кнопку 

Видалити. 
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Щоб завантажити мінус-слова, виконайте наведені нижче дії. 
1. Установіть прапорці поруч із мінус-словами, які потрібно завантажити. 

2. Над таблицею "Рівень групи оголошень" або "Рівень кампанії" натисніть кнопку 

Завантажити. 

3. Відкриється розділ "Завантажити й запланувати звіт". Введіть назву в полі "Назва 

звіту". У спадному меню "Формат" виберіть потрібний пункт. 
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4. Натисніть кнопку Створити. 

Виключення ключових слів для кампанії типу Лише медійна мережа: 

За допомогою виключення ключових слів можна обмежити частоту показу ваших 

оголошень на сторінках Медійної мережі Google. Після виключення ключових слів із 

кампанії або групи оголошень система AdWords запобігає показу оголошень на тих сайтах у 

Медійній мережі, які містять відповідні терміни. 

Мінус-слова не завжди повинні мати узагальнювальний характер. Наприклад, щоб 

оголошення не відображалися на сторінках про фортеці, достатньо просто додати мінус-

слово -фортеця. Виняток становлять складені ключові слова, наприклад "коти-сфінкси". 

Якщо просто додати мінус-слово -сфінкси, оголошення все ж може з’являтися на сторінках із 

терміном "коти-сфінкси", оскільки поєднання слова "сфінкси" зі словом "коти" утворює нове 

значення. 

Якщо з групи оголошень із місцями розташування виключити ключові слова, це 

зменшить імовірність показу ваших оголошень у місцях розташування, тематично 

пов’язаних із виключеними ключовими словами. Однак виключені ключові слова в Медійній 

мережі не такі точні, як у пошуковій, тому ваше оголошення може випадково з’явитися на 

сторінках із цими термінами, залежно від інших ключових слів у групі оголошень. 

Приклад 

Скажімо, ви вибрали місця розташування на п’яти веб-сайтах різних онлайн-магазинів 

і додали до групи оголошень мінус-слово -блискавки. Ваше оголошення відображатиметься 

на будь-якому з цих веб-сайтів, але з меншою ймовірністю на тих, де йдеться про замки-

блискавки. 

Ось як можна виключити ключові слова. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. На вкладці Кампанії перейдіть на вкладку Медійна мережа й над графіком 

натисніть кнопку + Націлювання. 
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3. Виберіть групу оголошень.  

4. Натисніть спадне меню "Додати виключення для групи оголошень" або "Додати 

виключення для кампанії” й виберіть "Медійні ключові слова".  

5. Введіть ключові слова по одному на рядок. Примітка. Переконайтеся, що 

виключені ключові слова не збігаються зі звичайними ключовими словами, 

оскільки тоді вони блокуватимуть показ оголошення. 
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6. Натисніть Закрити, а потім – Зберегти. 

Порада 

Щоб обмежити частоту показу оголошень, спробуйте виключити сайти чи категорії. 

Перегляд варіантів мінус-слів: 

Створіть звіт "Пошукові терміни", щоб виявити варіанти мінус-слів. У такому звіті 

відображаються всі пошукові терміни, за якими відбулися покази й натискання оголошення. 

Ось як можна створити звіт "Пошукові терміни". 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Виберіть кампанію чи групу оголошень, для яких потрібно отримати варіанти 

мінус-слів. 

3. Перейдіть на вкладку Ключові слова. 

4. Установіть прапорці біля ключових слів, для яких потрібно створити звіт 

"Пошукові терміни", або запустіть звіт одразу для всіх ключових слів. Найкраще 

встановити діапазон дат "Останні 14 днів" або "Останні 30 днів" у верхньому куті 

сторінки. Це забезпечить достатньо інформації для добору варіантів. 

5. Натисніть кнопку Інформація про ключове слово. Щоб створити звіт для 

ключових слів з установленими прапорцями, виберіть варіант Вибрано. Якщо 

потрібно творити звіт для всіх ключових слів, натисніть Усі. 
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6. На сторінці відобразиться список пошукових термінів. Поставте прапорці біля 

ключових слів, які хочете додати в список мінус-слів, і натисніть кнопку Додати 

як мінус-слово.  

 
Примітка 

Переконайтеся, що мінус-слова не збігаються зі звичайними ключовими словами, 

оскільки вони блокуватимуть показ оголошення. 

7. Мінус-слова можна додавати як на рівні групи оголошення, так і на рівні кампанії.  

8. Натисніть кнопку Зберегти. 
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Слід пам’ятати 

 Мінус-слова потрібно добирати дуже уважно. Якщо використовується забагато 

мінус-слів, ваші оголошення побачить дуже мало людей. 

 Ваші оголошення все одно можуть відображатися в результатах пошуку та на 

сторінках, які містять варіанти термінів, вибраних як мінус-слова. Крім того, ваші 

оголошення можуть відображатися за пошуковими запитами, які включають лише 

одне мінус-слово, якщо ключові слова багатокомпонентні. Припустімо, ви додали 

мінус-слово "старовинні замки". Це не завадить вашому оголошенню 

відображатися за пошуковими запитами "замки Франції", "Високий замок" або 

"старовинні фортеці". Проте ваші оголошення не відображатимуться за 

пошуковими запитами "старовинні замки світу", "старовинні замки України" чи 

"старовинні замки книга". 

 Показ оголошення все ж може здійснюватися, якщо пошукова фраза складається 

більше ніж із 10 слів, а в кінці використано мінус-слово. Припустімо, ви вказали 

мінус-слово "знижка". Оголошення відображатиметься за пошуковим запитом 

"гарні чисті кімнати в одеському готелі дуже близько до пляжу знижка", оскільки 

мінус-слово – одинадцяте у фразі. З іншого боку, оголошення не 

відображатиметься за запитом "гарні чисті кімнати в одеському готелі вид на пляж 

знижка", оскільки мінус-слово – десяте у фразі. 

 

4.1.7. Способи створення найефективнішого списку ключових слів 

Вибір правильного списку ключових слів для кампанії допоможе показувати ваші 

оголошення потрібним клієнтам, коли вони шукатимуть інформацію за відповідними 

термінами чи відвідуватимуть певні веб-сайти. Ключові слова мають збігатися з запитами, за 

якими потенційні клієнти шукатимуть ваші товари або послуги. 

Поради для початківців: вибір і впорядкування ключових слів 

Поставте себе на місце клієнта: 

Визначте основні категорії свого бізнесу, а також фрази та терміни, які можуть 

описувати кожну з цих категорій. Включіть терміни чи фрази, які б використали клієнти, 

щоб описати ваші продукти або послуги. 

Приклад 

Якщо ви продаєте спортивне взуття для чоловіків, розпочніть з основних категорій, 

які використали б клієнти, наприклад чоловіче спортивне взуття. Також можна додати 

терміни чоловічі кросівки або чоловіче тенісне взуття, якщо вони часто вживаються для 

опису ваших продуктів. Розширте цей список, включивши до нього назви брендів і 

продуктів. 

Вибирайте загальні або конкретні ключові слова залежно від поставленої цілі: 

Якщо ваша ціль – якомога ефективніше витратити гроші, вибирайте конкретні 

ключові слова, які безпосередньо пов’язані з темою вашого оголошення. Так ваше 

оголошення відображатиметься лише за термінами, пов’язаними з вашою компанією. Однак 

пам’ятайте: якщо ключові слова занадто конкретні, ви не зможете охопити всю бажану 

аудиторію. 

Якщо ви хочете максимально збільшити охоплення, використовуйте більш загальні 

ключові слова. Однак пам’ятайте, що ключові слова з надто загальним значенням не завжди 

ефективні, оскільки через них оголошення часто відображається за пошуковими запитами, 

мало пов’язаними з вашою діяльністю. Окрім того, за такі ключові слова ведеться гостра 

конкуренція, тому вам доведеться призначати високі ставки. 

Ви можете спробувати конкретніші й загальніші ключові слова, а потім визначити, які 

з них мають кращі результати. Незалежно від загальності чи конкретності ключових слів 

вони завжди мають максимально відповідати вашим оголошенням і веб-сайту. Зверніть 
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увагу, що це чудовий спосіб уникнути повторюваних ключових слів в обліковому записі, 

оскільки для певного ключового слова система Google відображає лише одне оголошення від 

рекламодавця. 

Приклад 

Якщо ви продаєте спортивне взуття для чоловіків, можна підібрати ключові слова, що 

відповідають різновиду пропонованої продукції, наприклад чоловіче взуття для баскетболу. 

У такому випадку оголошення відображатиметься, коли хтось шукатиме цей тип взуття або 

відвідуватиме веб-сайт, присвячений баскетболу. 

Якщо ви власник великого взуттєвого магазину, у список ключових слів можна 

додати загальні слова (наприклад, взуття). У такому випадку ваше оголошення 

відображатиметься, під час пошуку взуття будь-якого типу, а також на веб-сайтах, 

присвячених моді. 

Гуртуйте схожі ключові слова за тегами: 

Якщо ви додасте всі ключові слова й оголошення до однієї групи оголошень, то 

клієнт, який шукатиме жіноче вечірнє взуття, може побачити ваше оголошення про чоловіче 

взуття для тенісу.  

Щоб показувати потенційним клієнтам більш релевантні оголошення, спробуйте 

групувати ваші ключові слова й оголошення в групи оголошень на основі продуктів, послуг 

або інших категорій. До того ж, якщо ви розподілите ключові слова за тематичними групами, 

вам буде зручніше користуватися обліковим записом. 

Приклад 

Якщо вам належить магазин взуття, ви можете створити дві групи оголошень: одну 

для бігового взуття й одну для вечірнього. Група оголошень для бігового взуття може 

включати ключові слова взуття для бігу та кросівки для бігу й оголошення, призначені для 

людей, які шукають взуття для бігу. Група оголошень для вечірнього взуття може включати 

ключові слова вечірнє взуття та модельні черевики й оголошення, призначені для людей, які 

шукають вечірнє взуття. 

Тоді ми можемо показувати потенційним клієнтам ваше оголошення про вечірнє 

взуття, коли вони шукатимуть за одним із ключових слів у цій групі оголошень, як-от 

модельні черевики. 

Вибирайте потрібну кількість ключових слів: 

Більшість рекламодавців вважає, що найкраще вказувати 5–20 ключових слів для 

групи оголошень. Однак ви можете вибрати й більше. Пам’ятайте, що кожна створена вами 

група оголошень має містити ключові слова, які безпосередньо стосуються теми цієї групи. 

У групу оголошень не потрібно включати інші варіанти ключових слів, наприклад форму 

множини ключового слова або ключові слова з можливими орфографічними помилками. 

Найефективніше працюють переважно ключові слова, що складаються з двох або трьох слів, 

тобто "фрази". 

Можна вибрати до 20 000 окремих варіантів націлювання (включно з ключовими 

словами) у групі оголошень і до 5 мільйонів – в обліковому записі. Однак більшість 

рекламодавців вважає, що переважну кількість релевантних кліків ініціює невелика група 

точно націлених ключових слів. 

Приклад 

Якщо група оголошень містить ключове слово із широкою відповідністю тенісне 

взуття, ваші оголошення відображатимуться, коли хтось здійснюватиме пошук за будь-

якою варіацією цього ключового слова: тенісне взуття, придбати тенісне взуття, взуття 

для бігу або тенісні кросівки. 

Додаткові поради: використання Планувальника ключових слів, мінус-слів і 

звіту про пошукові терміни 
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Використання Планувальник ключових слів для пошуку та вибору нових 

ключових слів: 

Використовуючи Планувальник ключових слів, ви можете отримати варіанти 

ключових слів і оцінку трафіку, що значно допоможе вам побудувати кампанію в Пошуковій 

мережі. Цей інструмент також дає змогу дізнатися, наскільки ефективним може бути список 

ключових слів, і переглянути середню кількість разів, коли користувачі здійснювали пошук 

за цими термінами. На основі цих даних ви зможете вирішити, які ключові слова можуть 

допомогти збільшити обсяг трафіку для вашого веб-сайту та підвищити рівень 

поінформованості щодо вашого продукту тощо. 

Приклад 

Якщо в Планувальнику ключових слів ввести фразу "бігове взуття", вам може бути 

запропоновано такі додаткові ключові слова, як бігове взуття зі знижкою або бігове взуття 

з керуванням рухом. Для кожного варіанта ключового слова передбачена статистика, 

наприклад оцінка конкурентоспроможності ключового слова або середня кількість 

пошукових запитів за цим терміном. Ця статистика допоможе вам вирішити, які ключові 

слова слід додати до свого списку. 

Підвищуйте рейтинг кліків за допомогою мінус-слів: 

Інколи вам не потрібно, щоб оголошення відображалося за термінами, що не 

відповідають вашим продуктам чи послугам. У такому разі додайте мінус-слова, щоб 

зменшити витрати й активувати показ оголошень лише за потрібними пошуковими 

термінами. 

Приклад 

Скажімо, ви власник магазину, де продається лише чоловіче взуття для бігу. Можна 

додати терміни взуття для жінок і взуття для дівчат як мінус-слова, щоб ваше оголошення 

не відображалося, коли люди шукатимуть відповідне взуття.  

Використовуйте звіт пр пошукові терміни, щоб покращити список ключових 

слів: 

Звіт про пошукові терміни надає відомості про те, що саме шукали користувачі, коли 

побачили ваше оголошення та клацнули його. На основі цих даних можна видалити 

неефективні ключові слова й додати до списку нові. Окрім того, можна визначити мінус-

слова. 

Додаткові поради: використання типів відповідності ключового слова та вибір 

ключових слів для Медійної мережі 

Використовуйте типи відповідності ключового слова для кращого націлювання 

своїх оголошень: 

Типи відповідності ключового слова сприяють кращому націлюванню ваших 

оголошень. Наприклад, за точної відповідності оголошення відображатимуться, лише коли 

користувачі шукатимуть за конкретним ключовим словом або близьким до нього варіантом 

(з орфографічними помилками чи у формі множини). 

Ключові слова не чутливі до регістру, тому неважливо, з великої чи з малої літери їх 

введено. Наприклад, вам не потрібно вказувати обидва варіанти взуття для бігу та Взуття 

для бігу як ключові слова, адже достатньо одного варіанта – взуття для бігу. 

Приклад 

Якщо ви хочете, щоб ваше оголошення відображалося лише для людей, зацікавлених 

у придбанні чоловічого взуття для бігу, можна додати терміни чоловіче взуття для бігу та 

чоловіче бігове взуття як ключові слова з точною відповідністю.  

Таким чином, ваше оголошення відображатиметься, коли користувачі шукатимуть 

точно за цими термінами або їх близькими варіантами, як-от чоловіче взутя для бігу. Воно не 

відображатиметься, коли пошук здійснюватиметься за термінами, такими як найкраще 
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чоловіче бігове взуття, тому що ця фраза містить термін найкраще, якого немає у вашому 

ключовому слові з точною відповідністю та який не є його близьким варіантом. 

Вибирайте ключові слова, пов’язана з веб-сайтами, які переглядають ваші 

клієнти: 

У Медійній мережі завдяки списку ключових слів ваші оголошення відображаються 

на відповідних веб-сайтах, які відвідують ваші клієнти. Тому важливо вибирати ключові 

слова, пов’язані одне з одним, а також із веб-сайтами, які переглядають ваші клієнти. 

Докладніше про вибір ключових слів для кампаній у Медійній мережі. 

Ваші оголошення розміщуються на релевантних веб-сайтах на основі ключових слів. 

Тому для всіх ключових слів кампаній у Медійній мережі встановлюється лише широка 

відповідність. Щоб підвищити ефективність ключових слів, деякі з них можна виключити з 

груп оголошень, націлених на Медійну мережу. 

Приклад 

Скажімо, ви створюєте список ключових слів, який містить терміни, пов’язані із 

взуттям. Націлювання на веб-сайти про взуття здійснюватиметься за ключовими словами у 

вашому списку. Окрім того, можна виключити терміни лижі та сноуборд, щоб ваші 

оголошення не з’являлися на сайтах про зимові види спорту. 

 

4.1.8. Про статус ключового слова 

Статус указує, чи активне ключове слово. У цій статті ви дізнаєтеся, чому ключові 

слова можуть не ініціювати показ оголошень. Статус ключового слова вказується в стовпці 

"Статус" у таблиці статистики AdWords, доступній на вкладці Ключові слова.  

Як знайти статус ключового слова? 

Статус ключового слова вказується в стовпці "Статус" у таблиці статистики. Щоб 

переглянути його, виконайте наведені нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Угорі сторінки виберіть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на вкладку Ключові слова.  

4. Знайдіть стовпець "Статус".  

5. Біля всіх ключових слів буде вказано їх поточні статуси. 

 
Як відображається статус ключового слова? 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 108 

У стовпці "Статус" на вкладці Ключові слова відображається інформація про 

поточний статус ключових слів на момент входу в обліковий запис чи оновлення сторінки.  

Тип статусу Приклади  

Статуси, які контролюєте ви  "Кампанію призупинено", "Видалено"  

Статуси, пов’язані з процесом 

перевірки ключового слова  

"Придатне"  

Статуси, на які впливають інші 

фактори  

"Низький обсяг пошуку", "Ставка нижча за 

оцінювальну для першої сторінки"  

Що означає статус ключового слова? 

Статус указує, чи ініціює ключове слово показ оголошень цільовій аудиторії. 

Зазвичай ключове слово може перебувати в одному з наведених нижче станів. 

 Ініціює показ оголошень 

 Не ініціює показ оголошень, оскільки ви призупинили або видалили ключове 

слово, групу оголошень чи кампанію 

 Не ініціює показ оголошень через проблему з обліковим записом або ключовим 

словом 

Нижче наведено різні типи статусів ключового слова та їх значення. 

Статус 

ключового слова 

Опис Додаткова інформація 

Кампанію 

призупинено 

Ключові слова неактивні, оскільки ви 

призупинили кампанію. Якщо 

призупинити кампанію, включені в 

неї ключові слова не ініціюватимуть 

показ оголошень.  

Дізнайтеся, як відновити 

кампанію. 

Кампанія очікує на 

розгляд 

Ключові слова неактивні, оскільки 

початок кампанії заплановано на 

пізніший час, а відтак показ 

оголошень ще не почався. 

Дізнайтеся, як змінити дату 

початку кампанії. 

Кампанію 

видалено 

Ключові слова неактивні, оскільки ви 

видалили кампанію, що містить ці 

ключові слова. 

Дізнайтеся, як повторно 

активувати кампанію. 

Кампанію 

завершено  

Ключові слова неактивні, оскільки 

запланована дата завершення 

кампанії минула, тому кампанія вже 

не активна. 

Дізнайтеся, як змінити дату 

завершення кампанії. 

Групу оголошень 

призупинено 

Ключові слова неактивні, оскільки ви 

призупинили групу оголошень. Якщо 

призупинити групу оголошень, 

включені в неї ключові слова не 

ініціюватимуть показ оголошень. 

Дізнайтеся, як відновити групу 

оголошень. 

Групу оголошень 

видалено 

Ключові слова неактивні, оскільки ви 

видалили групу оголошень. Якщо 

видалити групу оголошень, включені 

в неї ключові слова не 

ініціюватимуть показ оголошень. 

Дізнайтеся, як повторно ввімкнути 

групу оголошень. 
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Призупинено  Ключове слово неактивне, оскільки 

ви призупинили його. Показ 

оголошень і накопичення витрат не 

відновиться, доки ви не ввімкнете 

ключове слово.  

Дізнайтеся, як увімкнути ключове 

слово. 

Видалено  Ключове слово неактивне, оскільки 

ви видалили його. Видалене ключове 

слово не ініціює показ оголошень.  

Дізнайтеся, як додати ключові 

слова. 

Придатне  Ключове слово активне й може 

ініціювати показ оголошень. Іноді 

ключове слово може мати статус 

Придатне й водночас не ініціювати 

показ оголошення. Це пов’язано з 

тим, що показ оголошення залежить 

також від ставки, показника якості та 

інших факторів.  

Не потрібно нічого робити. 

Ставка нижча за 

оцінювальну для 

першої сторінки  

Ключове слово активне й може 

ініціювати показ оголошень. Однак 

воно не забезпечує показ на першій 

сторінці результатів пошуку Google.  

Докладніше про показ оголошень 

на першій сторінці результатів 

пошуку Google. 

Відхилено  Ключове слово неактивне й не 

ініціює показ оголошень. Статус 

"Відхилено" означає, що ключове 

слово порушує одне або кілька 

положень нашої рекламної політики, 

наприклад стосовно цільових URL-

адрес.  

Перегляньте нашу рекламну 

політику, щоб перевірити, чи 

ключове слово порушує наші 

правила. 

Сайт призупинено  Ключове слово неактивне й не 

ініціює показ оголошень, оскільки 

оголошення з групи спрямовують на 

сайт, який порушує одне чи кілька 

положень нашої рекламної політики. 

Щоб дізнатися більше, наведіть 

курсор на спливаючу підказку 

статусу та перегляньте нашу 

рекламну політику. 

Низький обсяг 

пошуку  

Ключове слово не ініціює показ 

оголошень, оскільки йому відповідає 

дуже низький пошуковий трафік у 

службах Google. Це означає, що 

ключове слово нерелевантне 

пошуковим запитам користувачів або 

надто вузькоспеціальне чи 

рідковживане. 

Якщо кількість пошукових запитів 

за ключовим словом зросте, його 

буде повторно активовано, а показ 

ваших оголошень відновиться. 

Дізнайтеся, як отримувати 

варіанти ключових слів і оцінки 

трафіку за допомогою 

Планувальника ключових слів. 

Рідко 

відображаються 

через низький 

показник якості  

Ключове слово не ініціює показ 

оголошень через низький показник 

якості. 

Це означає, що його варто 

видалити й додати більш 

релевантний варіант в обліковий 

запис. На показник якості також 

впливають інші фактори 
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(наприклад, цільова сторінка). 

Докладніше про показник якості. 

Замало збігів 

сторінок 

Ключове слово тимчасово 

призупинено, оскільки йому 

відповідає замало веб-сторінок. Це 

означає, що така ключова фраза рідко 

зустрічається в Медійній мережі 

Google. 

Спробуйте додати більш 

релевантне ключове слово в 

обліковий запис. 

Порада 

Оптимізуйте обліковий запис, покращивши оголошення та ключові слова. 

 

4.2. Ключові слова й Медійна мережа 

4.2.1. Механізм взаємодії місць розташування та ключових слів 

Місця розташування та ключові слова спільно визначають, де ваші оголошення 

відображатимуться в Медійній мережі та скільки ви за них платитимете. Ви можете вибрати 

показ оголошень виключно на основі списку ключових слів, а за допомогою місць 

розташування коригувати ставки. Інший варіант – використовувати комбінацію місць 

розташування та ключових слів для уточнення потенційних місць показу оголошення. 

Використання обох засобів дає змогу звузити аудиторію ваших оголошень і встановити 

належну ціну за кліки від потенційних клієнтів.  

Пам’ятайте, що за одночасного використання місць розташування та ключових слів 

ви не зможете впливати на місце показу оголошень у Пошуковій мережі, оскільки в ній для 

націлювання оголошень використовуються лише ключові слова. 

Використання націлювання на місце розташування 

 Місця розташування дають змогу визначати точні URL-адреси потенційних місць 

показу ваших оголошень. 

 Щоб вибрати певні місця для показу оголошення, скористайтеся націлюванням на 

місце розташування для кампанії або групи оголошень. 

 Керовані місця розташування можуть посприяти просуванню бренда шляхом 

розміщення оголошень на певному веб-сайті або групі сайтів у Медійній мережі. 

Використання націлювання на ключові слова 

 Списки ключових слів визначають сторінки (зокрема тему або вміст сторінки), на 

яких може з’являтися ваше оголошення. 

 Щоб забезпечити відображення оголошень поруч із релевантним вмістом, 

використовуйте ключові слова в кампаніях або групах оголошень. 

 Наприклад, якщо потрібно, щоб ваше оголошення відображалося поруч із вмістом 

на тему тенісу, введіть ключові слова, які пов’язані з тенісом. 

Результат одночасного націлювання на ключові слова та місця розташування 

На демонстраційних графіках нижче синя область представляє потенційне охоплення 

націлюванням на ключові слова, а рожева – охоплення націлюванням на місця розташування. 

Затемнені області – це охоплення налаштуванням "Націлювання та ставка" або "Лише 

ставка". 

 

Націлювання на ключові слова та місця розташування 

Якщо додати місця розташування та ключові слова в групу оголошень для 

націлювання оголошень, вони з’являтимуться лише на вказаній сторінці, коли вміст буде 

релевантний ключовим словам. Служба AdWords використовує націлювання за контекстом 
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для пошуку сторінок у Медійній мережі з вмістом, який відповідає вашим ключовим словам. 

Якщо вибране місце розташування має кілька веб-сторінок, оголошення відображатимуться 

лише на тих, які відповідають вашим ключовим словам. Цей параметр місць розташування 

має назву "Націлювання та ставка". Він значною мірою обмежує кількість доступних місць 

розташування для оголошень. 

За використання ключових слів і місць розташування ви можете уточнювати 

параметри націлювання оголошень. Цей спосіб може стати в пригоді під час націлювання на 

місця розташування з різноманітним вмістом (наприклад, сайти новин або соціальні мережі). 

Таким чином збільшується ймовірність розміщення ваших оголошень у релевантних місцях 

розташування на цих сайтах. Щоб отримати потрібні результати, обов’язково контролюйте 

ефективність своїх оголошень. 

Приклад 

Припустімо, що для своєї кампанії ви створили групу оголошень із керованими 

місцями розташування А, Б та В і ключовим словом червоні троянди. Додайте місця 

розташування, вибравши налаштування "Націлювання та ставка", і натисніть Зберегти.  

Ваше оголошення відображатиметься в місцях розташування А, Б й В лише за умови, 

що їх вміст пов’язаний із червоними трояндами. Тому якщо служба AdWords визначить, що 

збіг із червоними трояндами трапляється лише в розташуваннях А і Б, оголошення не 

з’явиться в місці розташування В, навіть якщо його вибрано. Оскільки місце розташування В 

не має вмісту на тему червоних троянд, цей випадок не є контекстуальним збігом із 

ключовим словом і тому оголошення не відображатиметься. 

Припустимо, що місце розташування А – це веб-сайт про квіти, який містить 100 

різних сторінок: п’ять про червоні троянди й 95 – про інші види квітів. Оскільки 

націлювання за контекстом працює навіть на рівні сторінки, служба AdWords може 

визначити ці п’ять сторінок про червоні троянди хорошим збігом із вашим ключовим 

словом. Оголошення не відображатиметься на інших 95 сторінках веб-сайту А, якщо ці 

сторінки не відповідають вашим ключовим словам, навіть якщо ви додали весь веб-сайт у 

націлювання на місце розташування. 

 

Націлювання на ключові слова з додатковими ставками на місця 

розташування 

Щоб отримати можливість показувати оголошення на різних сайтах, які відповідають 

вашим ключовим словам, і призначати вищу ставку, лише коли націлювання на місця 

розташування та ключові слова накладаються, виберіть налаштування "Лише ставка", перш 

ніж зберегти націлювання на місце розташування. На відміну від наведеної вище опції, 

налаштування "Лише ставка" дає змогу здійснювати показ оголошення у всіх місцях 

розташування, які відповідають націлюванню на ключові слова. При цьому для конкретного 

місця розташування встановлюється певна ставка.  

Приклад 

Припустімо, що ви володієте компанією з оренди житла й хочете розмістити 

оголошення на низці веб-сайтів, а особливо на сторінках, які присвячені оренді квартир у 

Львові. Спочатку додайте ключові слова на тему оренди квартир у Львові. У результаті ваші 

оголошення зможуть відображатися на будь-яких сторінках із цими ключовими словами. 

Крім того, ви знаєте, що люди, які відвідують певні веб-сайти (наприклад, А і Б), імовірніше 

скористаються вашими послугами з оренди квартир. 

Щоб сконцентрувати показ оголошень на цих сайтах, додайте їх у націлювання на 

місце розташування, виберіть налаштування "Лише ставка" та призначте вищі ставки для 

потрібних місць розташування. Якщо вибрати налаштування "Лише ставка", оголошення 

зможе відображатися лише на тих веб-сайтах, які містять вказані ключові слова. Однак 
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можна призначити вищу ставку CPC, щоб у першу чергу показувати оголошення на певних 

веб-сайтах із вказаними ключовими словами. 

Цікаві факти  

Оголошення, націлені на місця розташування, конкурують за показ на сторінках 

Медійної мережі з оголошеннями, націленими на ключові слова, на основі позиції 

оголошення. Позиції оголошень, націлених на місця розташування, і оголошень, націлених 

на ключові слова, як і всіх інших оголошень, націлених на Медійну мережу, визначаються 

типом ставки, який використовується для кампанії: ціна за клік (CPC) чи ціна за тисячу 

показів (CPM).  

Відстеження даних про ефективність 

Для оголошень, націлених на ключові слова або місця розташування, можна 

переглянути дані щодо їх ефективності, включно з інформацією про покази. 

Покази за місцем розташування, на які здійснено націлювання: 

Якщо оголошення показується у вибраному вами місці розташування, показ завжди 

враховується як показ за місцем розташування, а також як показ за ключовим словом. 

Щоб переглянути дані про ваші місця розташування та ключові слова, перейдіть на 

вкладку Медійна мережа. Пам’ятайте, що дані про ефективність можна переглядати щодо 

кампаній, націлених або на пошукову та Медійну мережі, або лише на Медійну мережу. 

Приклад 

Припустімо, ваша група оголошень містить три ключові слова – троянди, тюльпани 

та соняшники, а місцем розташування вибрано www.example.com. Якщо AdWords тричі 

відобразить ваше оголошення на сайті www.example.com за націлюванням на ключове слово 

й місце розташування, у звіті буде зареєстровано показ за ключовим словом і місцем 

розташування. На вкладці "Місця розташування" буде відображено 3 покази із сайту 

www.example.com, а на вкладці "Ключові слова" – три покази за окремими ключовими 

словами. Наприклад, якщо ваше оголошення з’явилося на сайті www.example.com один раз 

через ключове слово троянди, двічі через тюльпани й жодного разу через ключове слово 

соняшники, ви побачите кількість показів навпроти кожного ключового слова.  

Пошук статистичних даних: 

 Щоб переглянути покази в керованому місці розташування, натисніть вкладку 

Місця розташування та знайдіть розташування зі статусом "Кероване". Ви 

побачите дані про ефективність, включно з інформацією про покази. 

 Щоб переглянути покази за ключовим словом, перейдіть на вкладку Медійні 

ключові слова. Відобразиться таблиця з даними про ефективність, включно з 

інформацією про покази. 
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Покази за місцем розташування, на які не здійснено націлювання: 

Коли ключові слова в групі оголошень ініціюють показ вашого оголошення в місці 

розташування, яке ви не націлювали, такий показ враховується і як показ за місцем 

розташування, і як показ за ключовим словом. 

Щоб переглянути дані про ваші місця розташування та ключові слова, перейдіть на 

вкладку Медійна мережа. Пам’ятайте, що дані про ефективність можна переглядати щодо 

кампаній, націлених або на пошукову та Медійну мережі, або лише на Медійну мережу. 

Пошук статистичних даних: 

 Щоб переглянути покази в автоматичному місці розташування, натисніть вкладку 

Місця розташування та знайдіть розташування зі статусом "Автоматичне". Ви 

побачите дані про ефективність, включно з інформацією про покази. 

 Щоб переглянути покази за ключовим словом, перейдіть на вкладку Медійні 

ключові слова. Відобразиться таблиця з даними про ефективність, включно з 

інформацією про покази. 
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4.2.2. Вибір ключових слів для кампаній у Медійній мережі 

Підбір ключових слів для кампанії в Медійній мережі потрібний для того, щоб 

показувати оголошення користувачам, які найбільше зацікавлені у вашому бізнесі. 

Враховуючи наявну інформацію про своїх клієнтів, вибирайте ключові слова, які, на вашу 

думку, містяться на веб-сайтах, що можуть зацікавити ваших клієнтів.  

Наприклад, якщо ваші ймовірні клієнти полюбляють пішохідний туризм, можна 

додати ключові слова, пов’язані з мандрівками пішки або відпочинком на природі. Тоді 

AdWords знайде відповідні веб-сайти з цими ключовими словами, щоб показувати на них 

ваші оголошення. Радимо вибирати ключові слова, релевантні для всієї групи оголошень, а 

не лише для окремих із них.  

Ключові слова Медійної мережі й націлювання за контекстом  

Ключові слова є частиною націлювання за контекстом у Медійній мережі, у межах 

якого до ваших оголошень підбираються відповідні сайти на основі вибраних вами ключових 

слів або тем. Інколи оголошення можуть відображатися в місцях розташування , вміст яких, 

здавалося б, не відповідає вибраним ключовим словам. Це може трапитися, якщо 
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націлювання здійснюється на основі нещодавньої історії веб-перегляду користувача або 

інших факторів, а не вмісту сторінки, що переглядається.  

Під час вибору ключових слів для кампаній у Медійній мережі потрібно 

дотримуватися трьох вказівок.  

 Створіть групи оголошень для своїх товарів або послуг – так у нас буде змога 

показувати релевантні оголошення.  

 Виберіть ключові слова , які, на вашу думку, містяться на веб-сайті, який може 

зацікавити ваших клієнтів.  

 Додайте групу оголошень і варіанти ключових слів за допомогою 

Планувальника медійних кампаній .  

Створення груп оголошень  

Перш ніж вибирати ключові слова для кампаній у Медійній мережі, переконайтеся, 

що групи оголошень для кожної кампанії впорядковано за пропонованими продуктами або 

послугами. Найкраще розпочати з ключових слів, які описують рекламовані продукти або 

послуги. Потім можна створити пов’язані з цими ключовими словами оголошення, які ми 

показуватимемо клієнтам під час перегляду веб-сайтів, що мають якийсь стосунок до ваших 

продуктів або послуг. Щоб краще упорядкувати свій обліковий запис, згрупуйте ключові 

слова за типами веб-сайтів, які можуть відвідати потенційні клієнти, перш ніж купувати ваші 

продукти чи послуги.  

Приклад  

Скажімо, ви створюєте рекламну кампанію для власної пекарні. Під час налаштування 

кампанії потрібно сформувати групи оголошень за різними категоріями продуктів, які ви 

продаєте.  

Нижче наведено приклади невдало та вдало сформованих груп оголошень, щоб 

наочно пояснити вам, як це робити.  

Невдало сформована група оголошень    Вдало сформована група оголошень  

Група оголошень: "Пекарня"  
Ключові слова:  

хрустке шоколадне печиво  

вівсяне печиво  

печиво з корицею  

м’які шоколадні тістечка  

шоколадні тістечка з горіхами  

м’які тістечка з чорним шоколадом  

кекси "червоний оксамит"  

ванільні кекси  

шоколадні кекси  

 Група оголошень: "Печиво"  

Ключові слова:  

хрустке шоколадне печиво  

вівсяне печиво  

печиво з корицею  

Група оголошень: "Шоколадні тістечка"  

Ключові слова:  

жувальні шоколадні тістечка  

шоколадні тістечка з горіхами  

м’які тістечка з чорним шоколадом  

Група оголошень: "Кекси"  

Ключові слова:  

кекси "червоний оксамит"  

ванільні кекси  

шоколадні кекси  

Порада  

Додавайте більше ключових слів, подібних до тих, які мають високі показники 

ефективності.  

Вибір ключових слів  



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 116 

Завдяки списку ключових слів для групи оголошень ми можемо показувати ваші 

оголошення на релевантних веб-сайтах, які відвідують ваші клієнти. Дотримуйтеся 

наведених нижче правил, щоб створити якісний список ключових слів.  

 Виберіть ключові слова, пов’язані з вашими послугою чи продуктом.  

 Створіть групу з 5–20 ключових слів, тісно пов’язаних одне з одним і з 

оголошеннями відповідної групи. Ключові слова, що складаються з двох або трьох 

слів (фрази), найефективніші.  

 Виберіть взаємопов’язані ключові слова. Наприклад, якщо ви продаєте квіти, у 

список ключових слів можна додати слова "троянди" та "квіткові композиції". У 

такому випадку ключові слова можуть ініціювати показ оголошень клієнтам, які 

шукають, де придбати троянди або композиції з квітів до урочистих подій.  

 Виберіть ключові слова, пов’язані з веб-сайтами, які переглядають ваші клієнти.  

 Якщо ви представляєте відомий бренд, додайте ключові слова з назвою брендаом.  

Приклад  

Група оголошень: "шоколадні тістечка"  

Ключові слова: шоколадні тістечка, м’які тістечка з чорним шоколадом, м’які 

шоколадні тістечка, рецепти десертів, рецепти тістечок  

Наша технологія сканує вміст і адресу веб-сторінки, щоб визначити її головну тему. 

Потім ми автоматично використовуємо вибрані вами ключові слова та теми, мову й 

націлювання на місцеположення, а також інші налаштування, щоб забезпечити відповідність 

тем вашим оголошенням. Інколи ми можемо показувати оголошення, ключові слова яких 

відповідають вмісту веб-сторінок, нещодавно переглянутих користувачем.  

Поради  

 Спробуйте виключити ключові слова , щоб не показувати оголошення на 

нерелевантних веб-сайтах.  

 Уточніть список ключових слів, додавши нові або видаливши непотрібні .  

Отримання варіантів груп оголошень і ключових слів  

Скористайтеся Планувальником медійних кампаній, щоб отримати різноманітні 

варіанти тематичних груп оголошень і ключових слів під час створення кампанії. Нижче 

описано, як використовувати Планувальник медійних кампаній.  

1. Відкрийте вкладку Інструменти та виберіть Планувальник медійних кампаній .  

2. Укажіть інтереси своїх клієнтів або типи цільових сторінок, які вони зазвичай 

відвідують.  

3. Натисніть Переглянути ідеї щодо груп оголошень .  

4. Щоб переглянути варіанти ключових слів, перейдіть на вкладку Індивідуальні 

варіанти націлювання й виберіть розділ Ключові слова .  

Відстеження та покращення ефективності ключових слів  

Щоб переглянути підсумкові показники ключових слів для Медійної мережі, 

перейдіть на вкладку Медійна мережа й натисніть Медійні ключові слова . Відкриється 

таблиця з даними про покази, кліки й інші результат, що показують, наскільки ключові слова 

відповідають вашим рекламним цілям.  

Ви також можете переглянути веб-сайти, на яких показувалися ваші оголошення на 

основі медійних ключових слівами. На вкладці Місця розташування можна переглянути 

зведену таблицю з даними про те, де та як часто показувалися оголошення, скільки кліків 

вони отримали тощо. На основі типів веб-сайтів, на яких ваші оголошення виявилися 

найефективнішими, ви можете розширити або змінити список ключових слів, щоб вони 

відповідали вмісту, найбільш релевантному вашому бізн.  
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4.2.3. Покращення ключових слів для Медійної мережі 

Після запуску кампанії в Медійній мережі слід оцінити ключові слова й покращити 

неефективні. Найкраще пов’язувати ефективність ключового слова зі своїми рекламними 

цілями. Так ви вноситимете зміни до ключових слів на основі того, хочете ви залучити 

більше трафіку на свій сайт чи збільшити кількість конверсій, наприклад продажів. 

Збільшення веб-трафіку на сайті: 

Якщо вашою основною рекламною ціллю є збільшення кількості людей, які 

відвідують веб-сайт, скористайтеся наведеними нижче порадами. 

Додайте загальніші ключові слова 

Додайте до кампанії загальніші ключові слова, якщо потрібно, щоб оголошення 

відображалося для великої кількості веб-сайтів. Наприклад, якщо ви маєте магазин 

роздрібної торгівлі, виберіть загальне ключове слово, зокрема "взуття", замість 

конкретнішого слова, наприклад "чорне шкіряне взуття на підборах". 

Додайте різні ключові слова 

Щоб покращити трафік для оголошення, радимо додавати нові ключові слова, які 

відповідатимуть унікальним термінам, ідеям або поняттям. Наприклад, замість ключового 

слова "черевики" додайте слово "кросівки". Такі різні й унікальні ключові слова сприятимуть 

тому, що ваше оголошення відповідатиме додатковим сторінкам на веб-сайтах, завдяки чому 

ви зможете отримати більше показів. 

Підвищте ставки для ефективних ключових слів 

Підвищте ставки ціни за клік (CPC) для ефективних ключових слів, щоб підвищити 

конкурентоспроможність. 

Скористайтеся вставкою ключового слова 

Спробуйте скористатися вставкою ключового слова, яка дає змогу динамічно 

оновлювати текст оголошення, додаючи одне з ключових слів, яке ініціювало показ 

оголошення. Вставка ключового слова допоможе зробити ваші оголошення релевантнішими 

для клієнтів, а це сприятиме підвищенню CTR. 

Обмежте витрати на ключові слова, які не ведуть до конверсій: 

Дані для деяких ключових слів показують, що люди натискають оголошення, але, 

наприклад, не купують продукт. У такому випадку можна змінити ключові слова, щоб 

збільшити кількість продажів і конверсій. 

Додайте конкретніші ключові слова 

Ефективніше привертати увагу потрібної аудиторії можна за допомогою конкретних 

ключових слів, які стосуються безпосередньо вашого продукту чи послуги. Наприклад, якщо 

ви маєте великий магазин роздрібної торгівлі, виберіть конкретне ключове слово, наприклад 

"шкіряні черевики", замість загальнішого слова, як-от "взуття". Однак зауважте, що 

використовуючи надто конкретні ключові слова, ви не зможете охопити всю бажану 

аудиторію. 

Зменште ставки для неефективних ключових слів 

У вас, можливо, є ключові слова з невисокими показниками ефективності (порівняно 

з іншими), і ви хочете обмежити витрати на ці слова. Можна знизити ставки ціни за клік 

(CPC) для цих ключових слів, щоб витрачати більшу частину бюджету на ефективні слова. 

Призупиніть ключові слова з низькою ефективністю 

Скажімо, ви знизили ставки ціни за клік (CPC) для ключових слів із низькою 

ефективністю, однак хочете вжити й інших заходів для підвищення ефективності кампанії. 

Спробуйте призупинити або видалити ці ключові слова, щоб запобігти їх низькій 

ефективності в майбутньому. 
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Запобігайте показу оголошень за пошуковими термінами, що не відповідають 

вашим продуктам чи послугам 

Виключіть певні ключові слова з кампанії, щоб запобігти показу оголошення на 

певних веб-сайтах, які нерелевантні вашому продукту чи послузі. Таким чином ви не 

сплачуватимете за кліки, які навряд чи приведуть до конверсій. Наприклад, якщо ви маєте 

взуттєвий магазин, можна виключити такі ключові слова, як "у використанні" та "поношене", 

щоб оголошення не відображалося на сайтах, де продається ношене взуття. Зауважте, якщо 

буде виключено забагато ключових слів, ваші оголошення можуть охопити меншу 

аудиторію. 

Виключіть сайти з низькими показниками ефективності 

Перегляньте, наскільки ефективні ваші оголошення в конкретних місцях 

розташування в Медійній мережі, ознайомившись із даними про ефективність місця 

розташування. Може виявитися, що оголошення відображаються в місцях розташування, які 

не відвідують клієнти, або в тих, що не відповідають вашим оголошенням. Після цього 

можна виключити ці місця розташування з кампанії. 

Активуйте Оптимізатор конверсій 

Скористайтесь Оптимізатором конверсій, функцією AdWords, яка використовує дані 

відстеження конверсій AdWords для отримання більшої кількості конверсій за нижчою 

ціною. (Зауважте, що кампанія має бути придатною для цієї функції). Оптимізатор конверсій 

допомагає уникати нерентабельних кліків і забезпечує отримання максимальної кількості 

рентабельних. 

Упровадження цільових і кінцевих URL-адрес ключових слів 

Спрямовуйте трафік на сторінки сайту, які напряму пов’язані з ключовим словом, 

задавши цільові або кінцеві URL-адреси на рівні ключових слів. Якщо в пошуковій кампанії 

використовуються цільові або кінцеві URL-адреси на рівні ключових слів, те саме можна 

зробити й для Медійної мережі. 

Поради 

 У Медійній мережі для всіх ключових слів установлюється лише широка 

відповідність. Тому немає потреби включати варіанти ключових слів у формі 

множини, з орфографічними помилками тощо. 

 Спробуйте скористатися Планувальником медійних кампаній, щоб отримати 

варіанти ключових слів для кампаній у Медійній мережі. 
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5. Націлювання на мову й місцеположення 
5.1. Вибір налаштувань місцеположення та мови 

Ви можете посприяти тому, щоб ваші оголошення відображалися для потенційних 

клієнтів. Використовуйте налаштування місцеположення та мови з метою забезпечення 

показу оголошень для клієнтів, які перебувають у цільових географічних місцеположеннях, 

або тих, які вибрали вашу цільову мову мовою інтерфейсу.  

За допомогою налаштувань місцеположення можна націлювати оголошення на 

географічні області, де відображатимуться ваші оголошення. Наприклад, якщо ви маєте 

інтернет-магазин в Україні й хочете націлити оголошення на Київську область, для цього 

можна скористатися налаштуваннями місцеположення.  

Налаштування мови дають змогу розміщувати оголошення на сторінках продуктів 

Google і сторонніх сайтах, які оформлено мовою ваших клієнтів.  

Приклад  

Припустімо, ви маєте компанію в Польщі й націлили оголошення на цю країну, а як 

цільову мову вибрали польську. Це означає, що ваші оголошення можуть відображатися на 

сайтах Google для клієнтів у Польщі, які вибрали польську мовою свого інтерфейсу.  

Вибір налаштувань місцеположення й мови  

1. Відкрийте вкладку Кампанії.  

2. На панелі ліворуч натисніть Усі кампанії.  

3. Натисніть кнопку + Нова кампанія. 

  
4. Ви перейдете на сторінку, де можна оновити налаштування кампанії. Знайдіть 

розділи "Місцеположення" та "Мови". 
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5. Щоб налаштувати націлювання на місцеположення, ви можете:  

 вибрати місцеположення зі списку доступних варіантів…  
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 або ввести місцеположення у вікно пошуку. 
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6. Щоб змінити цільову мову, натисніть Змінити в розділі "Мови". 
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7. Установіть прапорці біля мов, на які потрібно націлити кампанію. 
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8. Вибравши решту налаштувань кампанії, натисніть Зберегти та продовжити. 

Налаштування мови для кількох кампаній одночасно: 

Щоб вибрати мови для кількох кампаній одночасно, виконайте наведені нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

4. Установіть прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

5. У меню Редагувати виберіть Додаткові налаштування > Мова….  

6. У відображеному полі виберіть потрібні мови для вибраних кампаній.  

7. Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб дізнатися, як 

зміняться мови кампанії.  

8. Натисніть кнопку Внести зміни.  

Порада  

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній.  

Налаштування націлювання на місцезнаходження для кількох кампаній 

одночасно: 

Нижче наведено інструкції щодо налаштування націлювання для кількох кампаній 

одночасно.  

 Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

 У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

 Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

 Установіть прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

 У меню Редагувати виберіть Місцезнаходження…  

 У відображеному вікні виберіть потрібну дію: додавання місцеположень у вибрані 

кампанії або замінення місцеположень цих кампаній.  

 Відтак введіть місцеположення в текстовому полі. Після вибору місцеположення 

з’являться додаткові текстові поля, у яких можна буде вказати інші 

місцеположення.  

 Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб дізнатися, як 

зміниться місцеположення кампанії.  

 Натисніть кнопку Внести зміни.  

Порада  

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній.  

 

5.2. Націлювання оголошень на географічні місцеположення 

 Завдяки націлюванню на місцеположення в службі AdWords ви можете вибирати 

для показу своїх оголошень такі географічні області: країни, регіони в межах 

країни, радіус навколо певного місцеположення та групи місцеположень. 

 Націлювання на місцеположення дає змогу зосередитися на областях із 

найперспективнішою аудиторією й виключити інші регіони, підвищивши 

рентабельність інвестицій. 

Рекламуючи в AdWords, пригадайте відомий вислів продавців нерухомості: 

"Місцеположення понад усе!". Хоч би яким вдалим було ваше оголошення, воно навряд чи 

буде справді ефективним, якщо відображатиметься не на відповідних сторінках. Націлюючи 

оголошення на місцеположення в службі AdWords, ви можете охопити клієнтів, які 
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перебувають саме там, де ваша компанія надає послуги. Ви можете будь-коли встановлювати 

та змінювати налаштування націлювання на місцеположення. 

Націлювання на місцеположення, які відповідають інтересам вашої компанії 

Дізнайтеся, як правильно вибрати цільові місцеположення, які найкраще підійдуть 

вашій компанії. 

Порівняння типів місцеположень: 

Нижче наведено докладніші відомості про кожний рівень націлювання на 

місцеположення та типи компаній, яким вони можуть стати в пригоді. 

Цільове 

місцеположення 

Опис Типи компаній, які 

можуть отримати 

переваги 

Типи компаній, 

яким, імовірно, це 

не знадобиться 

Країни Радимо націлювати 

оголошення на країну або 

кілька країн, якщо ви 

розповсюджуєте свою 

продукцію та надаєте 

послуги на всій території 

цих країн. Націлюючи 

оголошення на всю країну, 

ви можете охопити ширшу 

аудиторію порівняно з 

націлюванням на окремі 

міста або регіони в межах 

певної країни. 

 Місцева компанія, 

що надає свої 

послуги по всій 

країні 

 Компанія, що 

займається 

роздрібною 

торгівлею в 

Інтернеті, 

доставляючи 

товари по всьому 

світу 

 Міжнародна 

компанія, що 

збуває продукцію 

в кількох країнах 

Компанія, яка веде 

свій бізнес у певних 

регіонах або містах. 

У цьому разі 

оголошення 

доцільніше 

націлювати на 

конкретні регіони 

чи міста. 

Регіони в межах 

країни 

Якщо послуги вашої 

компанії доступні не в усіх 

регіонах чи містах, або вам 

потрібно показувати 

оголошення виключно в 

певних регіонах країни, 

радимо використовувати 

точніше націлювання. 

Залежно від країни ви 

можете націлювати 

оголошення на регіони, 

міста або поштові індекси. 

 Компанія, що 

надає послуги в 

сусідніх областях 

 Компанія, що має 

спеціальні 

пропозиції для 

певних 

місцеположень 

 Компанія, яка 

збуває продукцію 

у вибраних 

регіонах або 

містах 

Компанія, яка 

прагне охопити 

більшість регіонів 

країни, за 

незначним 

винятком 

(наприклад, уся 

територія України, 

окрім Криму). У 

такому випадку 

краще націлювати 

оголошення на всю 

країну, виключаючи 

окремі регіони. 

Радіус навколо 

місцеположення 

Націлювання за радіусом 

(також відоме як 

"націлювання на 

найближчі території") дає 

змогу показувати 

оголошення клієнтам, які 

 Компанія, що 

доставляє товари в 

межах вибраного 

радіуса 

 Місцева компанія, 

зосереджена на 

клієнтах, які 

Компанія, якій 

потрібно охопити 

аудиторію в певних 

містах, регіонах або 

країнах. 
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перебувають на певній 

відстані від вашої 

компанії, не націлюючи їх 

на конкретні міста, регіони 

або країни. 

перебувають у 

межах певного 

радіуса навколо 

неї 

Вибір відповідних місцеположень для кампанії: 

Ось на що слід зважати, вибираючи цільове місцеположення: 

 Націлюйте оголошення на місцезнаходження своїх клієнтів, ураховуючи, що вони 

не завжди відповідають місцеположенню вашої компанії. Наприклад, рекламуючи 

інтернет-магазин, націлюйте оголошення на всі місцеположення, де можлива 

доставка, а не лише на регіон, де розташовано офіс компанії. 

 Якщо налаштувати націлювання не на той регіон, де розташовано вашу компанію, 

ви не побачите свої оголошення поруч із результатами пошуку Google. Проте ви 

зможете протестувати їх за допомогою інструмента попереднього перегляду 

оголошень. 

 Якщо націлити оголошення на область невеликого радіуса, вони можуть 

показуватися з перервами або взагалі не показуватися, оскільки невеликі цільові 

області можуть не відповідати нашим критеріям націлювання. 

 Зазвичай доцільно узгоджувати налаштування націлювання на мову й 

місцеположення. Скажімо, якщо ви націлюєте оголошення на російськомовних 

користувачів із Росії, варто також націлити його на російську мову й написати 

текст оголошення російською. 

Приклад 

Петру потрібно рекламувати свій готель в Ялті для російськомовних клієнтів, які 

живуть у Росії. Він націлює свої оголошення на Росію й пише їх російською мовою. 

Налаштування націлювання на місцеположення 

Націлювання на країну: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. Натисніть назву кампанії, у яку потрібно внести зміни.  

4. Перейдіть на вкладку Налаштування.  

5. У розділі "Місцеположення" натисніть Редагувати. 
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6. Введіть назву країни, на яку потрібно націлити оголошення. 
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7. Щоб додати місцезнаходження, натисніть Додати. 
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8. Щоб зберегти налаштування, натисніть кнопку Зберегти. 

Регіони в межах країни: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  
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3. Натисніть назву кампанії, у яку потрібно внести зміни.  

4. Перейдіть на вкладку Налаштування.  

5. Натисніть посилання Редагувати поруч із пунктом "Місцеположення". 
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6. Введіть поштовий індекс або назву місцеположення. Якщо ви вводите назву міста, 

додайте також назву країни. Не слід націлювати оголошення на Одесу (США), якщо 

ви продаєте морозиво в Одесі (Україна). 

 
7. Щоб виконати відповідну дію, натисніть Додати. 
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8. штування, натисніть кнопку Зберегти. 

Націлювання місцяположення для кількох кампаній: 

Нижче наведено інструкції щодо налаштування націлювання для кількох кампаній 

одночасно. 
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1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. У верхній частині сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

4. Поставте прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  

5. У меню Редагувати виберіть Місцезнаходження…  

6. У відображеному вікні виберіть потрібну дію: додавання місцеположень у вибрані 

кампанії або замінення місцеположень цих кампаній.  

7. Відтак введіть місцеположення в текстовому полі. Після вибору місцеположення 

з’являться додаткові текстові поля, у яких можна буде вказати інші 

місцеположення.  

8. Необов’язково: рекомендуємо натиснути Переглянути зміни, щоб побачити, як 

зміниться місцеположення кампанії.  

9. Натисніть Внести зміни.  

Порада 

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній. 

Націлювання радіусом: 

Вибір радіуса 

Націлюючи оголошення за радіусом, ви побачите список місцеположень у межах 

указаного радіуса, який називається "Місцеположення в цій цілі". Радимо переконатися, що в 

ньому є назви всіх місцезнаходжень, де ви хочете показувати оголошення. Зверніть увагу: 

якщо вибрати малий радіус, оголошення можуть показуватися з перервами або взагалі не 

показуватися, оскільки невеликі цільові області можуть не відповідати нашим критеріям 

націлювання. Також у межах радіуса націлювання можна вибирати окремі міста або регіони. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть кампанію, яку потрібно змінити. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть Редагувати навпроти пункту "Місцеположення" й натисніть 

Розширений пошук. 

6. Натисніть Націлювання за радіусом.  
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7. У вікні пошуку введіть адресу місцезнаходження, яка буде центром указаного 

радіуса. Укажіть розмір радіуса для цільової області й виберіть одиниці 

вимірювання в спадному меню. 
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8. Натисніть Пошук, щоб знайти цей радіус на карті. 
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9. Перегляньте карту й переконайтеся, що ви вибрали потрібну область для 

націлювання. Коли будете готові, натисніть Додати, щоб указати цільовий радіус. 

Також можна вибрати опцію Додати всі. Тоді замість цільового радіуса буде 

додано всі окремі місцеположення в межах указаного вами радіуса. Щоб уточнити 

список областей, які потрібно охопити, виберіть зі списку Місцеположення в цій 
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цілі потрібні місцеположення, або виключіть їх. Якщо вибрана область надто мала 

або для неї недостатньо даних, відомості про охоплення не надаються. 

 
10. Унизу вікна натисніть кнопку Готово.  

11. Натисніть Зберегти. 

Пропозиції щодо націлювання на місцеположення: 
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Можливо, ви помітили, що коли ви змінюєте налаштування націлювання на 

місцеположення, служба AdWords пропонує інші місцеположення, які можна вибрати для 

націлювання. Перегляньте ці пропозиції та обміркуйте, чи підходять вони для вашої 

рекламної кампанії. 

Доступні пропозиції націлювання на місцеположення: 

 Місцеположення, які включають вибране. Більші за розміром території, які 

включають вибране місцеположення. Це місцеположення можна додати в 

кампанію, щоб охопити більшу аудиторію. 

 Пов’язані місцеположення. Вони можуть розташовуватися поблизу вказаного 

місцеположення, мати подібну назву чи включати місцеположення з подібною 

назвою. Пов’язані місцеположення можна додавати до своїх кампаній або 

виключити з них. 

 Місцеположення поруч. Біля назви місцеположення також може відображатися 

посилання Поруч. Як зрозуміло з назви, це місцеположення поблизу, які можна 

додати в список цільових або виключених. 

Групи місцеположень 

За допомогою цього типу націлювання ви можете показувати оголошення 

користувачам з урахуванням місць, які вони відвідують, демографічної інформації, 

пов’язаної з їх місцезнаходженням, а також коли вони перебувають недалеко від ваших 

магазинів (при цьому враховуються вказані вами адреси). Щоб потрапити на вкладку "Групи 

місцеположень", перейдіть на вкладку Налаштування, натисніть "Змінити" навпроти пункту 

"Місцеположення" й натисніть Розширений пошук. 

Націлювання на об’єкти інфраструктури: 

Націлюйте оголошення на об’єкти інфраструктури, щоб охоплювати користувачів, які 

перебувають в аеропортах, університетах і центральних торговельних районах. 

Націлювання на окремий аеропорт або університет 

Щоб націлити оголошення на один аеропорт, введіть його код або повну назву, а 

також назву країни, де він розташований (наприклад, міжнародний аеропорт "Бориспіль", 

Україна). Перегляньте повний список аеропортів, на які можна націлювати оголошення в 

AdWords (виберіть "Аеропорт" як тип націлювання). 

Щоб націлити оголошення на певний університет, введіть його повну назву. 

Націлювання на всі доступні аеропорти, центральні торговельні райони й 

університети в певному місцеположенні 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть кампанію, яку потрібно змінити. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть Редагувати навпроти пункту "Місцеположення" й натисніть 

Розширений пошук. 

6. Виберіть Групи місцеположень. 

7. Натисніть Вибрати тип групи місцеположень. 

8. Виберіть пункт Об’єкти інфраструктури та введіть місцеположення, на яке 

потрібно здійснити націлювання. 

9. Натисніть Вибрати тип і виберіть потрібне зі списку Аеропорти, центральні 

комерційні зони й університети. 

10. Натисніть Додати. 

11. Унизу вікна натисніть кнопку Готово. 

12. Натисніть Зберегти. 

Націлювання на місцеположення за темографічними данними (дохід): 
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Націлюйте оголошення на місцеположення за демографічними показниками, щоб 

охоплювати групи людей відповідно до їхнього приблизного середнього сімейного доходу. 

На основі загальнодоступних даних від Служби внутрішніх доходів США рекламодавці 

можуть націлювати оголошення на певні області відповідно до показника середнього 

сімейного доходу. Ця функція доступна лише для місцеположень у межах США. 

Рівні сімейного доходу (лише США) 

Через зміни кількості населення в районах час від часу приблизний діапазон доходу та 

відповідні райони можуть змінюватися для кожного рівня. 

Рівень Приблизний мінімальний сімейний 

дохід 

Приблизний максимальний сімейний 

дохід 

Нижні 

50% 

0 дол. США 64 000 дол. США 

31–40% 64 001 дол. США 80 000 дол.  

21–30% 80 001 дол. США 102 000 дол. США 

11–20% 102 001 дол. США 146 000 дол. США 

Верхні 

10% 

146 001 дол. США > 146 001 дол. США 

Інструкції щодо демографічного націлювання на місцеположення 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть кампанію, яку потрібно змінити. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть Редагувати навпроти пункту "Місцеположення" й натисніть 

Розширений пошук. 

6. Виберіть Групи місцеположень. 

7. Натисніть Вибрати тип групи місцеположень. 

8. Виберіть пункт Місцеположення за демографічними даними та введіть 

місцеположення, на яке потрібно здійснити націлювання. 

9. Натисніть Вибрати тип і виберіть Середній сімейний дохід або Середні сімейні 

витрати. 

10. Натисніть Додати. 

11. Унизу вікна натисніть кнопку Готово. 

12. Натисніть Зберегти. 

Націлювання на місцеположення за демографічними даними або об’єктами 

інфраструктури 

Щоб охопити оголошеннями якнайбільше клієнтів (під час націлювання за 

демографічними даними чи об’єктами інфраструктури), рекомендуємо також здійснювати 

націлювання на ширшу область, яка забезпечить більше охоплення. Відтак ви зможете 

задати коригування ставки для місцеположень за демографічними даними або об’єктами 

інфраструктури. Наприклад, щоб охопити клієнтів із високим рівнем доходу з міста Києва, 

налаштуйте націлювання окремо на Київ і на його райони з високим рівнем доходу, 

підвищивши ставки для цих районів на 50%. 

Додаткові параметри: групове націлювання на кілька місцеположень 

У системі AdWords можна додавати список цільових місцеположень (до 1000 одиниць 

за раз), тож вам не доведеться додавати їх по одному. Ми також пропонуємо інструменти для 

групового редагування. Натисніть пункт нижче, щоб переглянути додаткові відомості. 

Масове додавання цільових місцеположень: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 
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2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть кампанію, яку потрібно змінити. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть Редагувати навпроти пункту "Місцеположення" й натисніть 

Розширений пошук. 

6. Натисніть Кілька місцеположень. 

7. У вікні вставте або введіть назви місцеположень (до 1000 одиниць), на які 

потрібно націлити оголошення, і одночасно додайте кілька місцеположень у 

межах однієї країни. Ознайомтеся зі списком місцеположень для націлювання.  

o Щоб націлити оголошення на понад 1000 місцеположень, їх можна додати 

групами за кілька разів. Наприклад, якщо оголошення потрібно націлити на 

1200 місцеположень, спершу додайте 1000. Зробивши це, додайте решту 200 

місцеположень. 

o Щоб націлити оголошення на місто чи за поштовим індексом, додайте повну 

назву країни або регіону. Приклад: Одеса, Україна чи 65000, Одеська область. 

8. Виберіть код країни для цього набору місцеположень. 

9. Указавши місцеположення, натисніть Пошук. 

10. На панелі перегляду відобразяться всі місцеположення, які відповідають 

пошуковому запиту. Перегляньте результати, а потім натисніть Додати всі 

знайдені місцеположення, щоб націлити оголошення на всі місцеположення, які 

відповідають пошуковому запиту.  

o Якщо не всі цільові місцеположення з вашого списку знайдено, вони 

залишаться в полі, куди ви вводили список місцеположень. 

o Якщо вибрати параметр Видалити всі знайдені місцеположення, усі 

місцеположення буде видалено з панелі перегляду та вашого списку наявних 

цільових місцеположень або їх виключень. 

11. У розділі "Вибрані місцеположення" відображаються цільові місцеположення, які 

ви щойно додали. 

12. Натисніть кнопку Готово. 

13. Перевірте внесені зміни й натисніть Зберегти на вкладці "Налаштування". 

Інші варіанти групового редагування: 

 Редактор AdWords: безкоштовний додаток для автономної роботи з кампаніями 

AdWords. Дізнайтеся, як вносити групові зміни до цільових місцеположень у 

Редакторі AdWords. 

 Інтерфейс API AdWords дає змогу розробникам створювати додатки, які 

взаємодіють безпосередньо з платформою AdWords. Дізнайтеся більше про 

націлювання на місцеположення в API AdWords. 

Ознайомтеся з обмеженнями кількості цільових місцеположень у кампанії. 

 

5.3. Виключення певного географічного місцеположення з місць показу 

оголошень 

Де мають відображатися ваші оголошення – важливо, однак визначення місць, де 

оголошення не відображаються, є ключовим моментом успіху кампанії. Виключення 

місцеположень дає змогу запобігти показу оголошення в певних частинах цільових 

місцеположень, наприклад у регіоні певної країни або в місті штату. Це допоможе розумно 

використати бюджет, запобігаючи показам оголошення користувачам, які, найімовірніше, не 

матимуть доступу до пропонованих вами послуг або продуктів. 

Виключайте місцеположення по черзі. Так ви зможете краще контролювати загальний 

стан кампанії. Або ж для зручності одночасно виключіть багато місцеположень, 

скориставшись функцією для роботи з групами місцеположень. 
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Кому доцільно виключати території з цільових регіонів: 

 підприємству, яке не займається транспортуванням до міста або регіону в більшій 

області та не надає послуги в них; 

 підприємству, яке надає спеціальну пропозицію, неприйнятну в кількох регіонах 

цільової області. 

Приклад 

Якщо ваші рекламні кампанії незалежних брокерських послуг для операцій із 

нерухомістю призначені для користувачів у Дніпропетровській області, однак ви не маєте 

офісу в Дніпродзержинську, націльте кампанію на всю область і виключіть 

Дніпродзержинськ. 

Як виключити окремі території: 

Налаштування виключення місцеположень дуже подібне до налаштування 

націлювання на місцеположення: усе, що вам потрібно зробити, це ввести назву території, 

яку потрібно виключити. 

Щоб виключити певні території у вибраних місцеположеннях, виконайте наведені 

нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Натисніть назву кампанії, яку потрібно змінити, щоб відкрити налаштування 

кампанії. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Поруч із розділом "Місцеположення" натисніть Змінити. 
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6. Виключити місцеположення можна у два наведені нижче способи.  
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 За допомогою вікна пошуку знайдіть територію, яку потрібно виключити, і 

натисніть Виключити. 

 
 Виберіть Розширений пошук, знайдіть територію, яку потрібно виключити, і 

натисніть Виключити. Виключивши місцеположення, натисніть Готово. 
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7. Щоб зберегти налаштування, натисніть Зберегти. Виключені місцеположення 

відобразяться в розділі "Виключені місцеположення". 

Якщо вибрати параметр "Показати місцеположення на карті", на карті червоним кольором 

також відображатимуться виключені місцеположення. 

Групове виключення територій: 
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Ви хочете виключити відразу групу місцеположень? У службі AdWords можна додати 

список із максимум 1000 місцеположень для виключення за один раз, щоб не додавати їх по 

одному. 

Щоб виключити кілька територій у вибраних місцеположеннях, виконайте наведені 

нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com. 

2. Перейдіть на вкладку Кампанії. 

3. Виберіть кампанію, до якої потрібно внести зміни. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть Змінити поруч із пунктом "Місцеположення", а потім – Розширений 

пошук. 

6. Натисніть Кілька місцеположень. 
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7. У вікні вставте або введіть назви максимум 1000 місцеположень, які потрібно 

виключити, і додавайте місцеположення однієї країни за раз. Перегляньте список 

місцеположень, на які можна виконати націлювання. 

 
8. Виберіть код країни для цього набору місцеположень. 
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9. Указавши місцеположення, натисніть Пошук. 
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10. На панелі перегляду відобразяться всі місцеположення, що відповідають пошуку. 

Перегляньте результати, а потім натисніть Виключити всі відповідні 

місцеположення. У розділі "Вибрані місцеположення" відобразяться 

місцеположення, які ви щойно виключили. 
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11. Натисніть Готово.  

12. Зберегти на вкладці "Налаштування". 

Порада 

Пам’ятайте: якщо вибрати варіант Видалити всі відповідні місцеположення, то всі 

місцеположення буде видалено і з панелі перегляду, і зі списку наявних цільових 

місцеположень або їх виключень. 

або їх виключень. 

Порада 

Пам’ятайте про те, що немає потреби вилучати території, на які ви не націлювали 

кампанію, – оголошення не відображатимуться в місцеположеннях, на які їх не націлено. 

Винятком будуть такі налаштування: якщо ви використовуєте націлювання на 

місцеположення, які шукали користувачі або сторінки про які переглядали, і вилучаєте інші 

території на основі фізичного місцеположення клієнтів. Таке націлювання виконати 

складніше й у вас можуть виникнути певні труднощі. Тому радимо ознайомитися зі статтею 

про розширені параметри місцеположення, щоб отримати докладнішу інформацію. 

 

5.4.Як підбираються оголошення до географічних місцезнаходжень 

 AdWords дає змогу націлювати оголошення на вибрані географічні 

місцезнаходження, де ви ведете комерційну діяльність. 
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 Місцезнаходження може визначатися за фактичним місцем перебування або 

місцезнаходженням, до якого користувачі виявили інтерес (тобто 

місцезнаходженням, яке цікавить користувачів). 

 За допомогою розширених параметрів місцезнаходження можна вибрати варіант 

показу оголошення: за фактичним місцезнаходженням, за місцезнаходженням, що 

цікавить користувачів, або за обома варіантами (використовується за умовчанням). 

Місцеположення користувачів (фактичне місцеположення): 

У системі AdWords використовується багато факторів для визначення загальних 

відомостей про фактичне місцезнаходження користувача та потреби у відображенні 

оголошення. Якщо можливо, загальні відомості про фактичне місцезнаходження користувача 

визначаються за місцезнаходженням його комп’ютера або мобільного пристрою. 

 IP-адреса. Місцезнаходження зазвичай визначається на основі IP-адреси 

комп’ютера, що являє собою унікальний номер, який постачальники послуг 

Інтернету призначають кожному комп’ютеру або пристрою, підключеному до 

Інтернету. Якщо користувач підключений до мережі Wi-Fi, для визначення його 

фактичного місцезнаходження може використовуватись IP-адреса мобільного 

пристрою. Якщо мобільний пристрій підключено до проксі-сервера оператора 

мобільного зв’язку, для визначення місцезнаходження пристрою може 

використовуватись IP-адреса оператора. 

 Місцезнаходження пристрою. Якщо користувачі дозволили на мобільному 

пристрої передавання інформації про точне місцезнаходження, ми можемо 

виявити місцезнаходження пристрою та використовувати його в пошуковій 

мережі за допомогою одного з наведених нижче джерел (залежно від наявності). 

o GPS. Точність залежить від сигналу та якості зв’язку GPS. 

o Wi-Fi. Точність загалом відповідає діапазону доступу звичайного 

маршрутизатора Wi-Fi. 

o База даних Google із відомостями про місцезнаходження ідентифікатора 

стільника (вежі стільникового зв’язку). Використовується, якщо немає Wi-Fi 

або GPS. Точність залежить від кількості розташованих поблизу веж 

стільникового зв’язку й доступних даних. Деякі пристрої не підтримують 

визначення місцезнаходження за ідентифікатором стільника. 

Місцезнаходження, до яких користувачі виявили інтерес: 

Якщо система AdWords визначить географічні регіони, до яких користувач виявив 

інтерес, то йому можуть відображатися відповідні оголошення, націлені на ці регіони (тобто 

на місцезнаходження, які цікавлять користувача), навіть якщо людина перебуває в іншому 

місці. 

Нижче наведено кілька прикладів того, як ми можемо визначити місцезнаходження, 

яке цікавить користувача, якщо він виконає одну з перелічених нижче дій. 

 Додасть до пошукового запиту назву місцезнаходження, яку розпізнає наша 

система.  

 Виконає пошук у регіоні на карті в Картах Google або в Картах Google для 

мобільних пристроїв. 

 Установить спеціальне місцезнаходження для результатів пошуку Google. 

 Скористається спеціальним доменом країни (наприклад, доменом для Польщі – 

google.pl), не включивши інше місцезнаходження в пошуковий запит, унаслідок 

чого цікаве користувачеві місцезнаходження буде визначено за доменом (у цьому 

прикладі – Польща). 

 Перегляне в Медійній мережі Google вміст, пов’язаний із географічним 

місцезнаходженням. Регіон, зазначений на сторінці, не завжди вказує на 

зацікавленість цим місцезнаходженням. Наприклад, користувача, який читає 
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новини про Івано-Франківськ, не обов’язково зацікавлять оголошення про івано-

франківських флористів. Тому місцезнаходження визначатиметься на основі 

обмеженого набору сторінок, якщо ми будемо впевнені, що це може бути 

корисним для націлювання оголошень.  

Місцезнаходження, яке цікавить користувача, не обмежується країною його 

перебування чи доменом пошуку Google, який він використовує. Наприклад, якщо 

користувач перебуває у Варшаві (Польща) і шукає таксі в Одесі на веб-сайті google.pl 

(Польща), Одеса все одно визначатиметься як місцезнаходження, яке цікавить користувача. 

Оскільки пошук здійснюється на веб-сайті google.pl, можуть відобразитись оголошення за 

ключовим словом таксі в Одесі, націлені на Польщу. 

Останні місцезнаходження 

Ми можемо оцінювати приблизне фактичне місцезнаходження користувача або цікаве 

йому місцезнаходження й показувати відповідні оголошення на основі минулих пошукових 

запитів або колишнього фактичного місцезнаходження (якщо користувач увімкнув ці 

функції). 

Розширені параметри місцезнаходження 

Розширений параметр місцезнаходження за умовчанням в AdWords визначатиме 

можливі місця відображення оголошень, використовуючи як фактичне місцезнаходження, 

так і місцезнаходження, яке цікавить користувачів. Ви можете в будь-який час оновити 

розширені параметри місцезнаходження. 

Пов’язані міста 

У разі націлювання на місто показ вашого оголошення може також здійснюватися для 

користувачів із сусідніх міст, націлювання на які зазвичай не здійснюється через низьку 

чисельність населення, недостатні дані про географічний регіон або недоступність 

націлювання на рівні міста. Наприклад, якщо оголошення націлено на місто Харків, вони 

також можуть відображатися для користувачів із передмість Харкова. 

Оголошення на сайтах google.cn і google.com.hk 

Націлювання на місцеположення працює по-різному для користувачів, які шукають 

на сайтах google.cn і google.com.hk. 

 Користувачі з Гонконгу, які виконують пошук у google.cn або google.com.hk, 

бачитимуть оголошення, націлені на Гонконг. 

 Користувачі за межами Гонконгу, які виконують пошук у google.cn 

або google.com.hk, бачитимуть оголошення, націлені на Китай. 

 

5.5. Про охоплення 

Охоплення – це приблизна кількість користувачів у вибраному цільовому 

місцеположенні, визначена на основі унікальних файлів cookie. Надані показники можна 

використовувати для отримання уявлення про кількість користувачів, увагу яких можуть 

привернути ваші оголошення в межах певної географічної області. 

Цей показник дає змогу оцінити, скільки клієнтів може переглянути ваші оголошення 

в Одесі й Києві або порівняти кількість людей, які могли переглянути вашу рекламу в 

Донецьку та Ялті. Ці приблизні дані можна використати для того, щоб побачити, чи 

правильно ви виконали націлювання чи, можливо, слід вибрати інші області, які забезпечать 

бажаний рівень охоплення. 

Оцінка охоплення ґрунтується на тому, скільки користувачів відвідало сайти Google, 

тому ці дані можуть суттєво відрізнятися від даних перепису населення. Окрім того, дані 

оцінки охоплення можуть варіюватися через низку факторів, зокрема кількість пристроїв або 

веб-переглядачів, які використовує користувач, кількість користувачів за межами вибраного 

місцеположення та тривалість активності відвідувача. 
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Оцінку охоплення можна використовувати лише як джерело загальних відомостей, 

щоб визначити приблизну кількість користувачів у цільовому регіоні та порівняти його з 

іншими. 

Коли ви шукаєте або вибираєте місцеположення для націлювання в AdWords, у 

стовпці Охоплення буде відображено відповідну оцінку для певного місцеположення. Ви 

також можете побачити, що деякі місцеположення мають обмежене охоплення, тож 

виконуючи націлювання на ці місцеположення, ви отримаєте більш обмежену аудиторію. У 

розділах нижче ми розглянемо звичайне й обмежене охоплення. 

 
Як обчислюються показники охоплення 

Ви можете помітити, що показники охоплення відрізняються від даних перепису 

населення. Це пояснюється тим, що оцінка охоплення ґрунтується на тому, скільки 

користувачів відвідало сайти Google. Окрім того, дані про охоплення місцеположення 

можуть відрізнятися через низку наведених нижче факторів. 

 Кількість пристроїв (наприклад, комп’ютерів, портативних і планшетних ПК або 

мобільних телефонів, які використовуються для отримання доступу до Інтернету) 

на одну особу.  
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 Кількість веб-переглядачів (наприклад, Chrome, Firefox, Internet Explorer), які 

використовуються однією особою.  

 Кількість відвідувачів вибраного місцеположення. 

 Кількість часу, яку проводить на сайті кожна особа. 

Показники охоплення можна використовувати лише як джерело загальних 

відомостей, щоб визначити приблизну кількість користувачів у цільовому регіоні та 

порівняти його з іншими. 

Порада 

Охоплення допоможе оцінити загальну кількість людей, яких ви можете зацікавити 

своєю кампанією, але не покаже вам загальної кількості показів, які можуть отримати ваші 

оголошення. Щоб оцінити загальну кількість показів ваших оголошень, скористайтесь 

інструментом оцінки трафіку для пошукових кампаній або Планувальником реклами Double 

Click для оголошень у Медійній мережі Google. 

Робота з місцеположеннями з обмеженим охопленням 

Для деяких місцеположень в AdWords можна побачити мітку "Обмежене охоплення". 

"Обмежене охоплення" вказує на те, що ми не можемо пов’язати користувачів із вибраним 

географічним регіоном на основі адрес інтернет-протоколів (IP) їхніх пристроїв. Причинами 

цього може бути, наприклад, невелика кількість користувачів у цьому місцеположенні або 

низька якість даних про місцеположення, отриманих на основі IP-адреси. 
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Області націлювання з обмеженим охопленням: 

Охоплення може бути обмеженим через невелику кількість населення в цьому регіоні 

або через брак інформації про зіставлення ІР-адрес. Але це не означає, що ви не можете 

виконувати націлювання на клієнтів із місцеположень з обмеженим охопленням. Ваші 

оголошення все ж можуть відображатися за наведеними нижче сценаріями. 

 Виконуйте націлювання за фактичним місцеположеннямЯкщо ваш клієнт на 

своєму мобільному пристрої високого класу ввімкнув функцію "Моє 

місцезнаходження" і він фактично перебуває у вашому цільовому регіоні, 

оголошення зможуть відображатися на його пристрої. 

Приклад 

Ольга рекламує через AdWords чудовий міні-готель. Він розташований в Орловці 

поблизу Севастополя. Нещодавно Ольга додала Орловку як цільовий регіон, хоча селище має 

обмежене охоплення. 

Сергій перебуває в Орловці, й на своєму телефоні він увімкнув функцію "Моє 

місцезнаходження". Йому потрібно десь зупинитися, тому за допомогою свого телефону він 

шукає готелі поблизу. Оскільки вказана функція допомагає визначити його 

місцезнаходження, у телефоні Сергія відображається оголошення Ольги. 

 Виконуйте націлювання за метою пошукуВаші оголошення можуть 

відображатися, коли під час пошуку користувачі разом із вашими ключовими 

словами вводитимуть терміни, пов’язані з місцеположенням. 

Приклад 

Юрій живе в Києві, але планує поїхати до Орловки. Готуючись до поїздки, він хоче 

знайти місце, де можна зупинитися, тому шукає на сторінках Google "Готель в Орловці". 

Оскільки у своєму пошуковому запиті він використав термін, пов’язаний із 

місцеположенням "Орловка", у результатах пошуку з’явиться оголошення Ольги. 

 

5.6. Уточнення націлювання на місцеположення 

 За допомогою націлювання на місцеположення в службі AdWords можна вибирати 

географічні регіони, у яких будуть відображатися ваші оголошення. Крім цього, 

таке націлювання може слугувати інструментом оптимізації, який дасть змогу 

підвищити рентабельність інвестицій (ROI). 

 Знаючи ефективність оголошень залежно від місцеположення, можна 

спрямовувати рекламні зусилля й бюджет на регіони, у яких ваша компанія є 

найуспішнішою. 

Нижче наведено корисні поради, які допоможуть вам удосконалити націлювання 

оголошень на місцеположення. 

Перегляньте дані про ефективність за місцеположенням. 

Можна скористатися даними про ефективність за географічними показниками, щоб 

перевірити, чи оголошення відображаються в певних місцеположеннях, а також порівняти їх 

ефективність. Використайте цю інформацію, щоб точно визначити місця, на яких хочете 

зосередитися. Перегляньте також поради зі списку, які допоможуть підвищити ефективність 

оголошень для кожної області. 

Приклад 

Ви власник кампанії, націленої на всю територію України, однак перебуваєте в іншій 

країні. Переглянувши дані про ефективність за географічними показниками, ви 

пересвідчилися, що оголошення отримують покази з усіх міст України. Ви також з’ясували, 

що ефективність оголошень вища в Києві та Дніпропетровську, а тому виробили нову 

рекламну стратегію, зосередившись виключно на цих областях. 

Збільште чи зменште бюджет для певних областей. 
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Якщо в певних областях ваша кампанія ефективніша, можна створити окремі 

кампанії, націлені виключно на такі території.Це дасть змогу підвищити ставки й бюджет для 

ключових слів, збільшивши кількість показів оголошення в містах із високими показниками 

ефективності. Окрім цього, поміркуйте над створенням окремої кампанії, націленої на 

області за межами міст, де показ оголошень найефективніший. Можна використати ті самі 

ключові слова, що й в інших кампаніях, але з меншою ставкою. 

Приклад 

Ви націлюєте рекламну кампанію з продажу риболовних гачків на всю територію 

України. Проте найвищий рівень продажів цього обладнання спостерігається в Запоріжжі. 

Ви створюєте окрему кампанію, націлену виключно на Запоріжжя. Це допоможе вам 

відстежувати ефективність кампанії в цьому регіоні й відповідно коригувати свій бюджет. 

Напишіть текст оголошення, актуальний для певних географічних областей. 

Наголосіть на унікальних пропозиціях від вашої компанії, наприклад на певних 

продуктах чи послугах, що мають найбільший попит у цих областях. Також можна 

пропонувати акції спеціально для цих територій. 

Приклад 

Ви з’ясували, що ваш інтернет-магазин одягу продає найбільше червоних рукавичок 

жителям Карпат. Щоб привернути їхню увагу, ви створюєте оголошення з рекламою 

червоних рукавичок і націлюєте його на клієнтів із цієї географічної області. 

Використовуйте цільові сторінки, призначені для певного місцеположення. 

Якщо на вашому веб-сайті для кожної географічної області є окрема цільова сторінка, 

спрямовуйте клієнтів на ті сторінки, які найбільше відповідають їхньому географічному 

місцеположенню. Таким чином їм не доведеться витрачати час на пошуки релевантної 

інформації. 

Приклад 

Ви – агент із продажу нерухомості. На веб-сайті вашої компанії запропоновано на 

продаж квартири в усій Київській області. Якщо клієнт шукає квартиру в Білій Церкві, його 

потрібно спрямувати на цільову сторінку з квартирами саме в Білій Церкві, а не в 

Переяславі-Хмельницькому. 

Використовуйте розширення з адресою, щоб виділити адресу компанії. 

Якщо вашим клієнтам важливо знати адресу компанії, до оголошень можна додати 

розширення місцеположення. Розширення з адресою доповнює текст оголошення адресою та 

номером телефону компанії. 

Якщо всі компанії, указані в розширеннях місцеположення, знаходяться в США, 

можна виконати націлювання за радіусом навколо цих розширень, щоб оголошення 

відображалися людям, які перебувають неподалік від вашої компанії. А за допомогою 

коефіцієнтів ставки можна встановлювати різні ставки для цих областей. 

Приклад 

Припустімо, що ви – власник майстерні з ремонту велосипедів у центрі Полтави. 

Завдяки розширенню з адресою клієнт, який перебуває неподалік і шукає майстерню з 

ремонту велосипедів, знайде ваше оголошення разом із повною адресою та номером 

телефону й вирушить до вас лагодити пробите колесо. 

Виключіть регіони з низькою ефективністю. 

Якщо з певних регіонів постійно надходять кліки з низьким рейтингом конверсій або 

кліки надходять із регіонів, де не потрібно здійснювати показ оголошення, ви можете 

виключити ці регіони зі сфери націлювання. 

Приклад 

Якщо ви здійснюєте націлювання на всю територію України, але кліки із Закарпаття 

мають низький рейтинг конверсій, можна просто виключити показ оголошень для 

Закарпатської області. 
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5.7. Типи націлювання на місцеположення залежно від країни 

Як столовий етикет і електричні розетки, типи націлювання на місцеположення 

залежать від країни. AdWords дозволяє виконувати націлювання на різні типи 

місцеположення, зокрема за поштовими індексами, містами, регіонами тощо. Однак деякі 

типи націлювання підтримуються не в усіх країнах. 

Області націлювання на рівні муніципального району (лише для США) 

Нещодавно було внесено зміни до параметрів націлювання: муніципальні райони 

було замінено на райони Nielsen® DMA® (визначених ринкових територій). Обсяг трафіку 

більшості рекламодавців залишиться без змін, але в деяких випадках він може дещо 

збільшитись або зменшитися. 

Націлювання на райони Nielsen® DMA® наразі доступне лише в США. 

Типи націлювання на місцеположення 

Перегляньте наведену нижче таблицю, щоб дізнатися, які типи націлювання на 

місцеположення доступні в AdWords. 

Тип націлювання Приклади 

Автономна спільнота 

(лише для Іспанії) 

 Андалузія 

 Валенсія 

Округ 

(лише для Москви, Санкт-Петербурга та 

Мексики) 

 Південний адміністративний округ 

 Адміралтейський район 

 Беніто Хуарес 

Кантон 

(лише для Швейцарії) 

 Берн 

 Цюрих 

Місто  Сан-Франциско, Каліфорнія 

 Париж, Франція 

Виборчий округ 

(лише для США – оновлено за даними 

перепису 2010 ро.) 

 Каліфорнія-12: 12-й округ штату 

Каліфорнія 

 Алабама-4: 4-й округ штату Алабама 

Країна  Мексика 

 Швеція 

Округ або графство  Клер, Ірландія 

 Нур-Тренделаг, Норвегія 

 Вуковар-Срем, Хорватія 

Департамент 

(лише для Франції) 

 Луар 

 Валь-де-Марн 

Райони Nielsen® DMA® (визначені ринкові 

території) 

(лише для США) 

 Детройт, Мічіган 

 Цинциннаті, Огайо 

Губернаторство 

(лише для Єгипту) 

 Гарбія 

 Бухейра 

Муніципалітет 

(лише для Болгарії) 

 Бургас 

 Пловдив 

Поштовий індекс 

(лише для США, Великобританії, Канади та 

Німеччини) 

 76622 

 01009 

Префектура  Айті 
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(лише для Японії)  Фукуока 

Провінція  Наварра, Іспанія 

 Провінція Мерсін, Туреччина 

Область  Асті, Італія 

 Пусан, Південна Корея 

Штат  Аляска, США 

 Уттар-Прадеш, Індія 

 Саар, Німеччина 

Територія 

(лише для Канади) 

 Північно-західні території 

 Юкон 

Телевізійний регіон 

(лише для Великобританії) 

 Лондон 

 Мідленд 

Союзна територія 

(лише для Індії) 

 Делі 

 Лакшадвіп 

Усі доступні цільові місцеположення 

Щоб переглянути повний список цільових місцеположень, доступних в AdWords, 

включно з конкретними країнами, містами, регіонами тощо, див. таблицю цілей у нашій 

документації AdWords API. Нижче наведено кілька порад щодо використання цієї таблиці. 

 Виконуйте фільтрування за типом націлювання. Знайдіть спадне меню над 

заголовком "Тип націлювання". Виберіть тип націлювання, який потрібно 

застосувати для фільтрування в таблиці. Наприклад, щоб переглянути всі міста, на 

які можна виконати націлювання в AdWords, виберіть Місто. 

 Виконуйте фільтрування за кодом країни. Щоб переглянути всі цільові 

місцеположення, доступні для певної країни, над заголовком Код країни введіть 

код потрібної країни. Також можна виконувати фільтрування за типом 

націлювання. Наприклад, щоб переглянути всі міста у Франції, на які можна 

виконати націлювання, введіть "FR" як код країни та виберіть Місто. 

 Виконуйте сортування. Натисніть у таблиці будь-який заголовок стовпця, щоб 

упорядкувати результати в ньому в алфавітному порядку. Наприклад, натисніть 

Назва, щоб упорядкувати назви в таблиці в алфавітному порядку. 

 

5.8. Розширені параметри місцеположення 

 Розширені параметри місцеположення дають змогу включати або виключати 

певних користувачів залежно від їхнього імовірного місцеположення чи інтересів. 

 Досвідчені рекламодавці можуть показувати оголошення користувачам за їх 

місцеположенням або за географічними назвами в їх пошукових запитах, а не 

використовувати параметр за умовчанням, який передбачає обидва варіанти. 

Указавши цільові та виключені місцеположення, ви можете задати розширені 

параметри націлювання. 

Нижче наведено типи аудиторій, які можна охопити за допомогою розширених 

параметрів націлювання на місцеположення. 

 Користувачі, які перебувають у вашому цільовому місцеположенні, шукають або 

переглядають сторінки про нього (за умовчанням) 

 Користувачі, які перебувають у вашому цільовому місцеположенні 

 Користувачі, які шукають або переглядають сторінки про ваше цільове 

місцеположення 

Нижче перелічено типи аудиторій, які можна виключити за допомогою розширених 

параметрів виключення за місцеположенням. 
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 Користувачі, які перебувають у виключеному місцеположенні, шукають чи 

переглядають сторінки про нього (за умовчанням) 

 Користувачі, які перебувають у виключеному місцеположенні 

Розширені параметри місцеположення застосовуються до оголошень як у Пошуковій, 

так і в Медійній мережі Google. 

Порівняння параметрів націлювання 

За умовчанням ваші оголошення бачитимуть користувачі, які перебувають у ваших 

цільових географічних регіонах, а також ті, які цікавляться цими регіонами (включно з 

прилеглими до них територіями), а саме: включають назви цих місцеположень у пошукові 

запити, переглядають інформацію про них в Інтернеті або вибирають їх у налаштуваннях 

пошуку Google. 

Місцеположення, які цікавлять користувача, визначаються незалежно від того, у 

якому домені Пошуку Google він виконує пошук. Дізнайтеся, як визначається 

місцезнаходження, у яких користувачі перебувають і якими цікавляться. 

За потреби параметр націлювання можна змінити. Пропонуємо розглянути доступні 

параметри націлювання й за допомогою прикладів з’ясувати, як вони працюють із деякими 

типами кампаній. Натисніть будь-який із наведених нижче параметрів, щоб переглянути 

докладнішу інформацію. 

Порада 

Якщо змінити націлювання за умовчанням на інше, у більшості кампаній 

спостерігатиметься зменшення кількості показів. Радимо змінювати параметр націлювання 

лише тоді, коли потрібно деталізувати трафік у рамках кампанії. 

"Люди, які перебувають у моєму цільовому регіоні, шукають його або переглядають 

сторінки про нього" – рекомендований параметр за умовчанням. Він дає змогу охопити 

користувачів, які, імовірно, фізично перебувають у цільовому місцеположенні або 

цікавляться ним. 

Приклад 

Припустімо, ви – власник розташованого в Одесі таксопарку. Ви хочете охопити і тих, 

хто шукає таксі, перебуваючи в Одесі, і тих, хто цікавиться послугами таксі, плануючи 

подорож у це місто. 

Якщо вибрати параметр за умовчанням (охоплення користувачів, які перебувають у 

цільовому місцеположенні, включають його в пошукові запити або переглядають сторінки 

про нього), ваші оголошення побачать користувачі, які шукають таксі в Одесі та 

перебувають як у самому місті, так і за його межами. При цьому мова, якою користувач 

вводить запит, має збігатися з указаною в налаштуваннях націлювання на мову. 

Параметр націлювання: "Люди, які перебувають у моєму цільовому регіоні, 

шукають його або переглядають сторінки про нього". 

Цільовий регіон: Одеса 

Цільове ключове слово: таксі 

Мережа Місцеположення 

користувача 

Тематика пошукових запитів 

або переглянутих сторінок 

Показ 

оголошення 

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса (усі домени 

Пошуку Google) 

таксі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Київ таксі в Одесі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі до Львова * 

Пошукова або Одеса таксі в Тернополі * 
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Медійна мережа 

Пошукова або 

Медійна мережа  

Кишинів, Молдова 

(усі домени Пошуку 

Google) 

таксі в Одесі  

* Якщо потрібно охопити ще й клієнтів, які планують поїздку з Одеси до Львова (за 

умови, що у вас є відповідні оголошення для таких клієнтів), ви можете скористатися цим 

розширеним параметром за умовчанням. Тоді ключове слово таксі використовуватиметься 

для показу оголошень усім користувачам в Одесі. Крім того, ваші оголошення, націлені на 

Одесу, будуть придатні для показу користувачам в Одесі, які шукають таксі в Тернополі, 

хоча вони рідко бачитимуть це оголошення в пошуку Google через інші фактори якості 

оголошень. 

За допомогою параметра "Люди в моєму цільовому регіоні" можна показувати 

оголошення лише тим користувачам, які, імовірно, фізично перебувають у вашому цільовому 

місцеположенні. 

Користувачі, які перебувають за межами цільового місцеположення, але 

використовують у своїх пошукових запитах пов’язані з ним терміни, не побачать ваші 

оголошення. Якщо вибрати цей параметр націлювання, ігноруються місцеположення, які 

цікавлять користувачів (як-от назва місця в запиті). 

Приклад 

Припустімо, вашій одеській компанії таксі потрібно охопити лише тих користувачів, 

які шукають таксі, перебуваючи в Одесі. Ви можете цим параметром, щоб охопити 

користувачів у цільовому місцезнаходженні, тобто тих, які, імовірно, фізично перебувають в 

Одесі під час пошуку за вашим ключовим словом таксі, незалежно від того, який домен 

Google вони використовують для пошуку. 

Якщо таксі в Одесі шукатиме користувач, який перебуває в Києві, він не побачить 

ваші оголошення, навіть якщо в його пошуковому запиті буде місцезнаходження Одеса. 

Параметр націлювання: люди в моєму цільовому регіоні 

Цільовий регіон: Одеса 

Цільове ключове слово: таксі 

Мережа Місцеположення 

користувача 

Тематика пошукових запитів 

або переглянутих сторінок 

Показ 

оголошення 

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса (усі домени 

Пошуку Google) 

таксі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Київ таксі в Одесі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі до Львова * 

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі в Тернополі * 

* Якщо потрібно охопити ще й клієнтів, які планують поїздку з Одеси до Львова (за 

умови, що у вас є відповідні оголошення для таких клієнтів), ви можете скористатися цим 

розширеним параметром за умовчанням. Тоді ключове слово "таксі" використовуватиметься 

для показу оголошень усім користувачам в Одесі. Крім того, ваші оголошення, націлені на 

Одесу, будуть придатні для показу користувачам в Одесі, які шукають "таксі в Тернополі", 

хоча вони рідко бачитимуть це оголошення в пошуку Google через інші фактори якості 

оголошень. 
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Параметр охоплення "Люди, які шукають мій цільовий регіон або переглядають 

сторінки про нього" дає змогу показувати оголошення всім користувачам, які цікавляться 

вашим цільовим регіоном. Користувачі можуть виявляти інтерес до певного 

місцеположення, тобто включати його назву в пошукові запити, переглядати пов’язаний із 

ним вміст або вибирати це місцеположення в налаштуваннях пошуку. 

Якщо вибрано цей параметр націлювання, фактичне місцеположення користувача 

ігнорується. 

Приклад 

Повернімося до вашої одеської компанії таксі. Ви вирішили охопити всіх 

користувачів в Україні, які шукають саме "таксі в Одесі". У такому випадку ваше 

оголошення зможуть бачити потенційні клієнти в будь-якому куточку України, які шукають 

таксі в Одесі, якщо вони вводять свій запит мовою, яка збігається з указаною в 

налаштуваннях націлювання на мову. 

Проте якщо користувач з Одеси здійснює пошук лише за ключовим словом таксі, він 

не побачить ваше оголошення. 

Параметр націлювання: люди, які шукають мій цільовий регіон або переглядають 

сторінки про нього 

Цільовий регіон: Одеса 

Цільове ключове слово: таксі 

Мережа Місцеположення 

користувача 

Тематика пошукових запитів 

або переглянутих сторінок 

Показ 

оголошення 

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Київ таксі в Одесі  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі до Львова  

Пошукова або 

Медійна мережа 

Одеса таксі в Тернополі  

Пошукова або 

Медійна мережа  

Кишинів 

(усі домени Пошуку 

Google) 

таксі в Одесі  

Порівняння параметрів виключення 

За умовчанням ви зможете виключати користувачів, які шукають або переглядають 

сторінки про ваші виключені місцеположення чи фактично перебувають у них. Це 

налаштування за умовчанням допомагає уникнути показів для виключених регіонів: і коли 

користувач перебуває в такому регіоні, і коли він цікавиться таким регіоном. 

Ви можете змінити це налаштування за умовчанням, щоб виключати лише людей, які 

перебувають у виключених місцеположеннях. Пропонуємо розглянути доступні параметри 

виключення й дослідити, як вони працюватимуть із деякими прикладами кампаній. 

Натисніть будь-який із наведених нижче параметрів, щоб переглянути докладнішу 

інформацію. 

Виключити користувачів, які шукають або переглядають сторінки про 

виключений регіон чи перебувають у ньому 

Якщо вибрати цей параметр, ваші оголошення не побачать користувачі, які 

перебувають у виключеному місцеположенні або цікавляться ним (тобто вказали його в 

пошуковому запиті або в налаштуваннях пошуку чи переглядали сторінки про нього). 
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Приклад 

Ви не хочете показувати свої оголошення за запитом "лижне спорядження в 

Закарпатській області", оскільки такі ключові слова, імовірно, означають, що потенційний 

клієнт шукає магазини в Закарпатській області. Виключення за фактичним місцеположенням 

або метою пошуку запобігає показу оголошень користувачам, які фактично перебувають у 

Закарпатській області, А ТАКОЖ тим, хто вводить пошуковий запит лижне спорядження в 

Закарпатській області. 

Параметр виключення: "Люди, які перебувають у моєму виключеному 

місцеположенні, шукають його або переглядають сторінки про нього" 

Цільовий регіон: Україна 

Цільове ключове слово: лижне спорядження 

Виключене 

місцеположення 

Мережа Місцеположення 

користувача 

Тематика пошукових 

запитів або 

переглянутих 

сторінок 

Показ 

оголошення 

Закарпатська 

область 

Пошукова 

або Медійна 

мережа 

Закарпатська 

область 

лижне спорядження  

    Миколаївська 

область 

закарпатське лижне 

спорядження 
 

Виключити користувачів у виключеному місцеположенні: 

Цей параметр дає змогу не показувати оголошення користувачам, які перебувають у 

виключеному місцеположенні. Користувачі, які фізично перебувають поза цими областями, 

зможуть переглядати ваші оголошення. 

Приклад 

Припустімо, ви – власник магазину спортивного спорядження в Івано-Франківській 

області та надаєте послуги з доставки товарів у будь-який куточок України. Ви помітили, що 

херсонці дуже рідко здійснюють у вас покупки, і вирішили ефективніше перерозподілити 

бюджет. Ви вирішуєте скористатися функцією виключення за фізичним місцеположенням, 

щоб припинити показ оголошень для мешканців Херсонської області, які здійснюють пошук 

за ключовим словом лижне спорядження. 

Параметр виключення: "Люди в моєму виключеному місцеположенні" 

Цільовий регіон: Україна 

Цільове ключове слово: лижне спорядження 

Виключене 

місцеположення 

Мережа Місцеположення 

користувача 

Тематика пошукових 

запитів або 

переглянутих 

сторінок 

Показ 

оголошення 

Херсонська 

область 

Пошукова 

або Медійна 

мережа 

Івано-Франківська 

область 

лижне спорядження  

    Івано-Франківська 

область 

херсонське лижне 

спорядження 
 

    Херсонська область лижне спорядження  

Редагування розширених параметрів місцезнаходження 
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Щоб переглянути вказівки щодо змінення розширених налаштувань і варіантів 

виключень, натисніть посилання нижче. 

Інструкції з редагування параметра націлювання або виключення: 

Слід пам’ятати 

Оновити розширені параметри місцеположення можна, якщо кампанія належить до 

одного з наведених нижче типів. 

 "Пошукова мережа з вибором медійної – усі функції" 

 "Пошукова й Медійна мережі – усі функції" 

 "Лише пошукова мережа – оголошення з інформацією про продукт" 

 "Лише пошукова мережа – динамічні оголошення в пошуковій мережі" 

 "Лише пошукова мережа – усі функції" 

 "Лише Медійна мережа – ремаркетинг" 

 "Лише медійна мережа – усі функції" 

Якщо для вашої кампанії вибрано інший тип, ви не зможете змінити її розширені 

параметри націлювання на місцеположення. Дізнайтеся більше про типи кампаній AdWords. 

Щоб змінити розширені параметри місцеположення, виконайте описані нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua. 

2. Відкрийте вкладку Кампанії. 

3. Виберіть назву кампанії, яку потрібно змінити. 

4. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

5. Натисніть посилання Опції місцеположення (додатково). 

6. Натисніть посилання Редагувати. 
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7. Натисніть посилання Редагувати в рядку “Націлити”, щоб оновити параметр 

націлювання, або в рядку “Виключити”, щоб оновити параметр виключення.  

8. Коли внесете потрібні зміни, натисніть Зберегти. 

 

5.9. Як працює націлювання на мову 

Нелегко розповісти щось людям, якщо ви не знаєте їхньої мови. Так само й з 

AdWords: оголошення потрібно показувати саме тим клієнтам, які розуміють їх вміст. 

Клієнтам, які використовують продукти Google і сторонні веб-сайти, ваша реклама 

може відображатися тими мовами, на які націлено кампанію. Це дасть змогу показувати 

оголошення на сайтах, вміст яких написано мовою вашої цільової аудиторії. 

Перелік мов для націлювання наведено в розділі "Мови" в налаштуваннях кампанії. 

Вибір цільової мови 

Націлювання на мову дає змогу вибрати мову веб-сайтів, на яких потрібно показувати 

оголошення. Ваші оголошення показуватимуться клієнтам, що користуються продуктами 

Google (наприклад, Пошуком або Gmail) або відвідують сайти в Медійній мережі Google, 
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вміст яких представлено вибраною мовою. Пам’ятайте, що AdWords не перекладає текст 

оголошень або ключові слова. 

Приклад 

Скажімо, ви займаєтеся продажем через Інтернет кави в зернах і хочете націлити свою 

кампанію на іспаномовних клієнтів. Можна створити кампанію AdWords, оголошення та 

ключові слова якої будуть створені іспанською мовою, і націлити цю кампанію на іспанську 

мову. Користувачі, які вибрали в налаштуваннях мови інтерфейсу Google іспанську мову, 

бачитимуть ваші оголошення під час пошуку за вказаними ключовими словами. Проте якщо 

користувач вводить пошукові терміни іспанською, але мова інтерфейсу Google у нього 

англійська, він не побачить ваші оголошення. Тому варто націлювати оголошення на всі 

мови. 

Націлювання на мову застосовується також для оголошень у Медійній мережі Google, 

у яку входять веб-сайти, що уклали з компанією Google партнерську угоду про показ 

оголошень AdWords. 

Приклад 

Якщо ваша компанія з продажу кави створила графічне оголошення іспанською 

мовою для реклами меленої кави, ви можете націлити його показ лише на іспаномовних 

користувачів. 

Націлювання на всі мови в Пошуковій мережі 

Якщо ви не ставите собі за мету спрямувати свою кампанію лише на користувачів, що 

розмовляють певною мовою, радимо націлити показ ваших оголошень на всі мови. Так ви 

охопите користувачів, які розмовляють і виконують пошук кількома мовами. Скажімо, 

користувач розмовляє англійською й іспанською мовами, але для інтерфейсу Google вибрав 

іспанську. Такий користувач може вводити пошукові запити й англійською мовою, 

наприклад "buy shoes online". Якщо у вас є кампанія з такими ключовими словами, але її 

націлено лише на англійську мову, цей користувач не побачить ваше оголошення. Ось чому 

націлювання на всі мови дає змогу охопити більше потенційних клієнтів. 

Однак пам’ятайте, що такий підхід не завжди корисний. Якщо у вас є оголошення з 

ключовим словом "hotel", яке однаково вимовляється багатьма мовами, не націлюйте 

оголошення на всі мови, інакше воно показуватиметься користувачам, які не розуміють мови 

решти його тексту. Щоб націлити оголошення такого типу на різні мови, радимо створити 

окремі кампанії для кожної з них. Так ви будете певні, що мова, на яку націлено кампанію, 

збігається з мовою оголошення. 

Визначення мови: 

Кожен домен Google має мову за умовчанням. Наприклад, для Google.com це 

англійська мова, для Google.fr – французька, Google.cn – китайська тощо. 

Мову за умовчанням можна змінити, перейшовши за посиланням Налаштування на 

домашній сторінці Google. Наприклад, якщо носій іспанської мови, який живе в США, хоче 

здійснювати пошук саме в цьому домені (Google.com), але в налаштуваннях мови інтерфейсу 

вкаже іспанську, йому показуватимуться оголошення іспанською мовою, а не англійською. 

Кампанія завжди націлена на пошукові запити з відповідною мовою інтерфейсу, 

проте може також націлюватися на пошукові запити або сайти в Медійній мережі Google, 

мову яких система розпізнала як цільову для кампанії. 

Приклад 

Серед мов, на які можна виконати націлювання в службі AdWords, є п’ять таких, що 

підлягають унікальній ідентифікації за алфавітом у пошуковому запиті: грецька, іврит, 

частково японська, корейська й тайська. Якщо для кампанії, націленої на грецьку мову, 

вказано ключове слово λουλούδια (грецькою "квіти"), ваше оголошення відображатиметься 

для пошукового запиту λουλούδια, навіть якщо мовою інтерфейсу користувача вибрано 

англійську. 
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Під час вибору оголошень для відображення в Медійній мережі Google, служба 

AdWords ураховує також мову сторінок, які користувач переглядає зараз чи відвідував 

нещодавно. Це означає, що AdWords може визначати мову сторінок, які користувач 

переглянув раніше або переглядає просто зараз. 

Приклад 

Після того як Ганна відвідала в Медійній мережі Google кілька кулінарних блогів, що 

ведуться японською мовою, для неї відображаються оголошення з кампаній, націлених на 

японську. З огляду на історію переглядів для Ганни можуть відображатись оголошення 

японською мовою, навіть коли вона читає в Медійній мережі англомовні блоги. 

Націлювання оголошень на перську мову 

Якщо ви націлюєте оголошення лише на перську мову, ваша реклама 

відображатиметься користувачам, які перебувають за межами Ірану (на основі 

місцеположення, визначеного за допомогою IP-адреси). 

Якщо ви націлюєте оголошення на перську й інші мови, і включили Іран у перелік 

своїх цільових місцеположень, користувачі, які перебувають у цій країні, можуть побачити 

вашу рекламу. 

Упорядкування кампаній за мовою: 

Налаштування націлювання на мову встановлюються на рівні кампанії. Якщо ви 

вказуєте кілька мов націлювання, радимо створити окремі кампанії для кожної з них. 

Створення окремої кампанії для кожної мови гарантує, що оголошення, укладене певною 

мовою, відображатиметься на сайті, мова написання якого та сама. Це може бути корисно, 

якщо ви націлюєте оголошення на багатомовні країни, наприклад Канаду або США, або 

маєте оголошення з текстом на кількох мовах. 

Якщо ви націлюєте оголошення на кілька мов у межах однієї кампанії, ваші 

оголошення можуть показуватися на багатомовних сайтах, які не відповідають мові тексту 

оголошення. 

Пам’ятайте, що всі оголошення мають бути створені мовою, на яку ви їх націлюєте, 

оскільки AdWords не перекладає текст оголошень або ключові слова. 

Приклад 

Припустімо, ви хочете націлити свої оголошення з рекламою шоколадних круасанів 

на користувачів, які говорять французькою й італійською мовами. Вам потрібно створити 

одну кампанію з ключовими словами французькою мовою та націлити оголошення, що 

стосуються шоколадних круасанів, на французьку мову. Далі вам слід створити окрему 

кампанію з ключовими словами й оголошеннями, які стосуються шоколадних круасанів, 

італійською мовою, цього разу, націливши її на італійську мову. Ось і все! 

Налаштування націлювання на мову: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. Натисніть назву кампанії, яку потрібно змінити, щоб відкрити налаштування 

кампанії.  

4. Перейдіть на вкладку Налаштування.  

5. Навпроти пункту "Мови" натисніть Змінити. 
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6. Виберіть потрібні мови націлювання. У нашому прикладі ми вибрали лише 

англійську. 
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7. Натисніть Зберегти. 

Налаштування націлювання на мову для декількох кампаній: 

Щоб вибрати мови для кількох кампаній одночасно, виконайте наведені нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Угорі сторінки натисніть вкладку Кампанії.  

3. Перейдіть на підвкладку Налаштування.  

4. Поставте прапорець поруч із кампаніями, які потрібно змінити.  
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5. У меню Редагувати виберіть Додаткові налаштування > Мова….  

6. У вікні, що з’явиться, виберіть потрібні мови.  

7. Необов’язково: радимо натиснути кнопку Переглянути зміни, щоб побачити, як 

зміниться націлювання на мови в кампаніях.  

8. Натисніть Внести зміни.  

Порада 

Натисніть Фільтрувати на вкладці налаштувань, щоб відобразити лише ті кампанії, 

які відповідають певним критеріям. Так вам буде простіше внести групові зміни до певних 

кампаній. 
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6. Формати оголошень 
6.1. Створення оголошень 

6.1.1. Графічні оголошення 

Що передбачає ця політика?  

Графічні оголошення – це оголошення, які містять зображення. Правила, що 

застосовуються до текстових оголошень, загалом поширюються і на графічні оголошення. 

Проте графічні оголошення також мають відповідати кільком додатковим вимогам, які 

наведено нижче. Ці правила застосовуються як до окремих графічних оголошень, так і до 

оголошень, створених за допомогою Галереї форматів оголошень.  

Технічні вимоги  

Графічні оголошення без анімації  

Тип файлу   .JPEG  

 .JPG  

 .PNG  

 .GIF  

Розмір файлу   до 150 Кб  

Розмір зображення   Вертикальний прямокутник: 240x400  

 Повний банер для мобільних пристроїв: 320x50  

 Банер: 468x60  

 Повний банер: 728x90  

 Квадрат: 250x250  

 Малий квадрат: 200x200  

 Великий прямокутник: 336x280  

 Вбудований прямокутник: 300x250  

 Хмарочос: 120x600  

 Широкий хмарочос: 160x600  

 Зображення на півсторінки: 300x600  

 Великий повний банер: 970x90  

 Великий банер для мобільних пристроїв: 320x100  

 Білборд: 970x250  

 Портрет: 300x1050  

 

Графічні оголошення з анімацією  

Тип файлу   .GIF  

Розмір файлу   до 150 Кб  

Розмір зображення   Банер: 468x60  

 Повний банер: 728x90  

 Квадрат: 250x250  

 Малий квадрат: 200x200  

 Великий прямокутник: 336x280  

 Вбудований прямокутник: 300x250  

 Хмарочос: 120x600  

 Широкий хмарочос: 160x600  

 Зображення на півсторінки: 300x600  

 Великий повний банер: 970x90  

 Великий банер для мобільних пристроїв: 320x100  

 Білборд: 970x250  

 Портрет: 300x1050  
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Тривалість і швидкість 

анімації  

 Тривалість анімації не може перевищувати 30 секунд.  

 Анімація може відтворюватися циклічно, але не довше 30 

секунд.  

 Швидкість показу оголошень з анімацією у форматі GIF не 

може перевищувати 5 кадрів/с.  

 

Оголошення HTML5  

Тип файлу   .ZIP  

Файл ZIP може містити будь-який із наведених нижче типів файлів.  

 .CSS  

 .JS  

 .HTML  

 .GIF  

 .PNG  

 .JPG  

 .JPEG  

Розмір файлу   до 150 Кб  

Розмір 

зображення  

 Банер: 468x60  

 Повний банер: 728x90  

 Повний банер для мобільних пристроїв: 320x50  

 Квадрат: 250x250  

 Малий квадрат: 200x200  

 Великий прямокутник: 336x280  

 Вбудований прямокутник: 300x250  

 Хмарочос: 120x600  

 Широкий хмарочос: 160x600  

 Зображення на півсторінки: 300x600  

 Великий повний банер: 970x90  

 Великий банер для мобільних пристроїв: 320x100  

 Білборд: 970x250  

 Портрет: 300x1050  

Підтримувані 

функції  

Важливо  

 Підтримуються лише оголошення HTML5, створені в Google Web 

Designer.  

 Елементи у файлі ZIP можуть бути довільною комбінацією 

підтримуваних типів файлів. Докладну інформацію подано в розділі 

"Типи файлів" у цій таблиці.  

 Усі зображення, які використано в оголошенні HTML5, мають бути 

розташовані локально, а не на сторонніх ресурсах. Також вони мають 

бути частиною елементів, з яких складається файл ZIP.  

 Підтримуються лише компоненти, яких можна торкнутися. 

Відеозаписи та карти не підтримуються.  

 Підтримуються лише веб-шрифти Google. Інші веб-шрифти не 

підтримуються.  

 Такі цільові дії середовища, як час перегляду та взаємодії й 

кількаразовий вихід, не підтримуються.  

 Оголошення, які розгортаються, не підтримуються.  

 Методи локального сховища не можна використовувати в 
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оголошеннях HTML5.  

 

Flash-оголошення  

Тип файлу   .SWF (Flash)  

Розмір файлу   до 150 Кб  

Розмір 

зображення  

 Банер: 468x60  

 Повний банер: 728x90  

 Квадрат: 250x250  

 Малий квадрат: 200x200  

 Великий прямокутник: 336x280  

 Вбудований прямокутник: 300x250  

 Хмарочос: 120x600  

 Широкий хмарочос: 160x600  

 Зображення на півсторінки: 300x600  

 Великий повний банер: 970x90  

 Великий банер для мобільних пристроїв: 320x100  

 Білборд: 970x250  

 Портрет: 300x1050  

Тривалість і 

швидкість 

анімації  

 Тривалість анімації не може перевищувати 30 секунд.  

 Анімація може відтворюватися циклічно, але не довше 30 секунд.  

 Кадрова частота Flash-оголошень не має перевищувати 24 кадрів на 

секунду.  

Версія Flash   Важливі примітки 
Наразі система AdWords підтримує програвач Adobe Flash Player 

версій від 4 до 10.1. Якщо використовувати іншу версію програвача 

(наприклад, 10.2), оголошення не завантажуватимуться.  

 З огляду на ці параметри Flash-оголошення можуть інколи не 

відтворюватися.  

Слід пам’ятати  

Деякі розміри графічних оголошень доступні лише в певних країнах.  

Нижче перелічено додаткові розміри анімованих і неанімованих графічних 

оголошень, а також Flash-оголошень для певних регіонів.  

Розміри графічних оголошень за регіонами  

Тип оголошення  Розміри  Обмеження 

розміру  

Регіон  

Польський білборд  750x100  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Польщі  

Подвійний польський білборд  750x200  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Польщі  

Потрійний польський білборд  750x300  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Польщі  

Вертикальний прямокутник  240x400  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Росії  

Панорама  980x120  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Швеції  
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Верхній банер  930x180  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Данії  

Потрійний широкоекранний 

банер  

250x360  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Швеції  

Мережевий банер  580x400  150 Кб  Популярний розмір оголошень у 

Норвегії  

Змінні clickTAG: 

У системі Google заборонено розміщувати Flash-оголошення, які не підтримують 

змінну clickTAG. СlickTAG – це код відстеження, який Google призначає кожному окремому 

оголошенню. Це дає змогу Google реєструвати, де було показано оголошення та коли на 

нього натиснув користувач, а також допомагає рекламодавцям визначати ефективність їхніх 

кампаній.  

 Натиснувши Flash-оголошення, користувачі мають переходити на сторінку з URL-

адресою, зазначеною в аргументі clickTAG. Застосовувати проміжні 

переспрямування заборонено.  

 Ім’я змінної має виглядати як "clickTAG" (TAG великими літерами, без пробілу 

між click і TAG). Варіанти "click tag", "Click Tag" тощо неправильні.  

Код параметра ClickTAG для ActionScript 2:  

   on (release) 

   { 

    if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:" || clickTAG.substr(0, 6) == "https:") 

    { 

     getURL(clickTAG, "_blank"); 

    } 

   }  

Код параметра ClickTAG для ActionScript 3:  

import flash.events.MouseEvent; 

import flash.net.URLRequest; 

// ...... 

someButton_or_displayObject_to_receive_mouseClick.addEventListener( 

   MouseEvent.CLICK, 

   function(event: MouseEvent) : void { 

     flash.net.navigateToURL(new URLRequest( root.loaderInfo.parameters.clickTAG), "_blank"); 

     } 

   );  

У прикладі ActionScript 3 замініть someButton_or_displayObject_to_receive_mouseClick 

на фактичну назву кнопки, яка отримає клік.  

Код параметра ClickTAG для перевірки префікса https:  

   on (release) 

     { 

       if (clickTAG.substr(0, 5) == "http:" || clickTAG.substr(0, 6) == "https:") 

       { 

        getURL(clickTAG, "_blank"); 

       } 

     } 

Зверніть увагу, що вказувати в коді цільову URL-адресу для оголошення не 

обов’язково; вона визначається за аргументом clickTAG. Також, залежно від структури 
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вашого Flash-оголошення, можливо, перед "clickTAG" потрібно вставити параметр "_root." 

або "_level0.". У результаті ви отримаєте "_root.clickTAG" або "_level0.clickTAG". Перед 

розміщенням оголошення наполегливо рекомендуємо завантажити його до облікового запису 

та перевірити, чи правильно воно працює. Таким чином, ви матимете час на внесення 

потрібних змін.  

Обмеження на відстеження подій: 

У системі Google заборонено відстеження окремих дій користувача, не пов’язаних із 

кліками. До заборонених параметрів відстеження належать:  

 відстеження конверсії за показами;  

 відстеження ключа-модифікатора;  

 відстеження вказівника миші.  

Обмеження на використання алгоритмів: 

У мережі Google існують обмеження на використання наведених нижче алгоритмів.  

 Додаткові виклики. Код оголошення не повинен викликати зовнішній сервер для 

виконання додаткових сценаріїв JavaScript або інших функцій. Усі функції мають 

бути прописані в самому коді.  

 Уникнення відстеження. Заборонено змінювати алгоритм роботи оголошення 

таким чином, щоб уникнути URL-адреси переспрямування AdWords або видалити 

її.  

 Зміни місця призначення. Оголошення мають спрямовувати користувачів на веб-

сторінку з відповідною цільовою URL-адресою. Сторінка з цільовою URL-

адресою не повинна відкриватись у самому фреймі iFrame оголошення.  

 Інтегроване аудіо. В оголошеннях можна використовувати лише аудіоматеріали, 

які відтворюються за запитом користувача.  

 Поведінка вказівника. У межах оголошення дозволено змінювати поведінку 

вказівника миші користувача та вигляд стрілки. Однак користувач повинен мати 

можливість зупинити цю взаємодію, якщо він не сам її ініціює, або вона має 

зупинятись автоматично за 5 секунд.  

 Випадкові числа. Оголошення не повинні містити код, що генерує чи 

використовує випадкові числа.  

 Інші неприпустимі операції. Забороняється використовувати в оголошеннях будь-

які програмні або інші засоби, які можуть перешкоджати нормальній роботі 

AdWords. Неповний перелік вимог включає належне відображення оголошення 

для користувачів, реєстрацію показів у Google та спрямування користувача, який 

натиснув оголошення, на сторінку з цільовою URL-адресою, указаною 

рекламодавцем в обліковому записі AdWords.  

Докладніші відомості про технологію Flash (включно з детальними технічними 

характеристиками) можна переглянути в офіційному Довідковому центрі Flash.  

Вимоги до вмісту  

Графічний формат 

Розмір оголошень має точно відповідати вибраному вами розміру зображення. 

Оголошення не можна повертати на 90 чи 180 градусів. Вони не можуть бути розділеними, 

містити свої копії чи відображатись у вигляді кількох оголошень. У системі Google 

заборонено розміщувати оголошення, що виходять за межі рамки чи іншим чином займають 

додатковий простір веб-сайту.  

Зверніть увагу, що в кожному графічному оголошенні відображається невелике 

інформаційне графічне накладання. Розмір зображення не змінюватиметься, щоб вмістити 

цей елемент. Оголошення необхідно надсилати в повному вихідному розмірі вибраного 

формату з урахуванням накладання. Якщо розмір оголошення змінити перед надсиланням, 

під час показу певні частини блоку можуть виявитися пустими. Створюючи стандартне 
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графічне оголошення, у тому числі з використанням шаблону з Галереї форматів оголошень, 

ви можете попередньо переглянути його разом із накладанням.  

Релевантність і якість 

Графічні оголошення мають бути релевантні рекламованому сайту. Зображення в 

оголошеннях мають бути чіткими й розбірливими, а текст – зрозумілим. Забороняється 

використовувати в оголошеннях зображення, якщо вони нечіткі, розмиті або їх не можна 

розпізнати.  

Блимаюче та мерехтливе тло 

В оголошеннях Google забороняється використовувати блимання, мерехтливе тло й 

інші дратівливі ефекти.  

Імітація вмісту сайту, статей із новинами або текстових оголошень 
Оголошення не мають імітувати вміст видавця, елементи макета й функції сайту або статті з 

новинами. Вони також не мають містити знімки екрана з текстовими оголошеннями Google 

AdWords або імітувати їх іншим способом.  

Використання шахрайських прийомів для отримання кліків 
У системі Google заборонено використовувати шахрайські прийоми, які обманом змушують 

користувачів натискати оголошення.  

 Оголошення не повинні нагадувати системні сповіщення чи сповіщення сайту.  

 Оголошення не мають імітувати чи нагадувати елементи інтерфейсу ОС Windows, 

Mac, Unix або Chrome (діалогові вікна, повідомлення про помилки тощо).  

 Оголошення повинні бути оформлені як реклама та помітно відрізнятися від 

вмісту сторінки.  

o Тло оголошення має чітко вказувати на те, що це реклама.  

o Продукт або пропозиція, про які йдеться в оголошенні, мають бути чітко 

вказані (прорекламовані) відповідно до бренду, логотипа або назви.  

o До всіх оголошень із фоновим зображенням частково чорного, білого чи 

прозорого кольору потрібно додати добре видиму рамку, колір якої 

контрастуватиме з основним кольором тла оголошення.  

 Якщо хоча б одне оголошення не відповідатиме правилам, кампанію буде 

відхилено (не виключені також жорсткіші заходи).  

Використання шахрайських прийомів для отримання кліків (оголошення з 

анімацією) 

У системі Google заборонено використовувати в оголошеннях наведені нижче 

шахрайські прийоми.  

 Участь у змаганні, грі чи розіграші призів не може бути єдиною метою 

оголошення. Проте оголошення можуть рекламувати тоталізатори та змагання, 

доступні на відповідних сайтах.  

 У межах оголошення дозволено імітувати дії миші чи комп’ютера (наприклад, 

переміщувати вказівник миші), але цей ефект має тривати не більше 5 секунд.  

 Анімовані функції або піктограми допускаються, лише якщо такі функції 

активуються на цільовій сторінці або стосуються вмісту, доступного на цільовій 

сторінці.  

Використання шахрайських прийомів для отримання кліків (оголошення з 

Галереї форматів оголошень) 

У системі Google заборонено використовувати в оголошеннях наведені нижче 

шахрайські прийоми.  

 Оголошення може містити фіктивні анімаційні значки й інші елементи, однак 

відповідні функції обов’язково мають діяти належним чином або реалізовуватися 

на цільовій сторінці.  

Статус оголошення 
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У Google кожному оголошенню призначається певний статус, щоб воно 

відображалося лише належній аудиторії. Графічні оголошення та вміст, на який вони 

спрямовують, повинні мати статус "Для сімейного перегляду". Графічні оголошення та 

пов’язаний вміст сайту не можуть мати статус "Не для сімейного перегляду" або "Для 

дорослих".  

Що робити, якщо оголошення відхилено?  

Якщо ваше оголошення відхилено через порушення цієї політики, ознайомтеся з 

наведеними нижче порадами для вирішення проблеми.  

Причина 

відхилення  

Що це означає?  Що робити далі?  

Недопустима 

тривалість анімації  

Анімація в оголошенні 

триває довше 30 секунд.  

Переконайтеся, що анімація в оголошенні 

коротша 30 секунд.  

Неправильний 

макет зображення  

Макет оголошення 

нестандартний або 

виходить за межі фрейма.  

Переконайтеся, що розмір оголошення 

точно відповідає вибраному розміру 

зображення. Оголошення не має бути 

перевернутим набік чи догори ногами або 

виглядати як кілька окремих оголошень. 

Переконайтеся, що оголошення не виходить 

за межі фрейма та не займає на веб-сайті 

зайвого місція.  

Неприйнятний 

графічний вміст  

В оголошенні 

використовуються 

шахрайські прийоми, які 

обманом змушують 

користувачів натискати 

його.  

Переконайтеся, що ваше оголошення не 

містить шахрайських прийомів, 

призначених для отримання кліків.  

Низька якість 

зображення/відео  

Оголошення нечітке або 

його важко розпізнати.  

Видаліть з оголошення всі нечіткі, розмиті 

або невпізнавані зображення.  

Неприйнятний 

вміст зображення 

або відео  

Оголошення містить 

матеріали категорії "Не для 

сімейного перегляду".  

Відредагуйте оголошення, видаливши вміст 

для дорослих або такий, що не підходдля 

сімейного перегляду.  

Як надіслати оголошення на повторний розгляд? 

Якщо оголошення відхилено, його можна надіслати на повторний розгляд. Для цього 

достатньо просто внести зміни та зберегти оголошення. Щоб уникнути повторного 

відхилення, перевірте відповідність оголошення нашим правилам. Перед збереженням 

оголошення видаліть із нього всі згадки про неприйнятний вміст. 

Ось як можна внести зміни до оголошення. 

1. У своєму обліковому записі перейдіть на вкладку Оголошення. 

2. Наведіть курсор на рядок таблиці з оголошенням, яке потрібно відредагувати. 

Натисніть значок олівця біля оголошення, щоб одразу внести до нього зміни. 

3. Завершивши редагування оголошення, натисніть кнопку Зберегти. 

Коли ви відредагуєте та збережете оголошення, у стовпці Статус значення 

"Відхилено" зміниться на інше значення, як-от "Розглядається" або "Придатне". Перевірка 

більшості оголошень триває один робочий день. Іноді цей процес може тривати довше, 

оскільки деякі оголошення потребують ретельнішого розгляду.  

Наслідки порушення цієї політики  
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 Відхилення оголошення: оголошення, які не відповідають цій політиці, може 

бути відхилено. Така реклама не відображатиметься до виправлення та 

затвердження оголошення.  

 Вимкнення домену. Ми можемо призупинити роботу веб-сайтів, які порушують 

положення цієї політики. Ці веб-сайти не можна буде рекламувати, доки не внести 

відповідні зміни.  

 Призупинення дії облікового запису. Дію облікового запису може бути 

призупинено в разі виявлення кількох незначних порушень політики або одного 

серйозного. У такому випадку жодне оголошення з призупиненого облікового 

запису не відображатиметься, а рекламні матеріали порушника більше не 

прийматимуться. Дію всіх пов’язаних облікових записів може бути остаточно 

припинено, а нові облікові записи автоматично призупинятимуться на етапі 

налаштування. 

Контактна інформація  

Якщо ви досі маєте запитання про цю політику, зв’яжіться з нами, перейшовши за 

посиланням нижче, і заповніть запропоновану форму. 

 

6.1.2. Поради зі створення ефективних текстових оголошень 

Найбільший успіх мають конкретні, доречні, привабливі та мотивуючі текстові 

оголошення. 

 

Зробіть акцент на родзинці своєї пропозиції 
Безкоштовна доставка? Широкий вибір? Розкажіть про це потенційним 

клієнтам! Акцентуйте увагу на товарах, послугах і пропозиціях, що 

вирізняють вашу компанію серед конкурентів. 

 

Укажіть ціни й інформацію про спеціальні пропозиції 
Щоб прийняти рішення, люди часто користуються пошуком Google. 

Допоможіть їм зробити вибір! Якщо ви пропонуєте сезонні знижки чи 

товар з обмеженої колекції, обов’язково розкажіть про це. 

 

Закликайте клієнтів до дій 
Продаєте товари? Розкажіть, що саме можна придбати у вашому магазині. 

Пропонуєте послугу? Розкажіть, як зв’язатися з вами. Ефектні дієслова – 

на зразок придбайте, зателефонуйте сьогодні, замовте, перегляньте, 

зареєструйтеся або з’ясуйте ціну – підкажуть клієнтам, що робити далі. 

 

Додайте до оголошення принаймні одне ключове слово 
Так ви зможете привернути увагу користувачів, які виконують пошук за 

певними ключовими словами з вашого текстового оголошення. 

Наприклад, якщо ви додали ключове слово цифрові камери, бажано, щоб 

заголовок був на зразок "Купуйте цифрові камери". 

 

Вміст цільової сторінки має відповідати тексту оголошення 
Переконайтеся, що на цільовій сторінці вашого веб-сайту (на яку 

переспрямовує оголошення) представлено інформацію про товари та 

послуги, які ви рекламуєте. Клієнти можуть залишити ваш веб-сайт, якщо 

відразу не побачать те, що вони шукали. 
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Зацікавте клієнтів із мобільними пристроями 
Люди, які бачать ваші оголошення на мобільних пристроях, швидше за 

все захочуть дізнатися вашу адресу або зателефонувати вам. Тому 

використовуйте в оголошеннях спеціальні розширення з адресою та 

номером телефону компанії. Також радимо створити націлені на 

користувачів мобільних пристроїв оголошення, де як цільову сторінку 

буде вказано мобільну версію вашого веб-сайту та надаватимуться 

спеціальні пропозиції, розраховані на цю аудиторію. Пам’ятайте, що на 

мобільних пристроях текстові оголошення можуть виглядати по-іншому. 

 

Експериментуйте 
Створіть у кожній групі 3–4 оголошення з різним текстом, щоб дізнатися, 

що подобається клієнтам. Система AdWords автоматично відображатиме 

найефективніші оголошення з групи частіше за інші.  

 

6.1.3. Компоненти текстового оголошення 

Текстові оголошення – найпростіший варіант оголошень AdWords у мережі – містять 

три компоненти: заголовок, відображувану URL-адресу та два рядки з описом. 

Реклама в Google 

adwords.google.com 

Потрібні неймовірні результати? 

Створіть рекламну кампанію сьогодні 

Заголовок 

Відображувана URL-адреса 

Опис 

Заголовок 

Люди перш за все звертають увагу на текст заголовка. Варто додати до нього ключові 

слова, які відповідатимуть пошуковим термінам користувачів. У прикладі оголошення вище, 

ключове слово "реклама" приверне увагу людей, які шукають шляхи розміщення реклами в 

мережі.  

Відображувана URL-адреса 

Відображувана URL-адреса, зазвичай зеленого кольору, показує адресу вашого веб-

сайту. Завдяки їй користувачі розуміють, на який сайт перейдуть, натиснувши оголошення. 

Користувачів можна спрямовувати до конкретної частини цього веб-сайту за допомогою 

довшої URL-адреси цільової сторінки, яку система AdWords не показує в оголошенні.  

Опис 

Використовуйте опис, щоб указати основну інформацію про свій продукт або 

послугу. На мобільних пристроях, де існує жорстке обмеження місця, система AdWords 

інколи скорочує або видаляє другий рядок з описом. Докладніше про відображення 

текстових оголошень на мобільних пристроях. 

Пам’ятайте: у Медійній мережі Google текстові оголошення можуть виглядати 

інакше. 

Обмеження довжини 

  Максимальна 

довжина 

(для більшості мов) 

Максимальна довжина 

(для мов із символами подвійної 

ширини*) 

Заголовок: 25 символів 12 символів 

Відображувана URL-

адреса: 

35 символів 17 символів 

Перший рядок з описом: 35 символів 17 символів 

Другий рядок з описом**: 35 символів 17 символів 
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*Мови із символами подвійної ширини – це мови (наприклад, китайська, японська та 

корейська), де використовуються символи подвійної ширини. 

**Текст у другому рядку з описом може мати інший вигляд на мобільних пристроях. 

Довші текстові оголошення 
Ви можете створювати довші текстові оголошення, якщо цільовою аудиторією є 

жителі Азербайджану, Білорусі, Китаю, Гонконгу, Японії, Казахстану, Киргизстану, 

Російської Федерації, Південної Кореї, Тайваню, Таджикистану, України або Узбекистану.  

Використання спеціальних символів в оголошеннях 

Більшість символів інших мов (не англійської), як-от тильди, умлаути, седиль, 

відображаються коректно в оголошеннях, а також у відображуваній URL-адресі. 

Для мов із символами подвійної ширини (китайської, японської та корейської) 

текстові оголошення в результатах пошуку Google відображаються так, як у вашому 

обліковому записі. Власні оголошення краще переглядати за допомогою Інструмента 

попереднього перегляду й діагностики оголошень, а не шукати його в Google. 

 

6.1.4. Створення графічних оголошень різних розмірів 

Потрібно справити враження на клієнтів за допомогою незабутньої графіки? 

Використовуйте графічні оголошення, щоб привертати увагу людей, коли вони переглядають 

веб-сайти в Медійній мережі Google. Мережа містить тисячі сайтів і програм, серед яких -

онлайн-газети, блоги та такі веб-сайти Google, як Blogger. Завдяки графічним оголошенням, 

які поєднують у собі зображення й текст, ви зможете привернути увагу клієнтів до свого веб-

сайту.  

У цій статті розглянуто вказані нижче теми.  

 Прийнятні розміри статичних графічних оголошень для настільних комп’ютерів  

 Прийнятні розміри статичних графічних оголошень для мобільних пристроїв 

високого класу  

 Створення графічних оголошень  

 Користування Галереєю форматів оголошень  

Ви, напевне, бачили великі графічні оголошення у верхній частині веб-сайтів. Саме 

про них піде мова. Ось приклад графічного оголошення на сайті про фітнес (виділено 

червоним кольором). 

 
Ефектно, чи не так? Графічні оголошення AdWords можуть мати будь-який із 

попередньо схвалених розмірів, що вказуються в пікселях. Використовуйте зображення для 

поширення інформації про свій бренд або збільшення кількості кліків і трафіку до свого веб-

сайту.  

Приклад  

Припустімо, що ви продаєте в’язані шарфи в Інтернеті й хочете збільшити обсяг 

продажів продукції. Створіть графічні оголошення, щоб продемонструвати шарфи, і націльте 

оголошення на веб-сайти Медійної мережі , де продаються одяг і аксесуари. Або вам 

потрібно лише поширити інформацію про свій бренд без збільшення обсягу продажів. У 
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такому випадку можна розмістити графічні оголошення на блогах або у форумах для людей, 

що захоплюються в’язанням.  

Підтримувані розміри й формати оголошень  

Перш ніж створювати оголошення в AdWords, підготуйте файл зображення 

належного розміру й формату. Вимоги до зображення залежать від того, де ви плануєте 

розташувати оголошення: на веб-сайтах для перегляду на комп’ютері або на веб-сайтах для 

мобільних пристроїв.  

В одному обліковому записі AdWords, інколи навіть в одній кампанії, можна 

використовувати оголошення різних форматів, а не лише графічні. Докладніше про різні 

типи кампаній і доступні формати оголошень . Зверніть увагу: наведені нижче приклади 

зображень служать лише для ілюстрування характеристик. Залежно від властивостей вашого 

веб-переглядача та пристрою вони можуть відображатися неправильно.  

Характеристики графічних оголошень настільних ПК: 

Прийнятні формати файлів : GIF, .JPG, .JPEG, .PNG, .SWF.  

Обмеження розміру файлу : 150 Кб або менше для всіх файлів.  

Прийнятні розміри оголошень :  

 Квадрат 250 x 250  

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, збоку або внизу сторінки.  

 Малий квадрат 200 x 200 

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, збоку або внизу сторінки.  

 Банер 468 x 60 

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, посередині або внизу 

сторінки.  

 Повний банер 728 x 90 
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Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, посередині або внизу 

сторінки.  

 Вбудований прямокутник 300 x 250 

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, збоку або внизу сторінки.  

 Великий прямокутник 336 x 280 

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, збоку або внизу сторінки.  

 Хмарочос 120 x 600 

 
Оголошення такого розміру може бути розташоване праворуч або ліворуч на сторінці.  

 Широкий хмарочос 160 x 600 
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Оголошення такого розміру може бути розташоване праворуч або ліворуч на сторінці.  

 Оголошення на півсторінки 300 x 600  

 Великий повний банер 970 x 90  
Оголошення такого розміру може бути розташоване вгорі, посередині або внизу 

сторінки.  

Характеристика графічних оголошень на моб. Пристроях: 

Ви також можете створювати графічні оголошення для показу на пристроях iPhone та 

інших мобільних пристроях високого класу з повнофункціональними веб-переглядачами 

HTML.  

Прийнятні формати файлів : GIF, .JPG, .JPEG, .PNG.  

Обмеження розміру файлу : 150 Кб або менше для всіх файлів.  

Прийнятні розміри оголошень :  

 Повний банер для мобільних пристроїв 320 x 50 

 
 Малий квадрат 200 x 200 

 
 Квадрат 250 x 250 
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 Вбудований прямокутник 300 x 250 

 
 Також доступний великий банер для мобільних пристроїв 320 x 100 . 

Поради  

 Після створення оголошення переконайтеся, що в кампанії вибрано правильні 

налаштування для пристроїв, щоб оголошення відображалося на мобільних 

пристроях високого класу. Докладніше про оголошення для мобільних пристроїв 

високого класу  

 Ви також можете створити графічні оголошення для пристроїв, що 

використовують технологію WAP (такі пристрої зазвичай мають невеликі екрани). 

Докладніше про графічні оголошення WAP  

Наведені вище приклади оголошень відображаються так, як на веб-сторінках XHTML 

для мобільних пристроїв. Вигляд "користувацької панелі" оголошення (складається з тегу 

"[Ad]" і відображуваної URL-адреси) може дещо відрізнятися, залежно від мови розмітки 

сторінки.  

Додаткові характеристики  

Вище наведено лише основні характеристики. Перегляньте наші правила рекламної 

політики щодо графічних оголошень , щоб дізнатися про додаткові вимоги до анімованих 

графічних оголошень, Flash-оголошень і загального вмісту оголошення. Переконайтеся, що у 

вас є необхідні дозволи на використання зображення.  

Створення графічного оголошення  

Натисніть наведені нижче посилання, щоб переглянути дві різні покрокові інструкції 

зі створення графічного оголошення.  

 Завантаження стандартного графічного оголошення . Якщо у вас є готовий 

файл з оголошенням, завантажте його в AdWords.  

 Використання шаблонів графічних оголошень із Галереї форматів оголошень 

. Скориставшись наявними шаблонами в Галереї форматів оголошень, можна 

створити спеціальне оголошення. Можна комбінувати власні завантажені 

зображення та зображення з архіву галереї зображень і редагувати їх за 

допомогою цього інструмента.  

Завантаження графічного оголошення: 

1. Увійдіть у систему AdWords на веб-сторінці http://www.adwords.google.com.ua .  

2. Натисніть вкладку Кампанії .  

3. Виберіть на сторінці вкладку Оголошення .  
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4. Натисніть + ОГОЛОШЕННЯ та виберіть Графічне оголошення . Цей пункт не 

відображається? Перевірте, чи для вашої кампанії ввімкнено показ у Медійній 

мережі. 

 
5. У діалоговому вікні "Способи створення графічного оголошення" натисніть 

значок олівця та введіть URL-адресу свого веб-сайту.  

6. Натисніть кнопку Створити оголошення .  

Відкриється вікно з ідеями, які відповідають вмісту вашого веб-сайту.  

7. Виберіть одну з них і натисніть посилання Дивитися всі варіанти .  

8. У вікні "Вибір розмірів оголошень" установіть прапорці в потрібних полях і 

натисніть OK .  

9. У вікні "Ідеї щодо оголошень" натисніть спадне меню Виберіть групу оголошень 

, знайдіть потрібну кампанію та вкажіть групу оголошень.  

10. Натисніть кнопку Оновити ідеї .  

11.  Натисніть кнопку OK . 

Коли графічне оголошення збережено, ми перевіримо його на відповідність правилам 

рекламної політики . Схвалене оголошення можна буде запустити майже відразу (це 

залежить від його вмісту та налаштувань кампанії). 

Користуванні галереєю форматів оголошень: 

1. Увійдіть у систему AdWords на веб-сторінці http://www.adwords.google.com.ua .  

2. Виберіть кампанію чи групу оголошень, у якій потрібно створити графічне 

оголошення.  

3. Перейдіть на вкладку Оголошення .  

4. Виберіть пункт Галерея оголошень у меню Оголошення над таблицею 

статистики. Якщо цей пункт не відображається, переконайтеся, що вашу кампанію 

націлено на Медійну мережу. 
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5. У галереї виберіть шаблон відповідно до зображення. 

 
6. Заповніть обов’язкові поля шаблону, а також завантажте зображення. Ви зможете 

попередньо переглянути оголошення під час його створення. Ви можете вибрати 

зображення з нашого архіву безкоштовних зображень, із власної медіа-бібліотеки 

попередньо завантаженого вмісту або скористатися зображенням, розміщеним на 

власному сайті. 
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7. Натисніть Далі , щоб переглянути оголошення знову з усіма доступними 

розмірами зображення. Зніміть прапорці для всіх розмірів, у яких вміст 

оголошення відображається неправильно.  

8. Завершивши, натисніть Зберегти оголошення . 

Коли графічне оголошення збережено, ми перевіримо його на відповідність правилам 

рекламної політики . Схвалене оголошення можна буде запустити майже відразу (це 

залежить від його вмісту та налаштувань кампанії). 

Використання технології Flash в оголошенні: 

Не всі пристрої підтримують технологію Flash. Щоб ваша реклама могла 

відображатися й на пристроях, які не підтримують технологію Flash, система AdWords може 

створити для вас версію оголошення без використання цієї технології. Після завантаження 

Flash-файлу з’явиться опція перегляду оголошення без цієї технології. Ця опція не 

відображається? Переконайтеся, що ваш файл SWF підтримує ActionScript 2.0, а також за 

можливості намагайтеся не використовувати фільтри чи змішування.  

В AdWords можна перетворити формат вмісту з Flash на HTML5, який підтримується 

на більшості комп’ютерів, планшетів і мобільних пристроїв. Перетворене оголошення може 

відрізнятися від вихідного оголошення Flash, тому уважно його перегляньте, перш ніж 

зберегти. Підтримуються більшість фігур, вбудовані шрифти, анімація з часовою шкалою, 

текст, уривки фільмів, кнопки та сценарії, проте застосування фільтрів або змішування не 

підтримується. Система автоматично вибиратиме версію оголошення, залежно від пристрою, 

яким користується потенційний клієнт.  

Порада  

До графічного оголошення варто додати текст, наприклад стислий опис продукту чи 

заклик до дії, щоб зробити ідею зрозумілішою. Окрім того, текст підказує користувачу, що 
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це не просто декоративна картинка, а оголошення, з яким можна взаємодіяти. Перегляньте 

додаткові поради зі створення ефективних медійних оголошень .  

Хочете продемонструвати зображення своєї продукції серед результатів пошуку 

Google? Створіть оголошення для продукту.  

Пам’ятайте  

У кутку графічних оголошень у Медійній мережі Google є маленький хрестик ("х"), як 

у прикладі нижче.  

 
Натискаючи "х", користувач повідомляє Google, що більше не хоче бачити 

оголошення з веб-домену цього оголошення. Це означає, що в майбутньому Google 

намагатиметься не показувати оголошення, пов’язані з URL-адресою цієї рекламної кампанії. 

Наприклад, якщо користувач проігнорує оголошення від mikesmountaineering.com, буде 

вимкнено оголошення як на рівні всього домену mikesmountaineering.com, так і на рівні 

окремих сторінок, наприклад mikesmountaineering.com/hikingboots. Завдяки цій функції 

споживачі можуть контролювати оголошення, які вони бачать, а рекламодавці – 

заощаджувати кошти за рахунок показу реклами лише зацікавленим людям. 

 

6.1.5. Використання служби AdWords для створення відеореклами 

Онлайн-відео – цікавий інтерактивний спосіб привернути увагу користувачів у мережі 

й заохотити їх перейти на ваш сайт. За допомогою AdWords для відео ви можете 

рекламувати свою компанію, використовуючи різноманітні формати оголошень у таких 

місцях: 

 у Медійній мережі Google (мережі видавців веб-вмісту); 

 у мережі YouTube; 

 на сторінках, в іграх і додатках видавців відеовмісту в Медійній мережі Google 

(включно з YouTube). 

Примітка 

Відеореклама TrueView In-stream може відображатися у відео на YouTube (на 

сторінках перегляду YouTube). 

Інструмент для досягнення комерційних цілей 

Сайти видавців можуть орієнтуватися на потокове відео як основну частину вмісту їх 

сайту або розміщувати відео як додатковий вміст або інтерактивну рекламу. Сайт YouTube – 

найбільший і найпотужніший видавець Google, на якому розміщується відеовміст. Існує 

декілька способів розміщення оголошень у відео лише на YouTube або розміщення відео у 

вмісті будь-якого видавця в Медійній мережі Google. 

Вибір інструмента для створення відеореклами залежить від ваших комерційних 

цілей. 

 Розширення аудиторії (плата за перегляд)  
Якщо ви хочете зацікавити глядачів відеовмістом, призначивши ставку з ціною за 

перегляд (CPV), радимо вибрати формати відеореклами TrueView та скористатися 

інструментом AdWords для відео. З моделлю встановлення ставок CPV для 
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відеореклами у форматі TrueView ви сплачуватимете лише за перегляд вашого 

відео глядачем, а не за кожен показ свого оголошення. 

 Змішані формати та оплата за клік (CPC) або тисячу показів (CPM)  
Якщо ви орієнтуєтеся на інші формати відео для AdWords, ставки CPC або CPM 

для кампаній із відеорекламою, запускайте звичайні кампанії медійної реклами, 

оголошення для яких створюйте за допомогою Галереї форматів оголошень. Ця 

галерея також стане в пригоді, якщо в одній кампанії формати відеореклами 

потрібно поєднати з іншими форматами оголошень. 

Ви можете створити відеорекламу за допомогою AdWords для відео або за допомогою 

Галереї форматів оголошень. Нижче описано, як це зробити. 

Використання програми "AdWords для відео" 

AdWords для відео – це інструмент, призначений для налаштування та проведення 

відеокампаній в Інтернеті. Вам будуть доступні спеціальні шаблони AdWords для відео та 

формати TrueView для YouTube. 

 У цьому інструменті підтримуються лише відеоформати TrueView та лише плата 

за перегляд (CPV). 

 Відеореклама має розміщуватися на YouTube. 

 Варіанти звітування включають вищий рівень розподілення даних про 

відеорекламу, який не доступний в інших інструментах AdWords із керування 

кампаніями. 

 Кампанії можуть містити лише відеорекламу у форматі TrueView. У них не можна 

включати оголошення в текстовому, графічному чи інших форматах відеореклами. 

Користування Галереєю форматів оголошень 

Галерея форматів оголошень – це інструмент, який дозволяє створювати медійні 

оголошення різноманітних форматів (наприклад, відеорекламу) у різних категоріях. На 

початку створення нового оголошення інструмент доступний на вкладці Оголошення на 

будь якій сторінці облікового запису.  

 Крім стандартних форматів медійних оголошень, можна створювати рекламу на 

основі ряду відеоформатів; при цьому деякі з них можна розміщувати й на інших 

сайтах, окрім YouTube. 

 У цьому інструменті ви працюватимете з невластивими для AdWords шаблонами. 

 Для оголошень установлюється ціна на основі ставок CPC, CPM або CPV*.  

 За винятком відеореклами у форматі TrueView, в одній кампанії AdWords можуть 

поєднуватись оголошення різних форматів. 

Примітка 

* Усі формати TrueView використовують ставку CPV. Відповідні звіти можна знайти 

в розділі "Усі відеокампанії" в обліковому записі AdWords для відео. 

 

6.1.6. Типи оголошень для мобільних пристроїв 

 Використовуйте оголошення для мобільних пристроїв і залучайте клієнтів, які 

перебувають у дорозі 

 Ознайомтеся з різними типами оголошень для мобільних пристроїв 

 Довідайтеся, як показувати оголошення на різних мобільних пристроях 

(наприклад, на смартфонах і мобільних телефонах) 

 Дізнайтеся, як вимкнути показ оголошень на мобільних пристроях 
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Місця показу мобільних оголошень Типи оголошень 

На мобільних телефонах  Текстові WAP-оголошення для 

мобільних пристроїв  

 Графічні WAP-оголошення для 

мобільних пристроїв  

 

На мобільних пристроях із 

повнофункціональними веб-переглядачами, 

(наприклад, на смартфонах і планшетах) 

 Текстові оголошення 

 Графічні оголошення 

 Оголошення з рекламою додатка 

 

У додатках на смартфонах і планшетах  Оголошення з рекламою додатка 

 Графічні оголошення з рекламою 

додатка 

 Відеореклама з рекламою додатка 

 

Важливо 

Щоб розміщувати графічні оголошення, потрібно створити в Медійній мережі 

кампанію типу "Лише медійна мережа" чи "Пошукова мережа з вибором медійної".  

Порада 

Створіть спеціальне оголошення з відображуваною та цільовою сторінками для 

мобільних пристроїв – і будьте впевнені, що ваша реклама виглядатиме якнайкраще навіть 

на невеличкому екрані. Для цього слід установити біля налаштування "Пристрої" прапорець 

"Мобільні пристрої". Тоді користувачі мобільних телефонів бачитимуть лише ті оголошення, 

які відповідно оптимізовано, навіть якщо ваша реклама придатна для показу на всіх 

пристроях.  

Оголошення на мобільних пристроях 

Багато мобільних пристроїв підтримують повнофункціональні веб-переглядачі, тому 

відображувані веб-сайти виглядають на них майже так само, як і на настільних комп’ютерах. 

Також на ці пристрої можна завантажувати додатки з відповідних магазинів або веб-сайтів. 

Якщо використовувати різні типи оголошень, у вашого сайту з’явиться більше відвідувачів і 

кількість завантажень мобільного додатка значно зросте. 

Примітка 

Оголошення з усіх нових кампаній придатні для показу на більшості мобільних 

пристроїв. За бажання можна будь-коли вимкнути показ оголошень на мобільних пристроях. 

Текстові оголошення для мобільних пристроїв: 

Ця реклама виглядає так само, як і звичайні текстові оголошення на настільному 

комп’ютері. Основна відмінність полягає в тому, що під час пошуку на комп’ютері на 

сторінці відображається більше оголошень, ніж під час пошуку на мобільному пристрої. 

Динамічна оптимізація оголошень задля підвищення ефективності  

Система AdWords може іноді замінювати другий рядок опису в текстових 

оголошеннях для мобільних пристроїв на більш відповідні розширення оголошень – як-от 

розширення з посиланням на сайт, розширення з адресою або розширення з описом (якщо ви 

ввімкнули їх). Це дає змогу показувати вашим потенційним клієнтам якомога релевантнішу 

інформацію й може збільшувати коефіцієнт кліків із переходом на ваших оголошеннях.  

Приклади нижче показують, як AdWords може динамічно оптимізувати ваші 

оголошення, щоб надавати більш релевантну й ефективну інформацію. Зверніть увагу, що 

згадані в прикладах випадки трапляються не завжди; крім того, ця функція недоступна для 

облікових записів, які рекламують фармацевтичні продукти або послуги.  

Приклади  
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Сценарій аукціону 

оголошень  

Що показується в 

оголошенні  

Як може виглядати 

оголошення  

Певне ввімкнене 

розширення оголошень має 

більшу ефективність, ніж 

другий рядок опису в тексті 

оголошення.  

Другий рядок опису буде 

замінено вашим 

найефективнішим 

розширенням оголошень для 

відповідної аудиторії.  

Заголовок  

Оголошенняwww.example.com  

Перший рядок опису  

Посилання на сайт 1 –

Посилання на сайт 2  

Другий рядок опису у 

вашому оголошенні має 

більшу ефективність, ніж 

розширення оголошень.  

У вашому оголошенні 

показуватиметься другий 

рядок опису.  

Заголовок – Перший рядок 

опису  

Оголошенняwww.example.com  

Другий рядок опису  

Ні другий рядок опису, ні 

розширення оголошень не 

призводять до отримання 

кращої позиції на аукціоні 

оголошень.  

Оголошення буде скорочено, 

щоб звільнити місце для інших 

релевантних оголошень на 

аукціоні.  

Заголовок  

Оголошенняwww.example.com  

Перший рядок опису 

Щоб користуватися цією функцією, жодні додаткові дії з вашого боку не потрібні, але 

можна вжити кілька заходів і ще більше оптимізувати текст своїх оголошень для мобільних 

пристроїв.  

 Створіть розширення оголошень, якщо ви цього ще не зробили. Якщо вони 

виявляться ефективнішими за текст опису, ці розширення оголошень 

з’являтимуться під час показу ваших оголошень на мобільних пристроях.  

 Добирайте короткі й закличні рядки опису. Не варто відмовлятися від 

створення другого рядка тексту опису – система AdWords показуватиме його, 

якщо він виявиться ефективнішим за розширення оголошень або якщо ваші 

оголошення відображаються також на комп’ютерах і планшетах. Довжина рядків 

опису не може перевищувати 35 символів, щоб їх було легко читати на 

маленькому екрані.  

 Створіть оголошення спеціально для мобільних пристроїв. Щоб ваша реклама 

з’являлася навіть на обмеженій площі, створіть короткий і чіткий текст опису, що 

тісно пов’язаний із динамічним стилем користувачів мобільних пристроїв. Під час 

створення такого оптимізованого для мобільних пристроїв оголошення поставте 

прапорець біля опції "Для мобільних", щоб система AdWords показувала його 

лише на мобільних пристроях.  

Цікаві факти  

Розширення оголошень враховуються під час обчислення рейтингу оголошення, тож 

показуючи більш релевантні й ефективні розширення, можна підвищити позицію 

оголошення. Якщо два конкуруючі оголошення мають однакову ставку та якість, вищу 

позицію на сторінці, швидше за все, матиме оголошення з більш релевантними 

розширеннями.  

Важливо  

Якщо потрібно показувати тільки текст опису та заборонити можливу заміну рядків з 

описом 2 високоефективними розширеннями оголошень, заповніть цю форму, щоб вимкнути 

оптимізацію мобільних текстових оголошень. 

Увага! Вимкнення може негативно позначитися на показнику CTR оголошення, 

оскільки в результаті високоефективні розширення оголошення не замінюватимуть рядок з 

описом 2.  
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Якщо не вимкнути показ оголошень на мобільних пристроях (у розділі "Пристрої" в 

налаштуваннях кампанії), то на них, зокрема на смартфонах і планшетах, автоматично 

відображатимуться ваші текстові оголошення. 

 Створення текстового оголошення 

 Дізнайтеся, як привернути увагу користувачів мобільних пристроїв 

Графічні оголошення для моб. Пристроїв: 

Графічні оголошення на мобільних пристроях подібні до звичайних графічних 

оголошень на комп’ютері, але вони можуть переспрямовувати користувачів на ваш веб-сайт 

для мобільних пристроїв або додаток. Щоб графічні оголошення відображалися на 

мобільних пристроях, обов’язково підключіть свою кампанію до Медійної мережі. Щоб 

оголошення відображалися в мобільних додатках і на веб-сайтах для мобільних пристроїв, 

розмір графічного оголошення має бути 320 x 50. У мобільних додатках графічні оголошення 

можуть відображатися як банери або проміжні оголошення.  

Проміжні графічні оголошення 

Це повноекранні оголошення, які здебільшого мають вище значення CTR, ніж 

оголошення у вигляді банера, однак у них може бути й більша ціна за клік. Вони 

з’являються, коли користувач переходить на інший екран або сторінку в додатку. 

 Розміри для мобільних пристроїв: 300 x 250, 320 x 480 і 480 x 320. 

 Розміри для планшетів: 1024 x 768 і 768 x 1024. 

Графічні оголошення у вигляді банера 

Банери мають вигляд неширокої смуги, чи "вивіски", розміщеної вздовж верхньої 

частини сторінки чи екрана додатка. Такий формат оголошень найчастіше використовується 

для мобільних пристроїв. Ви також можете завантажити зображення подвійного розміру (як-

от зображення 640 x 100 для рекламного місця 320 x 50) для пристроїв, оснащених екранами 

високої роздільної здатності. Ми автоматично відкоригуємо зображення відповідно до 

щільності пікселів екрана пристрою. 

 Розміри для мобільних телефонів і планшетів: 320 x 50, 468 x 60, 728 x 90 і 300 x 

250. 

Порада 

За умовчанням ваші оголошення відображатимуться у вигляді як банерів, так і 

проміжних оголошень. Якщо потрібно відображати лише проміжні оголошення, у своєму 

обліковому записі AdWords перейдіть на вкладку Медійна мережа й у розділі "Винятки для 

кампанії" натисніть кнопку + Виключення. Щоб виключити зі своєї кампанії для мобільних 

додатків оголошення у форматі банера, виберіть "Програма GMob для мобільних пристроїв 

без реклами". 

Оголошення з рекламою додатка: 

Оголошення з рекламою додатка (раніше відомі як "оголошення, натискання яких 

ініціює завантаження") – це найлегший і найефективніший спосіб збільшити кількість 

завантажень (більшість налаштувань установлено автоматично). Ці оголошення можна 

показувати як у Пошуковій, так і в Медійній мережах, використовуючи шаблон 

"Оголошення для додатка/цифрового вмісту". Оголошення з рекламою додатка можна 

створювати в кампаніях таких типів: 

Медійна мережа 

 "Оголошення в мобільних додатках" 

 "Встановлення мобільного додатка" 

 "Взаємодія з мобільним додатком" 

Пошукова мережа 

 "Встановлення мобільного додатка" 

 "Взаємодія з мобільним додатком" 
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Така реклама відображається на пристроях, де її показ матиме найбільшу 

ефективність. Якщо ви створили кампанію лише для реклами додатка, оголошення 

відображатимуться тільки на телефонах і планшетах (а не на настільних комп’ютерах). 

Опис формату оголошення 

Оголошення з 

рекламою 

додатка 

Текстове Графічне Відеооголошення 

Особливості Значок додатка та текст 

опису. В оголошеннях 

Медійної мережі 

вказується його рейтинг у 

магазині додатків. 

Лише власні 

завантажені 

зображення й текст. 

Посилання на відео 

YouTube або відео, 

створене з графічних 

елементів додатка та текст 

Мережі Пошукова мережа та 

Мережа додатків AdMob 

Мережа додатків 

AdMob 

Мережа додатків AdMob 

Функція Посилання на сторінку 

магазину додатків, 

внутрішнє посилання або 

додаток 

Посилання на 

сторінку магазину 

додатків або 

внутрішнє 

посилання на 

додаток 

Посилання на сторінку 

магазину додатків 

Вигляд текстового та відеооголошення з рекламою додатка система може 

налаштувати, використавши ідентифікатор вашого додатка та назву пакета. Щодо графічних 

оголошень, то в них буде лише зображення, яке ви завантажили в AdWords. 

У текстових оголошеннях із рекламою додатка можуть бути такі елементи: 

 заголовок додатка; 

 опис; 

 значок додатка, який переспрямовує користувачів на сторінку магазину додатків; 

 ціна додатка у відповідній валюті чи відповідною мовою залежно від ціни, 

зазначеної в магазині додатків; 

 кнопка для завантаження (з текстом місцевою мовою), що ініціює завантаження; 

 рейтинг у зірочках і кількість відгуків; 

 знімки екрана в галереї з можливістю прокручування (торкніться знімка екрана, 

щоб розгорнути його на весь екран телефона); 

 кнопка "X" для закриття повноекранного перегляду. 

Опис відеооголошень із рекламою додатка 

 Якщо у вашому додатку є відео YouTube, завантажене в магазин додатків, воно 

автоматично додається в оголошення. Ви можете змінити чи додати відео, якщо 

ще не завантажили його в магазин додатків. 

 Відео автоматично відтворюється на пристроях, підключених до Інтернету через 

мережу Wi-Fi. Користувачам мереж 3G/4G/LTE потрібно спочатку натиснути на 

відео, щоб відтворити його. 

 Щоб призупинити відео, користувач може натиснути кнопку паузи або на саме 

відео.  

 Ці оголошення відтворюються з гучністю, налаштованою в телефоні користувача, 

і не змінюють загальних налаштувань пристрою. Якщо звук у телефоні вимкнено, 

звук оголошення також буде вимкнено.  

 В оголошеннях є кнопка (з текстом місцевою мовою), що ініціює завантаження. 

Ця кнопка не налаштовується.  
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Примітка 

Показ оголошень із рекламою додатків або цифрового вмісту в Пошуковій мережі 

можливий у країнах, де є додатки з платним вмістом. 

WAP-оголошення: 

Якщо пристрій підтримує технологію WAP, то на ньому можна переглядати веб-

сайти, спеціально розроблені для показу на невеликих дисплеях. Зазвичай ці веб-сайти 

набагато простіші, ніж повнофункціональні, що відображаються на настільному комп’ютері. 

WAP-оголошення для мобільних пристроїв бувають двох видів: текстові та графічні. 

 Текстові WAP-оголошення для мобільних пристроїв. Такі оголошення містять 

два рядки тексту з 12 чи 18 символами на рядок (залежно від мови). URL-адреса 

вашого веб-сайту (якщо ви введете її в налаштуваннях) відображатиметься в 

третьому рядку. В оголошення можна також додати посилання "Зателефонувати", 

яке клієнти зможуть натиснути, щоб зателефонувати вам. 

 Графічні WAP-оголошення для мобільних пристроїв. Вигляд цих оголошень 

залежатиме від завантаженого файлу зображення. 

 
Створення WAP-оголошень 

Щоб створити WAP-оголошення для мобільних пристроїв, просто виберіть на етапі 

створення опцію "WAP-оголошення для мобільних пристроїв". Якщо ви створили графічне 

оголошення, потрібно також увімкнути показ кампанії в Медійній мережі. 

Порада 

Для показу оголошень для мобільних пристроїв не обов’язково мати веб-сайт для 

мобільних пристроїв. Достатньо додати в оголошення посилання з номером телефону. 

Створюючи WAP-оголошення для мобільних пристроїв, виберіть опцію "Перенаправляти 

клієнтів на мій робочий номер телефону, щоб вони могли здійснювати дзвінки за рекламою", 

і тоді у вашому оголошенні відображатиметься посилання "Зателефонувати". 

Навіть якщо у вас немає мобільної версії веб-сайту, його можна налаштувати для 

показу на мобільних пристроях. 

Мобільні пристрої з повно функціональними веб-переглядачами: 

підтримуються функції відстеження та Google Analytics на сторінках електронної 

комерції, а клієнти мають змогу пройти всі етапи онлайн-купівлі. 

Приклади мобільних пристроїв із повнофункціональними веб-переглядачами 

Постійно з’являються все нові й нові мобільні пристрої. Тому, на жаль, у нас немає 

повного й точного переліку пристроїв, які наразі підтримують повнофункціональні веб-

переглядачі. Однак є ряд поширених мобільних пристроїв, які оснащено такими веб-

переглядачами: 

 пристрої на базі iOS (Safari та Chrome); 

 пристрої на базі Android (Chrome). 
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Якщо ви не впевнені, чи підтримує певна модель телефона чи мобільного пристрою 

повнофункціональні веб-переглядачі, можна запитати про це у виробника чи торговельного 

посередника. 

Показ оголошень лише на настільних комп’ютерах 

Нижче описано, як змінити налаштування облікового запису й вимкнути показ 

оголошень на мобільних пристроях. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua 

2. Перейдіть на сторінку Кампанії та виберіть кампанію, оголошення якої потрібно 

показувати лише на комп’ютерах. 

3. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

4. У розділі "Мережі та пристрої" виберіть команду Змінити біля рядка "Пристрої". 

5. Виберіть варіант Вибрати самостійно… 

6. Зніміть прапорець у полі Мобільні пристрої з повнофункціональними веб-

переглядачами. 

7. Якщо ви вносили зміни, натисніть Зберегти.  

 

6.1.7. Підвищення ефективності оголошень за допомогою розширень 

 Принцип роботи розширень 

 Місця показу розширень 

 Підбір розширень для бізнес-цілей 

 Налаштування розширень і керування ними 

Як додані розширення спонукають натиснути оголошення? 

Розширення оголошень – це формати оголошень, які відображають додаткову 

інформацію про вашу компанію (тобто "розширюють" текстові оголошення). Деякі з них 

можна додати вручну, інші додаються автоматично. 

Покращена видимість. Розширення оголошень зазвичай покращують видимість. 

Вони часто відображаються над результатами пошуку, а не біля бічної панелі. Якщо два 

конкурентні оголошення мають однакові ставки та показники якості, на вищій позиції 

зазвичай відображається оголошення з вищим прогнозованим ефектом від розширень. 

Підвищення рентабельності інвестицій. Розширення допомагають підвищити CTR 

оголошень. Що більше кліків, то більший трафік від клієнтів. 

Принцип роботи розширень 

Система AdWords показує з оголошенням принаймні одне розширення (або їх 

комбінацію), якщо це може підвищити ефективність кампанії, а рейтинг оголошення 

достатньо високий. Додавши розширення, ви не можете бути певні, що воно 

відображатиметься з вашим оголошенням, проте зможете відстежувати відображення 

розширень на вкладці Розширення оголошень. Докладніше про те, чому розширення 

можуть не відображатися з оголошенням. 

Автоматизовані розширення. Система AdWords створює та відображає формати 

автоматизованих розширень (рейтинги продавця, рейтинги користувачів, соціальні 

розширення й примітки про попередні відвідування), коли прогнозує, що вони покращать 

ефективність оголошення. Налаштування не потрібне, тому параметр створення 

автоматизованих розширень не відображається в спадному меню на вкладці Розширення 

оголошень. 

Вартість розширень оголошень 

Розширення можна додавати до кампанії безкоштовно. Як і зазвичай, стягується плата 

за кліки оголошення, а також за деякі види взаємодії користувачів із розширеннями. 

Наприклад, стягується плата, коли користувачі натискають кнопку завантаження (посилання 

на програму), кнопку виклику (номери телефонів), значок маршруту (адреси) тощо. Виняток 

становлять кліки по розширеннях із відгуком, соціальних розширеннях і рейтингах продавця: 
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за них плата не стягується. AdWords стягує плату не більше ніж за два кліки по кожному 

оголошенні та його розширеннях (за один показ). 

Вартість цих кліків обчислюється так само, як і для кліків заголовків, тобто ви 

сплачуєте найменшу суму, потрібну для показу оголошення з розширеннями на цій позиції. 

Місця показу розширень 

Розширення оголошень відображаються з оголошеннями в пошуковій мережі та, 

залежно від розширення, можуть відображатися й з оголошеннями в Медійній мережі. 

Перегляньте наведену нижче таблицю, щоб дізнатися, для яких розширень потрібно 

вибирати підтип "Усі функції".  

Примітка. Доступність у різних країнах залежить від типу розширення. 

Додані вручну розширення 

Список розширень які додаються вручну: 

Розширення Тип кампанії Доступність Пристрої 

Посилання на 

програму 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова 

мережа – Усі функції 

В усьому світі Лише мобільні 

пристрої та 

планшети 

Номери 

телефонів 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної 

 Лише Пошукова 

мережа 

 Лише Медійна мережа 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Адреси  Пошукова мережа з 

вибором медійної 

 Лише Пошукова 

мережа 

 Лише Медійна мережа 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Відгуки  Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова 

мережа – усі функції 

В усьому світі такими 

мовами: EN/GB/AU, DE, 

FR, ES/419, JP, PT/BR, IT, 

NL 

Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Посилання на 

сайт 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова 

мережа – Усі функції 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Розширення з 

описом 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова 

мережа – Усі функції 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Автоматизовані розширення 

Список автоматизованих розширень: 

Розширення Тип кампанії Доступність Пристрої 

Рейтинги  Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

США, Мобільні 
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користувачів функції 
 Лише пошукова мережа – 

Усі функції 

Великобританія, 

Канада 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Примітки про 

попередні 

відвідування 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної 

 Лише пошукова мережа 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Рейтинги продавця  Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова мережа – 

усі функції 

US, UK, DE, FR, AU, 

NZ, JP та NL 

Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Динамічні 

посилання на сайт 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова мережа – 

Усі функції 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Соціальні 

розширення 

 Пошукова мережа з 

вибором медійної – усі 

функції 
 Лише пошукова мережа – 

Усі функції 

В усьому світі Мобільні 

пристрої та 

планшети, 

настільні ПК 

Типи розширень оголошень 

Додані вручну розширення 

Посилання на програми 

Надайте посилання під текстом оголошення, яке спрямовуватиме користувачів у 

магазин додатків або розпочинатиме завантаження додатка.  

 
Номери телефонів 

Надайте користувачам можливість подзвонити вам, натиснувши кнопку.  

 
Адреси 

Допоможіть людям знайти ваше представництво неподалік або подзвонити вам. 

Додайте до оголошення позначку на карті, схему проїзду та можливість зателефонувати у 

вашу компанію. 

Майстерня марципанів 

Оголошення www.example.com  

(413) 123-4567 

Найсмачніші десерти з марципанами. 
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З двома десертами кава безкоштовно! 

Київ, вул. Лисенка, 6  

Відгуки 

Показуйте схвальні незалежні відгуки з авторитетних джерел.  

Грибні тури в Карпатах 

Оголошення www.example.com  

Знайдіть лисички, білі гриби, печериці з грибним гідом! 

"Дуже вражена. Привезли додому кіло боровиків!" – exampleblog.com 

Посилання на сайт 

Додайте посилання, щоб допомогти користувачам знаходити те, що їм потрібно.  

Перша пекарня для собак 

Оголошення www.example.com  

Бісквіти та печиво ручної роботи. Хіба ваш песик не заслуговує на це? 

 Графік роботи 

 Фірмові страви 

 Печиво 

 Спеціальне харчування 

Розширення з додатковою інформацією 

Додайте до оголошення описовий текст, щоб докладніше повідомити користувачів 

про свої пропозиції. 

Електроніка "Марс" 

Оголошення www.example.com  

Магазин електроніки "МАРС": ноутбуки, смартфони, відеоігри тощо! 

Безкоштовна доставка • Служба підтримки клієнтів 24/7 • Відповідність цін 

Автоматизовані розширення 

Рейтинги споживачів 

Дані високоякісних опитувань допоможуть продемонструвати, що саме цінують у 

вашій компанії клієнти. 

Приклад маклерських послуг 

Оголошення www.example.com 

Дізнайтеся про переваги нашого брокерського рахунку 

Рейтинги: вибір 9,5/10 – реєстрація 10/10 – ціни 9/10 

Примітки про попередні відвідування 

Повідомляйте користувачам, чи вони вже переходили на ваш веб-сайт зі сторінки 

результатів Пошуку Google. 

Прикраси "Червона рута" 

Оголошення www.example.com  

Сережки, браслети та каблучки. Усе ручної роботи! 

Ви відвідали example.com 7 разів. Останнє відвідування: сьогодні 

Соціальні розширення 

Показуйте, скільки у вас постійних читачів у Google+. 

Зоотовари від Олі 

Оголошення www.example.com  

Різноманітні колеса для хом’яків, вибрані для вас особисто Олею. 

Зоотовари від Олі мають 136 864 підписки в Google+ 

Динамічні посилання на сайт 

Додайте динамічно створені посилання на сайт, щоб користувачі переходили на більш 

відповідні сторінки вашого сайту. 
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Салон старих автівок "У Петра" 

Оголошення www.petro.com 

Найбільший вибір старих автомобілів у Житомирі. 

Замовте пробну поїздку в салоні "У Петра" 

Рейтинги продавця 

Показуйте онлайн-рейтинги своєї компанії в оголошенні. 

Магазин дизайнерського взуття "Гала" 

Оголошення www.gala-shoes.com 

Рейтинг 4.0 ★★★★★ для www.gala-shoes.com 

Безкоштовна доставка, широкий вибір взуття зі знижками 

Створення нових розширень оголошень 

 Автоматизовані розширення не потрібно налаштовувати. Деякі з доступних 

розширень автоматичні й відображатимуться з вашим оголошенням за умови 

відповідності певним критеріям. До таких розширень належать рейтинги 

користувачів, примітки про попередні відвідування, рейтинги продавця й 

соціальні розширення. (Щоб отримати докладніші відомості, переходьте за 

посиланнями, які наведено вище для кожного автоматизованого розширення.) 

 Ви керуєте адресами для розширень за допомогою служби Google Мій бізнес. 

Налаштування розширень з адресами має свої особливості 

Ось як можна створити нові посилання на додатки, додаткові посилання на сайт і 

розширення з номером телефону й відгуком. Нові розширення можна додавати відразу до 

кількох кампаній або груп оголошень. 

Вибір розширень оголошення під час створення нової кампанії: 

1. Увійдіть у систему AdWords і натисніть кнопку + КАМПАНІЯ. 

2. Виберіть тип кампанії, параметри націлювання та налаштуйте ставки. 

3. У меню "Розширення оголошень" установіть прапорці поруч із розширеннями, які 

потрібно додати. Залежно від типу розширення потрібно буде ввести додаткові 

відомості (наприклад, номер телефону). 

4. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити, після чого завершіть створення 

кампанії. 

Додавання розширень до наявних кампаній або груп оголошень: 

1. Відкрийте сторінку Кампанії та перейдіть на вкладку Розширення оголошень. 

2. Виберіть тип розширення в спадному меню Перегляд (над таблицею зі 

статистикою). 

3. Поруч із кнопкою + РОЗШИРЕННЯ виберіть, куди потрібно додати нове 

розширення: для всіх або конкретних кампаній чи конкретних груп оголошень. 

4. Натисніть кнопку + РОЗШИРЕННЯ.  

5. (Необов’язково) Якщо вибрано варіант “Розширення кампанії” або “Розширення 

групи оголошень”, натисніть кампанії чи групи оголошень, до яких потрібно 

додати це розширення. Список вибраних кампаній або груп оголошень 

відобразиться в розділі “Вибрані кампанії” чи “Вибрані групи оголошень”. 

Натисніть кнопку Готово. 

6. Тепер виберіть або створіть розширення (наприклад "+ Новий додаток").  

7. Коли ви додасте розширення, дані про його ефективність відображатимуться тут, у 

поточному представленні даних. 

Редагування розширень оголошень 

Групове редагування оголошень: 
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Можна вносити масові зміни до всіх розширень, за винятком приміток і розширень з 

адресами, які автоматично відображаються поруч із вашою рекламою (наприклад, примітки з 

рейтингами продавців). Відповідні інструкції наведено нижче. 

1. Перейдіть на вкладку Розширення оголошень і виберіть зі спадного меню 

Перегляд: (над таблицею статистичних даних) тип розширень для групового 

редагування. 

2. Установіть прапорці для всіх розширень, які потрібно відредагувати водночас. 

3. Натисніть кнопку Редагувати (розташована поруч із кнопкою + РОЗШИРЕННЯ) 

і внесіть потрібні зміни. 

Редагування розширень за допомогою завантаження електронних таблиць 

За допомогою електронних таблиць можна масово редагувати багато посилань на 

додатки, номерів телефонів, відгуків і додаткових посилань на сайти.  

 Спочатку завантажте зразки таблиць для кожного типу розширення.  

 Таблицю з внесеними змінами завантажте до системи, щоб застосувати й зберегти 

масові зміни.  

Вилучення розширень 

Щоб видалити розширення з кампанії, просто встановіть прапорець зліва від нього й 

натисніть кнопку Видалити. При цьому розширення й надалі використовуватиметься в 

інших кампаніях. 

 

6.1.8. Показ соціальних розширень в оголошенні 

Google може показувати в оголошеннях, скільки послідовників на Google+ має ваша 

компанія. Соціальні розширення можуть з’являтися в оголошеннях без додаткових 

налаштувань за таких умов: 

 Ваша компанія має сторінку Google+ (її можна створити в службі Google Мій 

бізнес) 

 Ваша сторінка Google+ має перевірену URL-адресу. 

 Домен вашої сторінки Google+ також збігається з доменом цільової сторінки 

вашого оголошення. Це означає, що можна посилатися на різні сторінки, але вони 

мають бути частиною одного веб-сайту. 

 На вашій сторінці Google+ розміщено нові високоякісні дописи й присутня значна 

кількість послідовників. Для більшості компаній це число становить близько 100. 

Принцип роботи соціальних розширень 

В оголошеннях AdWords, які відображаються в мережі Google і на пошукових 

партнерських сайтах, можна розміщувати соціальні розширення, якщо наша система може 

зв’язати їх із робочою та перевіреною сторінкою Google+. Система показуватиме кількість 

послідовників і приміток +1 у Google+, коли існуватиме ймовірність того, що це сприятиме 

підвищенню ефективності кампанії. Ось так вони виглядають: 

Зоотовари від Олі 

Оголошення www.example.com  

Різноманітні колеса для хом’яків, вибрані для вас особисто Олею. 

Зоотовари від Олі мають 136 864 підписки в Google+ 

Приклад 

Оля – власниця зоомагазину й створила Сторінку Google+ для своєї компанії. Вона 

також створила кампанію AdWords із кількома оголошеннями. Коли на сторінку магазину 

Олі в Google+ підпишуться 100 людей, у її оголошеннях почнуть відображатися соціальні 

розширення, де буде вказано, що сторінка Олі має 100 послідовників. 

Принцип взаємодії соціальних розширень із інформацією та функцій AdWords 

Аспекти взаємодії соціальних розширень з іншими частинами рекламних 

кампаній: 
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 Ціна. За показ соціальних розширень плата не стягується. Ви оплачуєте лише 

кліки оголошення. Усі кліки кнопки +1 в оголошеннях і посилань на вашу 

сторінку Google+ для вас безкоштовні. 

 Мережа. Примітки відображаються в оголошеннях AdWords усіх форматів у 

мережі Google і на деяких пошукових партнерських сайтах. Однак розширення 

наразі не підтримуються в Медійній мережі. Докладніше про політику щодо 

соціальних розширень. 

 Звітування. Сегментуйте дані про ефективність за параметром "примітки +1", 

щоб дізнатися, наскільки оголошення ефективні, коли вони показуються із 

соціальними розширеннями різних типів. 

 Інструкції з реклами. Обов’язково дотримуйтеся стандартної рекламної 

політики, зокрема політики щодо заохочення до соціальної взаємодії (ці відомості 

можна знайти в Центрі політики AdWords). Певним типам компаній не дозволено 

використовувати соціальні розширення. 

Передумови для показу соціальних розширень в оголошеннях кампанії 

Ваші оголошення можуть бути придатними для показу соціальних розширень без 

додаткових налаштувань, якщо вони відповідають наведеним нижче вимогам. 

Вимоги: 

 Сторінка Google+. Ваша сторінка Google+ має бути з’вязана з веб-сайтом. Якщо 

вашу сторінку Google+ і веб-сайт іще не зв’язано, скористайтеся цими 

інструкціями. Це дасть змогу почати показ соціальних розширень, а також зробить 

вашу сторінку Google+ і веб-сайт більш доступними в пошуку Google. 

 Цільова сторінка вашого оголошення. Домен відображуваної URL-адреси 

вашого оголошення має збігатися з URL-адресою веб-сайту, який указано на 

сторінці Google+.  

o Наприклад, оголошення з URL-адресою zolotalozhka.com/smakolyky 

відповідатиме сторінці Google+, для якої вказано URL-адресу веб-сайту 

zolotalozhka.com, оскільки вони мають спільний домен. 

o Якщо у вас один сайт із різними доменами першого та другого рівнів для 

різних країн, зв’яжіться з нами, щоб вирішити це питання. Наприклад, ваші 

оголошення ведуть до домену google.ru та google.com.ua, але на сторінці 

Google+ відображається URL-адреса google.com. 

 Активність на сторінці Google+. На вашій сторінці Google+ мають бути присутні 

нові та високоякісні дописи й значна кількість послідовників, тобто мінімум 100 

(для більшості компаній). 

Слід пам’ятати 

Соціальні розширення не завжди відображаються в оголошеннях. Це залежить від: 

 розміру вікна веб-переглядача; 

 наявності інших розширень і даних у вашому оголошенні; 

 схвалення оголошень із соціальними розширеннями. 

Звіти про ефективність для соціальних розширень 

Примітка. Нещодавно ми запустили функцію звітування про автоматичні 

розширення. Це можливість для рекламодавців дізнаватися дані про ефективність оголошень 

AdWords, які показуються з автоматичними розширеннями. Якщо раніше ви 

використовували сегмент "примітки +1" для перегляду даних про ефективність соціальних 

розширень, зверніть увагу, що цю опцію буде невдовзі вилучено з AdWords. 

Звіт про автоматизовані розширення 

Припустімо, ви хочете переглянути показники ефективності оголошень із 

соціальними розширеннями (наприклад, кількість кліків або показів, коли розширення 
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відображалося з вашим оголошенням). Це можна зробити у звіті про автоматизовані 

розширення. 

Відстеження ефективності автоматизованих розширень: 

Ви можете аналізувати ефективність оголошень, що містять тип автоматизованих 

розширень, на вкладці Розширення оголошень. У стовпці "Кліки" відображається кількість 

кліків по заголовку оголошення, показаного разом з автоматизованими розширеннями. 

Нижче описано, як переглянути дані про ефективність's how to see your performance 

data: 

1. Виберіть кампанію з автоматизованими розширеннями. Далі перейдіть на вкладку 

Розширення оголошень. 

2. Виберіть Перегляд: Автоматизовані розширення зі спадного меню Перегляд. 

3. З’явиться таблиця статистичних даних з інформацією про ефективність оголошень 

в той час, коли відображалося автоматизоване розширення. 

 

6.1.9. Вибір формату оголошення 

Текстові оголошення, які відображаються поруч із результатами пошуку Google, – 

лише один із форматів оголошень, які можна створювати за допомогою AdWords. Ви також 

можете рекламувати свої продукти й послуги за допомогою відеореклами, графічної 

реклами, WAP-оголошень для мобільних пристроїв, оголошень для програми або цифрового 

вмісту тощо. 

Кожен формат має свої переваги (наприклад, простота й доступність показу текстових 

оголошень або яскраве подання певної історії за допомогою відео). В одному обліковому 

записі AdWords, інколи навіть в одній кампанії, можна використовувати оголошення різних 

форматів. 

Формати оголошень, доступні в обліковому записі AdWords 

Формат Опис  Основні переваги 

Текст  Лише слова. * 

Найкращі букети в Києві 

Оголошення www.example.com  

Квіти для весіль та інших свят. 

Прикрасьте своє свято! 

Швидке й просте створення 

оголошень. Зацікавлення 

користувачів, коли вони 

здійснюють пошук у Google. 

Розширення 

оголошень 

Доповнює оголошення докладнішою 

інформацією, наприклад додатковими 

посиланнями на веб-сайт, адресою магазину або 

номером телефону. Ці формати зазвичай 

відображаються лише в пошуковій мережі. 

Однак адреси та номери телефонів можуть 

також відображатися в усій Медійній мережі 

Google.  

Майстерня марципанів 

Оголошення www.example.com  

(413) 123-4567 

Найсмачніші десерти з марципанами. 

З двома десертами кава безкоштовно! 

Київ, вул. Лисенка, 6  

Надання додаткових 

відомостей і контактної 

інформації, які можуть 

підвищити релевантність 

оголошень для клієнтів. Для 

мобільних пристроїв можна 

вибрати інші розширення 

оголошення, ніж для 

настільних і планшетних 

ПК. 

Зображення Статичні або інтерактивні зображення. Можна 

використовувати анімовані оголошення у 

Візуальне представлення 

продукту або послуги. 
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форматах GIF і Flash.  

 

Охоплення клієнтів на веб-

сайтах партнерів Google. 

WAP-

оголошення 

для 

мобільних 

пристроїв 

Створення текстових або графічних оголошень 

для мобільних пристроїв із підтримкою WAP.  

Примітка. Протокол бездротового доступу 

(WAP) – це стандарт доступу до інформації 

через бездротову мережу для мобільних 

пристроїв. 

 

Привернення уваги клієнтів 

навіть у дорозі завдяки 

націлюванню оголошень на 

місцеположення. 

Оголошення з 

рекламою 

програми 

Збільшення кількості завантажень програми за 

допомогою оголошень з рекламою програми. 

Спрямування ваших 

клієнтів до онлайн-магазину 

додатків, наприклад Google 

Play або Apple App Store. 

Примітка. Оголошення 

відображатимуться лише на 

пристроях, сумісних із 

вашим вмістом. 

Відео Відеореклама, яка відображається в Інтернеті. 

Таку рекламу можна показувати окремо чи 

вбудовувати в потоковий відеовміст.  

Зацікавлення клієнтів за 

допомогою різноманітних 

привабливих ефектів. 

Охоплення клієнтів на веб-

сайтах партнерів Google. 
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Оголошення з 

інформацією 

про продукт 

Текстові оголошення, які містять інформацію 

про функції продукту та ціни. Спрямовують на 

сторінку придбання продукту на вашому веб-

сайті.  

  

 

Інформування користувачів 

про продукцію, перш ніж 

вони перейдуть на ваш веб-

сайт. 

* У Медійній мережі текстові оголошення можуть виглядати інакше. 

Типи кампаній і формати оголошень 

Доступні формати оголошень залежать від типу кампанії ("Лише пошукова мережа", 

"Лише Медійна мережа", "Пошукова мережа з вибором медійної" чи "Пошукова й Медійна 

мережі") і підтипу (наприклад, "стандартний" або "усі функції"). Докладніше про різні 

доступні типи кампаній. 

Нижче наведено формати оголошень, доступних для кожного типу кампанії. 

Тип 

кампанії 

Текстове 

оголоше

ння 

Графічне 

оголоше

ння 

Оголошення 

для 

програми/цифр

ового вмісту 

WAP-

оголоше

ння для 

мобільни

х 

пристрої

в 

Оголоше

ння з 

інформац

ією про 

продукт 

Динаміч

не 

оголоше

ння в 

пошуков

ій мережі 

Відеорекл

ама 

Пошуков

а мережа 

з вибором 

медійної 

– 

стандарт

ний 

       

Пошуков

а мережа 

з вибором 

медійної 

– усі 

функції 
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Лише 

пошукова 

мережа – 

стандарт

ний 

       

Лише 

пошукова 

мережа – 

усі 

функції 

       

Лише 

пошукова 

мережа – 

динамічні 

оголошен

ня в 

пошукові

й мережі 

       

Лише 

Медійна 

мережа – 

усі 

функції 

       

Лише 

Медійна 

мережа – 

програми 

для 

мобільни

х 

пристроїв 

       

Лише 

Медійна 

мережа – 

ремаркет

инг 

       

Слід пам’ятати  

Вибравши "Пошукова мережа з вибором медійної – усі функції" або один із типів 

кампанії "Лише Медійна мережа", ви матимете доступ до такого інструмента створення 

оголошень, як Галерея форматів оголошень. Проте фактичні формати оголошень, доступні в 

цьому інструменті, залежать від вибраного типу кампанії.   

Інструкції з вибору формату оголошення 

1. Виберіть кампанію та групу оголошень, де потрібно створити нове оголошення. 

2. Перейдіть на вкладку Оголошення. 
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3. Натисніть кнопку спадного списку + Оголошення. 

4. Виберіть формат нового оголошення та дотримуйтеся відповідних інструкцій. 

5. Натисніть кнопку Зберегти оголошення. 

Після збереження нове оголошення має з’явитися на вкладці Оголошення. Проте 

показ оголошень не може розпочатися відразу: ми повинні їх розглянути й затвердити. На це 

може піти кілька хвилин або днів, залежно від формату. 

 

6.2. Керування оголошеннями  

6.2.1. Про процес затвердження оголошення 

 Огляд  

 Подання оголошень на розгляд  

 Розгляд і його тривалість  

 Перевірка статусу затвердження  

 Значення статусів  

Усі активні оголошення проходять процес затвердження. Таким чином гарантується 

їх безпечність і відповідність запитам користувачів. Ми розглядаємо ваші активні й 

призупинені оголошення, ключовій слова та веб-сайти відповідно до своєї рекламної 

політики. Під час цієї перевірки деякі оголошення не відображатимуться.  

Розгляд більшості оголошень триває 1 робочий день. У разі виявлення певних 

проблем ми повідомимо вас, посилаючись на політику, і порадимо, що зробити, щоб 

відновити показ оголошення. Якщо ваше оголошення не відображається взагалі або лише 

певним користувачам, це може пояснюватися його статусом затвердження. 

1. Ви створюєте або 

редагуєте своє оголошення 

та зберігаєте його. 

2. Ми розглядаємо 

оголошення (як правило, 

протягом 1 робочого дня). 

3. Статус оголошення 

оновлюється у вашому в 

обліковому записі. 

   

Подання оголошень на розгляд 

Коли ви створюєте нове оголошення або редагуєте наявне, воно автоматично 

надсилається на розгляд. 

Якщо ваше оголошення або сайт відхилено чи призупинено, виконайте наведені 

нижче дії.  

 Усуньте проблеми з відхиленим оголошенням, щоб подати його на розгляд 

повторно.  

 Усуньте проблеми з призупиненим сайтом, щоб подати його на розгляд.  

Щойно збережене оголошення зазвичай відображається зі статусом Розглядається або 

Придатне. Оголошення зі статусом "Придатне" можуть відображатися на певних сторінках 

ще до затвердження. Натомість оголошення зі статусом "Розглядається" потребують 

ретельнішої перевірки на відповідність нашим правилам, а тому не можуть ніде 

відображатися, доки їх не буде розглянуто й затверджено. 

Тривалість розгляду 
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Ми докладаємо всіх зусиль, щоб якнайшвидше розглядати оголошення, тому зазвичай 

перевірка триває 1 робочий день. Іноді вона може затягнутися, оскільки деякі оголошення 

потребують ретельнішої перевірки.  

Якщо один робочий день уже минув, а ваше оголошення досі розглядається, не 

хвилюйтеся: ми працюємо над цим і закінчимо перевірку якнайшвидше. Ви також можете 

звернутися до нас через один робочий день, і ми із задоволенням вам допоможемо. Щоб ваші 

оголошення було розглянуто якнайшвидше, скористайтеся цією формою замість того, щоб 

телефонувати нам.  

Як розпочати показ оголошення з певної дати: 

Створіть свої оголошення заздалегідь, а потім призупиніть їх, оскільки затвердження 

може тривати певний час. Ми розглянемо ваші призупинені оголошення, і вони імовірніше 

будуть готові до часу, коли ви плануєте розпочати кампанію. Докладніше про призупинення 

й відновлення показу оголошення. Крім того, ви можете створити оголошення в 

призупиненій кампанії або групі оголошень, оскільки так простіше відновити декілька 

оголошень одночасно.  

Якщо ви також плануєте запустити нову веб-сторінку й хочете заздалегідь створити 

оголошення для її рекламування, виконайте наведені нижче дії.  

 Щоб залишити веб-сторінку прихованою на деякий час, не вказуйте на неї 

посилання на інших сторінках сайту. Можна також скористатися конфігурацією 

"robots.txt", щоб ваша нова веб-сторінка не відображалася в результатах пошуку 

Google до моменту її офіційного запуску.  

 Коли потрібно буде розпочати рекламну кампанію, відновіть призупинені 

оголошення, кампанії чи групи оголошень, а потім видаліть конфігурацію 

robots.txt. 

Перевірка статусу затвердження 

  
Якщо під час розгляду буде виявлено порушення нашої політики, ми надішлемо вам 

електронний лист з інформацією про відповідне положення цієї політики. Крім того, у 

вашому обліковому записі з’явиться сповіщення.  
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Нижче наведено, як перевірити, чи завершено розгляд вашого оголошення та з яким 

результатом. 

1. Перейдіть на вкладку Оголошення в розділі "Кампанії" свого облікового запису. 

2. Перегляньте стовпець Статус. 

3. Біля кожного оголошення має відображатися його поточний статус. 

Щоб переглянути докладнішу інформацію про політику (або перевірити статус 

призупиненого оголошення), увімкніть стовпець "Докладні відомості про політику".  

1. В обліковому записі перейдіть на вкладку Оголошення. 

2. На панелі інструментів над таблицею статистичних даних натисніть кнопку 

Стовпці. 

3. Виберіть Налаштувати стовпці. 

4. У розділі "Атрибути" виберіть команду Додати поруч із пунктом "Докладні 

відомості про політику". 

5. Натисніть кнопку Застосувати. 

Після виконання наведених вище дій на вкладці "Оголошення" відобразиться 

стовпець Докладні відомості про політику. У ньому можна переглянути відомості про те, 

чому оголошення відхилено, чому для оголошення зі статусом "Затверджено (з 

обмеженнями)" обмежено показ певній аудиторії або чому призупинено ваш веб-сайт.  

Значення статусів 

Ми надаємо оголошенням статус затвердження як до, так і після розгляду.  

До розгляду  
 Придатне. Оголошення ще проходить перевірку, але вже може відображатися на 

сторінках пошуку Google. 

 Розглядається. Оголошення ще проходить перевірку й не може відображатися, 

доки його не буде затверджено. 

 Ще не показується (відеореклама). Відеорекламу ще не затверджено для показу на 

YouTube, вона проходить перевірку. 

Після розгляду: оголошення придатне для показу  
 Затверджено. Оголошення відповідає нашій політиці, тому його дозволено 

показувати будь-якій аудиторії. 

 Затверджено (з обмеженнями). Оголошення можна показувати, але не в усіх 

випадках, оскільки діють певні обмеження, пов’язані, наприклад, із торговельними 

марками чи азартними іграми. 

 Затверджено (не для сімейного перегляду). Оголошення можна показувати, але не 

в усіх випадках, оскільки воно вважається непридатним для сімейного перегляду. 

 Затверджено (для дорослих). Оголошення можна показувати, але не в усіх 

випадках, оскільки в ньому є вміст для дорослих. 

 Показується (відеореклама). Відеорекламу затверджено для показу на YouTube. 

Після розгляду: оголошення не придатне для показу  
 Відхилено. Оголошення не можна показувати, оскільки воно порушує правила 

AdWords. 

 Сайт призупинено. Оголошення не можна показувати, оскільки вказаний у ньому 

веб-сайт порушує правила AdWords. 

 Не показується (відеореклама). Усі параметри відеореклами (заголовок, опис, 

відео тощо) відхилено. 

 З помилками (відеореклама). Один або декілька форматів відеореклами мають 

статус "Відхилено" чи "Затверджено (з обмеженнями)".  

Є також інші статуси, не пов’язані із затвердженням оголошення, наприклад 

Призупинено, Завершено та Очікує на розгляд.  
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6.2.2. Правила Google щодо рекламної діяльності 

Загальний перелік наших вимог до рекламної діяльності викладено нижче під 

заголовком "Правила щодо рекламної діяльності". Щоб забезпечити безпечну та позитивну 

взаємодію з користувачами, ми перевіряємо кожне оголошення на відповідність цим 

правилам. 

   

  

Взаємодія з користувачем  

Реклама має забезпечувати якісну взаємодію з користувачами. 

Своєчасне відображення користувачам оголошень належної якості може дійсно підвищити 

рівень взаємодії. Ми вважаємо, що реклама може бути ефективною, привабливою та 

корисною й не заважати користувачеві. Коли люди натискають наші оголошення, вони 

чекають, що їх буде спрямовано до релевантного, оригінального та простого вмісту.  

   

  

Безпека та захист  

Реклама має бути безпечною для всіх користувачів. 

Питання безпеки користувачів стосується всіх. Ті, хто не переймається ним, не може бути 

нашим партнером. Шахрайство, фішинг, віруси, трояни й інше зловмисне програмне 

забезпечення в Інтернеті справляє негативне враження на всіх, хто користується мережею: 

користувачів, видавців, розробників і рекламодавців. Спроби знехтувати нашою політикою 

або "обійти систему" є нечесними стосовно користувачів, тому ми не можемо цього 

дозволити.  

  Точні оголошення  

Реклама має бути точною та правдивою. 

Реклама може бути інформативною, розважальною, метафоричною або навіть містити 

повчальну розповідь. Однак будь-які фактичні дані та пропозиції мають бути завжди 

достовірними й точними. Неправдиві, неточні чи шахрайські оголошення завдають шкоди 

всім: користувачам, видавцям, розробникам і рекламодавцям.  

  Прозорість і конфіденційність  

Реклама не може підривати довіру користувачів або порушувати їхню конфіденційність. 

Прозорість і конфіденційність є основними принципами компанії, які можна переглянути в 

розділі принципів програмного забезпечення та конфіденційності. Користувачі мають 

розуміти, що вони переглядають рекламу, а також знати, хто її замовив. Ми намагаємося 

бути відкритими та чесними з нашими користувачами й очікуємо такого самого ставлення 

від рекламодавців. Відповідно, усі рекламодавці та видавці мають із повагою ставитися до 

особистої інформації користувача й дотримуватися суворих стандартів щодо розголошення, 

вибору, відповідальності та вигоди користувача. 

  Законодавство  

Реклама має відповідати законам і нормам. 

Рекламування великої кількості продуктів і послуг регулюється законодавством, яке може 

різнитися в кожній країні. Уся реклама, як і продукти та послуги, що рекламуються, має 

бути узгоджена з відповідними нормами та законами. 

Здебільшого наші правила не містять переліку чинних норм законодавства, що можуть 

відрізнятися в кожній країні. Усі рекламодавці несуть особисту відповідальність за 

розуміння законів, які застосовуються до їхніх компаній. Наші правила часто передбачають 

більше обмежень, ніж закони, оскільки ми маємо бути впевнені, що пропоновані послуги є 

законними та безпечними для всіх користувачів. 

  Бренд Google  

Реклама має відповідати також вимогам, які визначені безпосередньо компанією Google. 

Оголошення мають відповідати принципам, які прийнято на рівні нашої компанії. 

Корпорація Google підтримує принцип взаємоповаги, культурного поводження та 
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спілкування в мережі. Тому було вирішено не приймати оголошення, які рекламують 

продукти й послуги, що не відповідають цим цінностям. Так само, як і інші компанії, 

Google інколи приймає рішення, зумовлені технічними обмеженнями, браком ресурсів або 

вимогами ділових партнерів. Положення нашої політики описують такі випадки. 

Відвідайте Центр політики AdWords , де представлено повний перелік правил, які можуть 

різнитися залежно від країни. 

 

6.2.3. Роз’яснення статусу оголошення 

У стовпці "Статус" на вкладці Оголошення зазначається, чи активне оголошення, а 

також причина такого статусу. Статус оголошення відображає зміни, які ви внесли до нього 

чи до відповідної кампанії. Також він указує на те, чи затверджено оголошення відповідно до 

політики AdWords. 

Перегляд статусу оголошення 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords за адресою https://adwords.google.com. 

2. Виберіть вкладку Кампанії. 

3. Перейдіть на вкладку Оголошення. 

4. У стовпці "Статус" біля поля "Оголошення" відображатиметься статус оголошення. 

 
Тлумачення статусу оголошення 

У стовпці "Статус" на вкладці Оголошення відображаються відомості про поточний 

статус вашого оголошення на момент входу в обліковий запис. Нижче наведено різні типи 

статусів оголошення. 

1. Призупинено 

2. Очікує на розгляд 

3. Завершено 

4. Видалено 
5. Розглядається 

6. Придатне 
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7. Затверджено 

8. Затверджено (не для сімейного перегляду) 

9. Затверджено (для дорослих) 

10. Підтверджено (з обмеженнями) 

11. Відхилено 

12. Сайт призупинено 

Тут ми опишемо лише чотири статуси оголошення, які ви можете контролювати. 

 Призупинено: неактивне, оскільки ви призупинили його. Призупинення означає, 

що показ оголошень не здійснюється й вони не накопичують витрати до 

відновлення показу. Якщо ви призупинили кампанію чи групу, яка містить це 

оголошення, на вкладці Оголошення ви також можете побачити статуси 

"Кампанію призупинено" або "Групу оголошень призупинено". Навіть 

призупинені оголошення підлягають перевірці. Ми перевіряємо призупинені 

оголошення, щоб пересвідчитися в їх відповідності положенням політики 

AdWords і відповідним законам. Оголошення, які буде схвалено під час перевірки, 

зможуть відображатися, щойно ви повторно активуєте їх. 

 Очікує на розгляд: неактивне, але його показ заплановано на певну дату в 

майбутньому. Якщо кампанію чи групу оголошень, яка містить це оголошення, 

позначено як таку, що очікує на розгляд, то на вкладці Оголошення ви також 

побачите статуси "Кампанія в стані очікування" або "Група оголошень у стані 

очікування". 

 Завершено: неактивне, оскільки досягнуто запланованої дати завершення. Якщо 

кампанію чи групу оголошень, яка містить це оголошення, завершено, на вкладці 

Оголошення ви також побачите статуси "Кампанію завершено" або "Групу 

оголошень завершено". 

 Видалено: неактивне, оскільки ви видалили його. Видалення означає, що показ 

оголошень не здійснюється й вони не накопичують витрати до повторної 

активації. Якщо ви видалили кампанію чи групу оголошень, яка містить це 

оголошення, на вкладці Оголошення ви також побачите статуси "Кампанію 

видалено" або "Групу оголошень видалено". 

Типи, що залишилися, – це статуси, пов’язані із затвердженням або відхиленням 

вашого оголошення. 

 

6.2.4. Перевірка показника якості й визначення його ролі 

Показник якості (за шкалою від 1 до 10), який призначається кожному ключовому 

слову у вашому обліковому записі, є оцінкою якості оголошень і цільових сторінок, показ 

яких ініціює це ключове слово. Якщо ваше оголошення та цільова сторінка мають показник 

якості, це означає, що вони релевантні та корисні для тих, хто переглядає ваше оголошення. 

Показник якості можна з’ясувати для будь-якого ключового слова.  

Приклад  

Скажімо, ви – власник веб-сайту з продажу шкарпеток. А ваш клієнт Степан бажає 

придбати смугасті шкарпетки. Ідеальний хід подій такий: Степан вводить у пошуку Google 

запит "смугасті шкарпетки", бачить ваше оголошення про смугасті шкарпетки, натискає 

його, переходить на відповідну сторінку вашого веб-сайту та купує собі пару таких 

шкарпеток. 

 



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 211 

Але що б сталося, якби Степан натомість побачив ваше оголошення про "шкарпетки" 

або "одяг", особливо поряд з оголошенням ваших конкурентів про "смугасті шкарпетки"?  

У першому випадку клієнт знаходить саме те, що шукав. Це ефективна взаємодія з 

користувачем, яка може забезпечити вам високий показник якості. Крім того, релевантні 

оголошення зазвичай отримують більше кліків, відображаються на вищих позиціях і є більш 

прибутковими.  

Перевірка показника якості  

Перевірити показник якості можна за допомогою вкладки Ключові слова . Нижче 

показано кілька способів перевірки показника якості.  

Виконання діагностики ключового слова  

1. Угорі сторінки натисніть вкладку Кампанії .  

2. Перейдіть на вкладку Ключові слова .  

3. Натисніть білу виноску з текстом  навпроти статусу будь-якого ключового 

слова, щоб переглянути відомості про його показник якості. У результаті ви 

побачите оцінку очікуваного показника CTR , релевантності оголошення та якості 

цільової сторінки .  

Можна також дізнатися свій показник якості, увімкнувши стовпець "Пок. якості".  

1. Угорі сторінки натисніть вкладку Кампанії .  

2. Перейдіть на вкладку Ключові слова .  

3. Знайдіть стовпець Пок. якості в таблиці статистики. Якщо цей стовпець не 

відображається в таблиці, його можна додати, скориставшись поданими нижче 

вказівками.  

o На панелі інструментів над таблицею статистичних данихвідкрийте спадне 

меню Стовпці .  

o Виберіть елемент Налаштувати стовпці .  

o Виберіть пункт Атрибути .  

o Натисніть Додати біля Пок. якості .  

o Натисніть Зберегти . 

 
Кожне ключове слово отримує показник якості за шкалою від 1 до 10, де 1 – 

найнижчий показник, а 10 – найвищий. Пам’ятайте, що показник якості призначений дати 

вам загальне уявлення про якість ваших оголошень, однак фактори, які притаманні аукціону, 
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зокрема фактичні пошукові терміни, тип пристрою, мовні параметри, місцеположення чи 

година доби, не враховуються. Так само й компоненти показника якості в обліковому записі 

( очікуваний показник CTR , релевантність оголошення та якість цільової сторінки , які 

мають власні оцінки, наприклад, "середній" або "вище середнього") не враховують фактори, 

які наявні під час аукціону.  

Натомість щоразу, коли ваше оголошення бере участь в аукціоні, служба AdWords у 

реальному часі оцінює очікуваний показник CTR, релевантність оголошення та якість 

цільової сторінки, які разом зі ставкою та іншими чинниками утворюють показник, що має 

назву "рейтинг оголошення". Саме рейтинг оголошення , який визначається під час аукціону, 

а не прогнозований показник якості в обліковому записі, визначає місце на сторінці та 

придатність оголошення для показу.  

Вплив компонентів показника якості на рейтинг оголошення  

Кожного разу, коли хтось здійснює пошук, який ініціює участь оголошення в 

аукціоні, ми обчислюємо рейтинг оголошення. Під час розрахунку беруться до уваги ставка, 

оцінки аукціону щодо очікуваного показника CTR, релевантності оголошення, якості 

цільової сторінки та інші чинники. Щоб визначити аукціонні компоненти якості, ми 

враховуємо різні фактори. Шляхом покращення наведених нижче чинників, ви зможете 

підвищити якість компонентів рейтингу оголошення.  

 Очікуваний показник CTR оголошення: цей показник частково базується на 

історії кліків і показів оголошення (за винятком таких факторів, як позиція 

оголошення, розширення та інші формати, що могли вплинути на видимість 

оголошення, яке натиснув користувач)  

 Попередній показник CTR відображуваної URL-адреси: історія кліків і показів, 

які отримала ваша відображувана URL-адреса  

 Якість цільової сторінки: релевантність, прозорість і зручність сторінки для 

навігації  

 Релевантність оголошення пошуковому запиту: ступінь релевантності тексту 

оголошення пошуковому запиту користувача  

 Ефективність за географічними показниками: успішність облікового запису в 

регіонах, на які налаштовано націлювання  

 Цільові пристрої: ефективність оголошень на різних типах пристроїв, зокрема на 

настільних комп’ютерах або ноутбуках, мобільних пристроях і планшетах  

Вплив ефективності оголошення на вас  

Компоненти якості рейтингу оголошення використовуються по-різному й можуть 

мати вплив на наведені нижче елементи.  

 Придатність оголошення до участі в аукціоні. Наявність більш якісних 

компонентів зазвичай спрощує та здешевлює участь оголошень в аукціоні. Наша 

оцінка якості оголошення також допомагає визначити, чи придатне взагалі 

оголошення до показу.  

 Ваша фактична ціна за клік (CPC) . Високоякісні оголошення часто мають 

низьку CPC. Отже, якщо ваші оголошення високоякісні, ви сплачуєте менше за 

кожен клік.  

 Оцінювальна ставка для першої сторінки вашого ключового слова. 

Високоякісні оголошення зазвичай асоціюються з більш низькими оцінюваними 

ставками для першої сторінки. Це означає, що за наявності високоякісних 

компонентів (очікуваний показник CTR, релевантність оголошення та якість 

цільової сторінки) ймовірність показу оголошення на першій сторінці результатів 

пошуку зростає.  

 Оцінювальна ставка для верхньої частини сторінки вашого ключового слова. 

Високоякісні оголошення здебільшого мають нижчі оцінювальні ставки для 
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верхньої частини сторінки. Отже, коли оголошення високоякісне, воно має більше 

шансів на відображення у верхній частині сторінки.  

 Позиція оголошення . Високоякісні оголошення забезпечують більш високу 

позицію оголошення, тобто можуть відображатися вище на сторінці.  

 Придатність для показу розширень та інших форматів оголошення. Для показу 

деяких форматів оголошення потрібно отримати принаймні мінімальний показник 

якості. Крім того, від рейтингу оголошення залежить його придатність для 

відображення з розширеннями та іншими форматами оголошення (наприклад, 

посилання на сайт). Рейтинг оголошення – це функція компонентів показника 

якості. Тому зі зростанням показника якості зростають шанси на відображення 

оголошення з розширеннями та іншими форматами.  

Стисло кажучи, використання високоякісних оголошень зазвичай сприяє зменшенню 

витрат і покращенню позиції оголошення. Якщо під час пошуку відображаються релевантні 

оголошення, які максимально точно відповідають пошуковим запитам користувачів, система 

AdWords працює на користь усім: рекламодавцям, клієнтам, видавцям і самій компанії 

Google. Релевантні оголошення зазвичай отримують більше кліків, відображаються на вищих 

позиціях і сприяють вашому успіху.  
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7. Бюджети та встановлення ставок 
7.1. Вступний огляд бюджетів 

7.1.1. Встановлення бюджету кампанії 

Збираючись у відпустку, важливо спланувати її бюджет, а також урахувати можливі 

додаткові витрати. В AdWords усе так само: ви встановлюєте щоденні бюджети для своїх 

кампаній, але за потреби можете змінювати їх коли завгодно.  

Визначення суми бюджету  

Залежно від ваших рекламних цілей і суми, яку ви готові витрачати щодня, в AdWords 

можна встановити оптимальний щоденний бюджет для кожної з ваших кампаній.  

Приклад  

Припустімо, що ваша середня ціна за клік – 0,10 дол. США й ви хотіли б отримувати 

близько 100 кліків щодня. У такому випадку можна призначити щоденний бюджет у розмірі 

10 дол. США.  

Нижче наведено схему визначення щоденного бюджету для цього прикладу.  

0,10 дол. США x 100 = 10 дол. США на день (ціна за клік x кількість кліків на день = 

щоденний бюджет)  

Щоб визначити суму щоденного бюджету на основі щомісячних рекламних витрат, 

розділіть щомісячний бюджет на 30,4 (середня кількість днів у місяці).  

Приклад  

Припустімо, що за місяць ви витрачаєте на рекламу 304 дол. США. Розділивши цю 

суму на 30,4, ви отримаєте свій щоденний бюджет (10 дол. США).  

Нижче наведено схему визначення щоденного бюджету для цього прикладу.  

304 / 30,4 = 10 дол. США на день (щомісячний бюджет / середня кількість днів у 

місяці = щоденний бюджет)  

Ви також можете встановити спільні бюджети для кількох кампаній.  

Встановлення щоденного бюджету  

Щоденний бюджет встановлюється окремо для кожної кампанії. Щоб установити 

щоденний бюджет для нової кампанії, виконайте наведені нижче дії.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці http://adwords.google.com.ua.  

2. Відкрийте вкладку Кампанії.  

3. Натисніть + Кампанія та виберіть потрібний тип кампанії.  

o "Пошукова мережа з вибором медійної"  

o "Лише пошукова мережа"  

o "Лише Медійна мережа"  

4. Прокрутіть сторінку "Вибрати налаштування кампанії" до розділу "Бюджет" і 

введіть суму окремого щоденного бюджету чи призначте спільний бюджет. 
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5. Виберіть інші налаштування кампанії (або пропустіть цей етап) і натисніть кнопку 

Зберегти та продовжити.  

Поради  

 Переглядайте рекомендації. AdWords пропонує суми бюджетів для кампаній, які 

регулярно вичерпують щоденний бюджет, однак могли б отримувати більше 

кліків і показів. Докладніше про рекомендований щоденний бюджет.  

 Оптимізуйте бюджет. Регулярно переглядайте дані свого облікового запису, щоб 

визначити кампанії з недостатнім або зависоким бюджетом. Якщо бюджет 

недостатній, ви отримуватимете менше кліків і показів, а якщо він завеликий і ви 

користуєтесь автоматичним призначенням ставок, фактична ціна за клік для 

ваших оголошень може необґрунтовано зрости. Щоб дізнатися, чи є у вас кампанії 

зі статусом "Обмежено бюджетом", перегляньте стовпець статусу на вкладці 

"Кампанії".  

Змінення щоденного бюджету  

Є три способи навчитися керувати щоденним бюджетом  

 Скористайтеся покроковими інструкціями в обліковому записі.  

 Перегляньте коротке відео.  

 Прочитайте інструкції  

Інструкції  

Ви можете змінювати щоденний бюджет своїх кампаній коли завгодно. Нижче 

описано, як редагувати його на вкладці Кампанії.  

1. На вкладці Кампанії виберіть бюджет, який потрібно змінити. 
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2. Введіть новий бюджет кампанії.  

3. Натисніть кнопку Зберегти. 

Нижче описано, як змінювати щоденний бюджет кампанії на вкладці Налаштування.  

1. Виберіть кампанію, до якої потрібно внести зміни.  

2. Перейдіть на вкладку Налаштування.  

3. У розділі "Бюджет" натисніть посилання Редагувати поруч із поточною сумою. 

 
4. Введіть новий бюджет.  

5. Натисніть кнопку Зберегти.  

Групове редагування бюджетів кампаній: 

Якщо потрібно змінити бюджет відразу для кількох кампаній, виконайте наведені 

нижче дії.  
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1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Кампанії.  

3. Установіть прапорець поруч із кампаніями, бюджети яких потрібно змінити. Щоб 

швидко вибрати всі кампанії, установіть найвищий прапорець біля заголовку 

стовпця "Кампанії".  

4. У меню Редагувати виберіть Бюджет….  

5. У вікні, що відкриється, установіть потрібний бюджет або змініть поточний, 

додавши чи віднявши певний відсоток або суму. 

 

6. Виберіть Переглянути зміни, щоб побачити, як виглядатимуть ваші оновлення, 

або натисніть Внести зміни, щоб редагувати вибрані кампанії. 

На що впливають зміни в бюджеті: 

 
Після змінення щоденного бюджету кампанії в обліковому записі відразу буде 

застосовано наведені нижче коригування. Спосіб використання кампанією бюджету може 

змінюватися залежно від часу внесення змін у бюджет. Нижче пояснюється, що відбувається 

з бюджетом залежно від часу або частоти внесення змін.  

Полудень  Приблизно 50% бюджету кампаній зазвичай витрачається в першій половині 

дня, а решта – у другій половині. Однак якщо попит на ваші оголошення 

найвищий саме в першій половині дня, 70% щоденного бюджету може 

витрачатися вранці.  

Якщо зміни до бюджету внесено близько полудня, у другій половині дня може 

бути витрачено додаткові 50% нового щоденного бюджету, а це може 

спричинити незначне збільшення суми загальних витрат за день порівняно із 

сумою обох щоденних бюджетів, чинних протягом того дня. Це пов’язано з 

тим, що система компенсує дні з низьким трафіком незначним перевищенням 

щоденного бюджету у дні з вищим трафіком, однак без перевищення 

встановленого обмеження місячного платежу.  

Якщо ви суттєво зменшили щоденний бюджет, протягом решти дня ваші 

оголошення можуть показуватися значно рідше.  
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Кілька 

разів на 

день  

Сума до сплати визначатиметься за найвищим щоденним бюджетом, 

установленим для цього дня.  

У середині 

місяця  

За місяць ви сплачуватимете не більше за суму нового бюджету, помножену на 

кількість днів до кінця місяця, з додаванням загальної суми, витраченої на 

кампанію перед зміненням бюджету.  

Наприклад, якщо до 24 листопада ви вже витратили 113 доларів США (за 

щоденного бюджету в 5 доларів США), а в той день установили новий 

щоденний бюджет у 10 доларів США, то заплатите не більше такої суми:  

уже витрачено 113 дол. США + (10 дол. США на день × 7 днів до кінця місяця) 

= 183 дол. США.  

Кілька 

разів на 

місяць  

У цьому випадку застосовуватимуться такі самі обчислення, що й за умови 

змінення бюджету посеред місяця.  

Примітка  

Навіть якщо ви не мали наміру змінювати щоденний бюджет кампанії, наведені 

нижче дії вважатимуться внесенням змін до бюджету (під час визначення максимальної 

суми, яку з вас буде стягнуто впродовж календарного місяця).  

 Змінення дати завершення кампанії.  

 Змінення режиму показу (наприклад, зі стандартної доставки на прискорений 

показ).  

 Змінення часового поясу для облікового запису AdWords.  

 

7.1.2. Чому вартість може перевищувати щоденний бюджет 

 Система AdWords дбає про рентабельність ваших інвестицій (ROI), відображаючи 

оголошення частіше в ті дні, коли пошуковий трафік вищий. 

 Коли оголошення відображаються частіше, ваші загальні витрати за день можуть 

перевищувати середній щоденний бюджет (максимум на 20%). Проте з вас не 

стягуватиметься сума, більша за середній щоденний бюджет, помножений на 

середню кількість днів у місяці (30,4). 

Чому витрати на кампанії можуть перевищувати їх щоденний бюджет 

Для кожної зі своїх кампаній потрібно встановлювати щоденний бюджет, тобто суму, 

яку ви готові щодня витрачати на свої оголошення. Якщо ви помітили, що загальні витрати 

на вашу кампанію за день перевищують суму щоденного бюджету, це означає, що ви 

витрачаєте більше в дні, коли трафік вищий, і менше, коли він знижується. Пошуковий 

трафік може коливатися з різних причин залежно від дня тижня, пори року та свят. 

Тому в періоди, коли ваші оголошення особливо популярні, витрачаються кошти 

щоденного бюджету, виділені для інших днів місяця, що оптимізує ефективність ваших 

кампаній і гарантує активніший показ ваших оголошень, коли трафік вищий. 

Як стягуються кошти в період, коли кампанії перевищують щоденний бюджет 

Для показу оголошень у певні дні тижня або періоди місяця, коли трафік 

сприятливіший, може витрачатися до 120% щоденного бюджету кампанії. Проте бюджет не 

перевищуватиме щомісячних витрат на кампанії. 

Приклад 

Якщо ваш щоденний бюджет становить 10 дол. США, у певні дні витрати на 

оголошення можуть скласти до 12 дол. США залежно від коливань трафіку. 

Зверніть увагу, що інколи щоденні витрати можуть перевищити поріг у 120%. Проте з 

вас не стягнуть понаднормово більше 20% від щоденного бюджету. Наприклад, якщо 

щоденний бюджет становить 10 дол. США, а нараховані витрати за певний день становлять 
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15 дол. США, з вас буде стягнуто лише 12 дол. США, а залишок у розмірі 3 дол. США 

повернеться вам як компенсація за перепоставку, яку можна переглянути в історії 

трансакцій. 

Максимальний місячний платіж 

Якщо певного дня ваші витрати й можуть перевищувати середній щоденний бюджет 

на 20%, з вас ніколи не стягнуть більше максимального місячного платежу, який система 

AdWords використовує, щоб убезпечити вас від випадкових переплат. Таким чином, якщо 

протягом усього місяця ваш бюджет залишався на одному рівні, з вас буде стягнуто лише 

суме щоденного бюджету, помножену на середню кількість днів місяця, тобто на 30,4 

(365 днів року ÷ 12 місяців). 

Приклад 

Якщо бюджет залишається незмінним протягом місяця, але за цей календарний місяць 

буде нараховано суму витрат, яка перевищує місячне обмеження, з вас буде стягнуто лише 

максимальний місячний платіж. Наприклад, якщо протягом місяця щоденний бюджет 

становить 10 дол. США (максимальний місячний платіж – 304 дол. США), а загальна 

нарахована сума витрат – 310 дол. США, з вас буде стягнуто лише 304 дол. США. Цільову 

рентабельність можна обчислити за такою формулою: 

10 дол. США (щоденний бюджет) x 30,4 (середня кількість днів у місяці) = 

304 дол. США 

Залишок у розмірі 6 дол. США буде повернуто вам як компенсацію за перепоставку. 

Як змінення суми бюджету впливає на розмір максимального місячного платежу 

Максимальний місячний платіж не буде використовуватися, якщо протягом місяця ви 

змінювали щоденний бюджет (проте обмеження в 120% на день застосовуватиметься й 

надалі). Якщо ви призупинили кампанію в середині місяця або оголошення показувалися з 

перервами, загальна сума платежу може не відповідати заданій щоденним бюджетом. 

Приклад 

Скажімо, ваша кампанія триває 3 дні. Ви встановили щоденний бюджет 100 дол. 

США для першого, 120 дол. США для другого й 150 дол. США для третього дня. З вас 

можуть стягнути 120 дол. США за перший, 144 дол. США за другий і 180 дол. США за 

третій день відповідно до 120% щоденного обмеження. Це означає, що за календарний 

місяць із вас стягнуть 444 дол. США, а максимальний місячний платіж застосовано не буде. 

 

7.1.3. Запобігання вичерпанню щоденного бюджету 

Якщо бюджет обмежений, ви, звісно ж, хочете отримати максимальну користь від 

кожної копійки, витраченої на рекламну кампанію. За обмеженого бюджету оголошення 

може відображатися не так часто, як вам хотілося б, або взагалі не відображатися. У такій 

ситуації не варто припиняти кампанії та втрачати кліки. Не варто й витрачати більше, ніж ви 

можете собі дозволити. Ми ознайомимо вас із певними методами, які допоможуть витрачати 

бюджет ефективніше.  

 Знизьте ставки для кампаній з обмежених бюджетом; це може знизити середню 

ціну за клік. 

 Дозвольте службі AdWords автоматично встановлювати ставки, щоб отримувати 

якнайбільше кліків у рамках поточного щоденного бюджету кампанії. 

 Виберіть для своїх оголошень параметр "Стандартний показ" замість 

"Прискорений показ". 

 Перегляньте рекомендації щодо бюджету. Оцініть, наскільки може підвищитись 

ефективність кампанії, якщо ви призначите новий бюджет. 

Зменшення ставок для кампаній з обмеженим бюджетом 

Це може здатися дивним, але незначне зниження ставок у кампаніях з обмеженим 

бюджетом, може допомогти отримати більше кліків. Зниження ставок для кампаній з 
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обмежених бюджетом може зменшити середню суму, яку ви сплачуєте за кліки оголошень, 

що відповідно підвищить потенціал бюджету та дасть змогу отримати більше кліків. Однак 

надмірне зниження ставок може призвести до зменшення кількості кліків, якщо ваші ставки 

втратять конкурентоспроможність. Знизивши ставки, через кілька днів перевірте свою 

кампанію, щоб переконатися, що не знизили їх надмірно. 

Дозвіл службі AdWords на автоматичне встановлення ставок 

Щоб не знижувати ставки самостійно, ви можете дозволити службі AdWords 

коригувати їх автоматично. Коли система AdWords автоматично встановлює ставки, 

змінюючи максимальну ціну за клік (CPC) для ключового слова чи місця розташування, вона 

залишається в рамках цільового щоденного бюджету, який ви призначили для цієї кампанії. 

Автоматичне призначення ставок: 

Примітка. Автоматичне призначення ставок не можна використовувати з наведеними 

нижче функціями. 

 Тип кампанії "Лише Медійна мережа (програми для мобільних пристроїв)" 

 Коригування ставок відповідно до дня та часу 

1. Перейдіть на вкладку Налаштування в кампанії, до якої потрібно внести зміни. 

2. Прокрутіть сторінку вниз до розділу "Стратегія встановлення ставок" і виберіть 

параметр "AdWords установлюватиме мої ставки, щоб максимізувати кліки в 

межах цільового бюджету". 
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3. Укажіть для кампанії щоденний бюджет. 
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4. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити. 

Вибір стандартного способу показу оголошень замість прискореного 

"Прискорений показ" діє на зразок реактивного пального. Імовірно, цей спосіб показу 

рано витрачає щоденний бюджет кампанії, оскільки оголошення демонструються швидше аж 

до вичерпання бюджету. Натомість "Стандартний показ" нагадує свічку, що згоряє поволі. 

Показ оголошень рівномірніше розподіляється протягом усього дня. 

Якщо ви використовуєте ручне встановлення ставок, за умовчанням для кампанії 

налаштовано "Стандартний показ". У разі автоматичного встановлення ставок "Прискорений 

показ" не доступний. 

Змінення способу показу: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Налаштування в кампанії, до якої потрібно внести зміни.  

3. У розділі "Встановлення ставок і бюджет" послідовно натисніть посилання + 

Спосіб показу (розширений), Редагувати. 
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4. Виберіть варіант "Стандартний: рівномірно показувати оголошення весь час". 
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5. Натисніть кнопку Зберегти. 

Визначення "рекомендованого бюджету" кампанії 

Служба AdWords показує рекомендовані бюджети для кампаній, що регулярно 

витрачають свій щоденний бюджет, однак мають потенціал для отримання більшої кількості 

кліків і показів. Цими даними можна скористатися, щоб оцінити, наскільки новий бюджет 

може покращити видимість оголошень кампанії. Рекомендації спираються на докладний 

аналіз ефективності кампанії за останні 15 днів з урахуванням інших факторів, а саме: 

 ефективності кампанії за останній час; 

 поточного бюджету кампанії; 

 списку ключових слів; 

 налаштувань націлювання кампанії. 

Служба AdWords не пропонує рекомендований щоденний бюджет для кампаній, які 

не вкладаються у свій бюджет або містять обмежені дані. Якщо рекомендації не 

відображаються й ви знаєте, що показ оголошень здійснюється не досить часто через 

обмеження бюджету, спробуйте збільшити його, принаймні до прийнятної для вас суми. 

Як визначити рекомендований для кампанії бюджет: 

1. Перейдіть на вкладку Налаштування в кампанії, до якої потрібно внести зміни.  
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2. Натисніть біля пункту "Бюджет" посилання Редагувати. 

 
3. Виберіть Переглянути рекомендований бюджет. 
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4. Ознайомтеся з рекомендаціями щодо розміру щоденного бюджету (якщо такі є). 

Зверніть увагу на вказівки щодо потенційного трафіку. Вирішивши яким має бути 

новий бюджет, укажіть його суму.  

5. Натисніть кнопку Зберегти. 

Як обчислюється рекомендований бюджет: 

Рекомендації щодо бюджету залежать від ключових слів і визначаються потенційною 

загальною кількістю показів вашого оголошення за умови необмеженого бюджету. Інакше 

кажучи, система AdWords установлює, наскільки часто ваше оголошення було не придатне 

для показу через обмеження бюджету. 

Оцінивши потенційне число показів ваших оголошень, система AdWords зіставляє 

його з реальною кількістю кліків (так званий рейтинг кліків, або CTR) і їх вартістю 

(фактична ціна за клік, або CPC). Це дає змогу з’ясувати оптимальну суму бюджету для 

залучення всього доступного для вас трафіку. 

Оскільки пошуковий трафік і витрати можуть коливатися, у рекомендації щодо 

бюджету поєднано оцінки для кожного окремого дня. Тому, навіть якщо ваша комерційна 

діяльність циклічна (тобто протягом тижня у трафіку зазвичай спостерігаються сплески), 

рекомендований бюджет буде розраховано відповідно до середнього обсягу трафіку. 
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Хоча ми можемо підрахувати, яким має бути ваш бюджет для охоплення всього 

можливого трафіку, рекомендація не обов’язково включатиме всю цю суму. Рекомендований 

бюджет має збільшити кількість показів оголошень без значного змінення бюджету. 

Приклад 

Якщо ваш поточний щоденний бюджет становить 10 доларів США, а для охоплення 

всього можливого трафіку він мав би становити 100 доларів США, може бути рекомендовано 

нижчу суму (наприклад, 20 доларів США). Сума залежатиме від вашого поточного бюджету 

й потенційного трафіку. 

 

7.2. Вступний огляд встановлення ставок 

7.2.1. Про основи встановлення ставок 

AdWords пропонує кілька способів встановлення ставок для оголошень залежно від 

ваших пріоритетів і пріоритетів компанії. Здебільшого рекламодавці зосереджуються на 

кліках, показах або конверсіях.  

Оскільки ви рекламуєте в AdWords, імовірно, у вас є чітке уявлення про мету показу 

оголошень. Якщо ви продаєте каву, ви, імовірно, хочете, щоб ваш магазин відвідувало 

більше клієнтів. Якщо ви координуєте туристичний клуб, імовірно, ви прагнете заохотити 

більше людей підписатися на ваш інформаційний лист. Перелік можна продовжити. 

Усвідомлення мети показу оголошень допоможе вирішити, яку ставку потрібно 

встановити. 

Порада 

AdWords проводить аукціон щоразу, коли є вільне місце для оголошення: під час 

відображення результатів пошуку, на блозі, сайті новин або іншій сторінці. За результатами 

кожного аукціону вирішується, показ якого оголошення виконуватиметься зараз на тому 

місці. Ваша ставка означає участь в аукціоні. 

Під час установлення ставки можна зосередитися на трьох різних речах: кліках, 

показах або конверсіях. Що вибрати? Нижче подано докладніший опис цих варіантів. 

Зосередження на кліках 

Якщо ваша головна мета – заохотити до відвідування веб-сайту, варто зосередитися 

на кліках. Використовуйте встановлення ставок ціни за клік (CPC), щоб оплачувати тільки 

фактичні кліки по оголошенні з переходом на ваш сайт. 

Для встановлення ставок CPC є кілька варіантів. 

 Автоматичне встановлення ставок  
Це найпростіший спосіб установити ставку. Можна задати щоденний бюджет, а 

система AdWords коригуватиме ставку CPC так, щоб забезпечити максимальну 

кількість кліків у межах указаного бюджету. 

 Ручне встановлення ставок  
Можливість повністю керувати ставками CPC. Ручне встановлення ставок дає змогу 

встановлювати ставки на рівні групи оголошень, для окремих ключових слів або 

місць розташування оголошення. Отже, ви будете певні, що встановлюєте саме 

потрібну ставку для найважливіших кліків. 

Приклад. 

Якщо ви координуєте туристичний клуб у Тернополі, імовірно, ви захочете зробити 

найбільшу ставку на ключові слова з прямою відповідністю (як-от "туризм у Тернополі"), а 

також іншу ставку на ширші ключові слова (як-от "туристичні карти"). 

Зосередження на показах 

Замість того, щоб платити за кліки, можна платити за кількість показів оголошення, 

якщо ваша кампанія націлена тільки на Медійну мережу. Це називається встановленням ціни 

за тисячу показів (CPM), оскільки ви сплачуєте за кожну тисячу показів свого оголошення. 
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Варто вибрати цю опцію, якщо ви зацікавлені насамперед у широкій популяризації назви або 

логотипу компанії. 

Встановлення ставок CPM, як і ручне встановлення ставок CPC, дає змогу встановити 

ставки на рівні групи оголошень або для окремих місць розташування. Зауважте, що 

автоматичне встановлення ставок CPM доступне лише для наведених нижче типів кампаній.  

 Лише Медійна мережа (усі функції); 

 Лише Медійна мережа (ремаркетинг) 

Зосередження на конверсіях 

За допомогою цього розширеного методу встановлення ставок ви повідомляєте 

системі AdWords суму, яку готові сплачувати за конверсію, або ціну за придбання (CPA). 

Конверсія (іноді називається "придбанням") – це певна бажана дія на вашому веб-сайті. 

Найчастіше йдеться про продаж, але конверсією може бути й підписка на інформаційні 

електронні листи або якась інша дія. Ви сплачуєте за кожен клік, проте система AdWords 

автоматично встановлює ставки замість вас, щоб забезпечити максимальну кількість 

конверсій у межах указаної ціни за придбання. 

Щоб використовувати встановлення ставки CPA, окрім інших функцій, потрібно 

також увімкнути відстеження конверсій. Тому цей варіант підходить для більш-менш 

досвідчених користувачів AdWords. 

 

7.2.2. Визначення стратегії призначення ставок на основі цілей 

У службі AdWords пропонується кілька стратегій призначення ставок, спеціально 

розроблених для кампаній різного типу. Оптимальна стратегія саме для вас визначається 

залежно від мережі, на яку націлено кампанію, а також від того, чого потрібно отримувати 

більше: кліків, показів чи конверсій. 

 Залучайте клієнтів на веб-сайт, установлюючи ставки ціни за клік (вручну чи 

автоматично). 

 Переконайтеся, що клієнти отримують ваше повідомлення зі ставкою ціни за 

показ. 

 Підвищте рівень конверсій на сайті за рахунок встановлення ставки ціни за 

залучення. 

Усі стратегії призначення ставок пристосовано для різних типів кампаній і рекламних 

цілей. З огляду на призначення ставок доцільно розглянути три основні типи цілей разом із 

поточними налаштуваннями кампанії. 

 Для збільшення обсягу трафіку на свій веб-сайт зверніть основну увагу на кліки. 

Установлення ставок ціни за клік (вручну чи автоматично) може бути найкращим 

рішенням для вашої кампанії. 

 Щоб збільшити рівень поінформованості про бренд без залучення трафіку на свій 

сайт, зосередьтеся на показах. Така стратегія призначена саме для вас. Щоб 

представити своє повідомлення клієнтам, скористайтеся ставкою ціни за тисячу 

показів (CPM). 

 Якщо потрібно, щоб клієнти виконали певну дію на сайті, і ви використовуєте 

функцію відстеження конверсій, можливо, доцільніше зосередитися саме на 

конверсіях. Це можна зробити, установивши ставки ціни за залучення (CPA). 

Порада 

Заощадьте час і зусилля, які ви витрачаєте на керування ставками, скориставшись 

гнучкими стратегіями призначення ставок. Ви зможете розважливіше застосовувати 

оптимізацію ставок до цілих кампаній або окремих груп оголошень і ключових слів (де це 

можливо) на власний вибір. Використання гнучких стратегій встановлення ставок. 

Зосередження на кліках за допомогою встановлення ставки CPC 
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Якщо ваша основна мета – отримати кліки для залучення трафіку на веб-сайт, 

розгляньте дві стратегії призначення ставок ціни за клік, які наведено нижче. 

 Автоматичне призначення ставок CPC – це найпростіша та найпопулярніша 

стратегія призначення ставок. Потрібно лише встановити щоденний бюджет, і 

система AdWords автоматично коригуватиме ставки, щоб ви отримали 

максимальну кількість кліків у межах свого бюджету. 

 Призначення ставок CPC вручну – це стратегія за умовчанням, яка дає змогу 

самостійно керувати максимальними ставками CPC. Ви можете вказати різні 

ставки для кожної групи оголошень у своїй кампанії або для окремих ключових 

слів чи місць розташування. Якщо ви помітили, що певні ключові слова чи місця 

розташування прибутковіші, скористайтеся функцією ручного встановлення 

ставок і призначте більшу частину рекламного бюджету саме для цих ключових 

слів або місць розташування. 

Докладніше про призначення ставок СРСР вручну 

Виберіть автоматичне призначення ставок СРС, якщо вашої кампанії стосуються 

наведені нижче умови. 

 Потрібно постійно вичерпувати встановлений бюджет на рекламу. 

 Ви не хочете витрачати час на відстеження й оновлення окремих ставок ціни за 

клік (CPC), тому вас цілком влаштує, якщо система AdWords оновлюватиме 

ставки CPC автоматично. 

 Вас насамперед цікавить збільшення обсягу трафіку на веб-сайті. 

 Ви нещодавно приєдналися до служби AdWords і не знаєте напевно, яку ставку 

слід указати для певних ключових слів або місць розташування. 

Автоматичне призначення ставок – не найкращий варіант, якщо метою вашої 

рекламної діяльності є збереження певної позиції оголошення чи ціни за конверсію. За 

автоматичного встановлення ставок установлювати окремі ставки CPC неможливо, проте 

можна встановити максимальну ставку CPC для кампанії в цілому. 

Приклад 

На вашому веб-сайті продаються різноманітні предмети для образотворчого 

мистецтва, а ваша основна ціль – залучити більше клієнтів на нього. Ви встановили суму, яку 

щомісяця потрібно витрачати на рекламу, але не вибрали конкретний продукт, на якому слід 

зосередити увагу. Автоматичне призначення ставок CPC дає змогу визначити загальну суму 

бюджету, на основі якої ми знаходитимемо для вас якомога більше клієнтів. 

Докладніше про встановлення ставок СРС вручну 

Встановлення ставки CPC вручну дасть змогу точно відрегулювати максимальні 

ставки CPC, що, у свою чергу, підвищить ефективність керування витратами й кількістю 

кліків ваших оголошень. Якщо наведені нижче умови стосуються вашої кампанії, виберіть 

призначення ставок СРС вручну. 

 Потрібно контролювати максимальні ставки CPC для окремих груп оголошень, 

ключових слів або місць розташування. 

 Насамперед вас цікавить збільшення трафіку веб-сайту, а не поінформованість про 

бренд серед користувачів. 

 Вам не потрібно щомісяця вичерпувати цільовий бюджет. (Якщо потрібно 

вичерпувати цільовий бюджет, рекомендуємо використовувати автоматичне 

призначення ставок.) 

 Кампанію націлено на Пошукову мережу, Медійну мережу або обидві одночасно. 

Якщо ви не впевнені, які саме ключові слова чи місця розташування найприбутковіші, 

або не маєте часу для призначення ставок вручну, скористайтесь автоматичним 

призначенням ставок. 
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Приклад 

Хоча на вашому веб-сайті продається широкий асортимент приладдя для 

образотворчого мистецтва, ви найбільше зацікавлені в продажу пензлів. За умови 

призначення ставок CPC вручну, навіть якщо група оголошень містить 15 ключових слів, для 

ключового слова "пензлі" можна встановити вищу ставку, яка застосовуватиметься, коли 

воно ініціюватиме показ оголошення. 

Зосередження на показах зі встановленням ставок СРСР вручну: 

Ручне встановлення ставок для показів, також відоме як встановлення ставок CPM, 

дає змогу контролювати видимість оголошень завдяки точному регулюванню максимальних 

ставок CPM. 

Нижче наведено кілька випадків, коли рекомендується використовувати встановлення 

ставок CPM вручну. 

 Тип вашої кампанії – "Лише медійна мережа – ремаркетинг" (не "Пошукова 

мережа Google"). 

 Оголошення розроблено спеціально для підвищення рівня поінформованості, і 

результатом не обов’язково має бути отримання кліків або збільшення обсягу 

трафіку. 

 Ви надаєте перевагу традиційній системі галузевих показників кампаній, які 

використовують ставку CPM (ціна за тисячу показів). 

 Ви здійснюєте націлювання на конкретні місця розташування, а не лише на 

ключові слова. (Разом із націлюванням на місце розташування функція 

призначення ставок для показів гарантує показ оголошень для зацікавленої 

аудиторії.) 

 Вас насамперед цікавить підвищення рівня поінформованості про бренд. 

Найефективніше досягненню цієї мети сприяють графічні оголошення й інші 

мультимедійні формати, показ яких здійснюється в Медійній мережі. 

 Повідомлення міститься безпосередньо в оголошенні, тому вам непотрібні 

переходи користувачів на сайт. Це стосується певних подій (наприклад, прем’єри 

телевізійного шоу) або політичної реклами. 

Можливо, призначення ставок CPC вручну – не найкращий варіант, якщо ціль 

кампанії – прямий відгук клієнтів у вигляді придбання продукту чи заповнення форми. 

Приклад 

Ви проводите безкоштовний концерт у Києві й хочете залучити якомога більше 

любителів музики. Для цього ви розпочали кампанію з яскравими графічними 

оголошеннями, які містять дату, час і місце проведення заходу (усе, що потрібно знати 

меломанам). Щойно користувачі побачать оголошення, вони отримають усі потрібні 

відомості. Встановлення ставок CPM допоможе представити оголошення якомога більшій 

кількості користувачів. 

Зосередження на конверсіях на основі встановлення ставки СРСР 

Встановлення ставки ціни за придбання (CPA) – це додатковий параметр, який дає 

змогу отримувати конверсії. 

Щоб отримати право на встановлення ставок CPA, у кампанії мають виконуватися 

вказані нижче вимоги. 

 Функцію відстеження конверсій увімкнено. 

 Кампанія отримала принаймні 15 конверсій за останні 30 днів. Ця історія 

конверсій вимагається системою AdWords для точного прогнозування майбутніх 

рейтингів конверсій. 

 Кампанія отримувала однакову кількість конверсій принаймні протягом кількох 

днів. 

 Кампанію націлено на Пошукову мережу, Медійну мережу або обидві одночасно. 
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Рекомендуємо в обліковому записі дотримуватися наведених нижче критеріїв. 

 Функція відстеження конверсій у кампанії має використовуватися принаймні 

протягом двох тижнів. Система AdWords бере за основу історію конверсій. Отже, 

що довше використовується відстеження конверсій, то більшою кількістю даних 

оперує система. Відповідно, вірогідність підвищення рентабельності інвестицій є 

вищою. Якщо кампанія має низький обсяг трафіку, рекомендуємо 

використовувати функцію відстеження конверсій протягом більшого проміжку 

часу, перш ніж призначати ставки CPA. 

 Кампанію орієнтовано на прямий відгук. (Наприклад, на реєстрації чи продажі на 

веб-сайті електронної комерції.) 

 Кампанія має один чітко визначений тип конверсії (наприклад, здійснення 

покупки чи реєстрація). 

 Кампанія має відносно стабільний коефіцієнт конверсії без значних змін 

(наприклад, повторне визначення конверсії чи переміщення коду відстеження 

конверсій) протягом останніх двох тижнів. 

Примітка 

Якщо для кампанії вже використовуються ставки CPA і за останні 30 днів кількість 

конверсій не досягає 15, функція встановлення ставки CPA залишатиметься активною, доки 

її не вимкнути. Якщо ж припинити використовувати ставки CPA, ця функція залишатиметься 

недоступною, доки ви знову не виконаєте всі вимоги. 

Вибір або змінення стратегії призначення ставок 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на веб-сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. У списку Кампанії натисніть потрібну назву. 

3. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

4. Поруч із параметром стратегії призначення ставок натисніть кнопку Змінити. 

5. Виберіть нову стратегію призначення ставок. 

6. Натисніть Зберегти. 
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7.2.3. Коригування ставок для ключових слів 

Вибираючи кожне ключове слово, ви можете вибрати суму, яку бажаєте сплачувати 

щоразу, коли клієнт шукає це слово та натискає ваше оголошення. Це максимальна ціна за 

клік, або максимальна ставка CPC, для цього ключового слова. Деяким рекламодавцям 

подобається повністю контролювати ставки, призначаючи їх вручну. Натомість іншим 

зручно доручити призначення ставок системі AdWords. 

Використання автоматичного призначення ставок для спрощення процесу 

Автоматичне призначення ставок – ідеальне рішення для рекламодавців, які бажають 

отримувати максимальну для свого бюджету кількість кліків оголошень, не витрачаючи 

багато часу на призначення ставок. Вам не доведеться вказувати окремі ставки для ключових 

слів, груп оголошень або місць розташування. Потрібно лише призначити щоденний 

бюджет, а система AdWords автоматично коригуватиме макс. ставки CPC, щоб забезпечити 

вам максимальну кількість кліків, можливу в межах бюджету. Для повнішого контролю за 

ставками можна встановити обмеження ставки CPC, щоб не перевищувати певну ціну за 

клік. Докладніше про автоматичне призначення ставок. 

Призначення ставок вручну для повнішого контролю 

Цей параметр за умовчанням дає змогу самостійно керувати макс. ставками CPC. 

Ставки можна встановлювати на рівні групи оголошень або для окремих ключових слів. 

Ставка за умовчанням для групи оголошень застосовуватиметься до всіх ключових слів у 
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групі оголошень нової кампанії. Змінити суму ставки можна будь-коли для будь-якого 

ключового слова. Також можна змінити це значення для окремих ключових слів у стовпці 

"Макс. CPC" на вкладці Ключові слова. 

Поради 

 Ви нещодавно почали роботу із системою AdWords і вагаєтеся, яку суму ставки 

призначити ключовому слову? Багато рекламодавців починають із макс. ставки 

CPC в 1 дол. США. 

 Використовуючи автоматичне призначення ставок, ви завжди можете 

переключитися на призначення ставок уручну, що дасть вам змогу повністю 

контролювати вартість кліків. 

Вибір ставки для ключового слова за допомогою інструментів AdWords 

Деякі інструменти допомагають визначити ключові слова, ставки для яких краще 

налаштувати вручну. Інші (удосконалені) інструменти самостійно призначають ставки на 

основі суми, яку ви вибрали. 

 Вкладка "Можливості" у вашому обліковому записі може допомогти визначити 

ключові слова, для яких варто змінити ставки. Тут надаються пропозиції стосовно 

підвищення (щоб отримати більшу кількість кліків) або зниження ставок (щоб 

зменшити вартість). Дізнайтеся, як користуватися вкладкою "Можливості". 

 Симулятор ставок запускає сценарії "що буде, якщо" на кшталт: "Наскільки 

більше показів я отримаю, якщо підвищу ставку на 0,10 дол. США?", що 

допомагає відкоригувати ставки відповідно до бюджету. Симулятор не передбачає 

майбутнє, але надає орієнтовну оцінку щодо кліків, витрат і показів, які отримали 

б ваші оголошення за звичайний тиждень, якби ви призначили для ключових слів 

вищі або нижчі ставки. Крім того, стовпці Симулятора ставок можна додавати до 

статистичної таблиці на вкладці Ключові слова, щоб переглядати орієнтовні 

оцінки кліків і витрат для всіх своїх ключових слів водночас. 

 Оптимізатор ціни за конверсію – це функція призначення ставок, яка шукає 

перспективніші для ваших продажів аукціони оголошень, а потім піднімає вашу 

максимальну ставку CPC щонайбільше на 30% (після застосування будь-яких 

налаштованих коригувань ставок), щоб інтенсивніше конкурувати за ці кліки. 

Якщо перспективних аукціонів немає, система знижує ставку щонайбільше на 

100%. Таким чином можна здійснити більше продажів і отримати більше 

конверсій за витрачені на оголошення кошти. 

 Відстеження конверсій – це розширена функція, яка показує ключові слова, що 

найчастіше призводять до очікуваних дій із боку клієнтів (ці дії, як-от покупка або 

підписка на розсилку, називаються конверсіями). Відстеження конверсій може 

допомогти прийняти рішення щодо підвищення максимальної ставки CPC для 

ефективних ключових слів або її зниження для ключових слів, що працюють 

недостатньо ефективно. 

Вибір ставок ключових слів для позиції оголошення на першій сторінці 

Якщо важливо відображати оголошення на першій сторінці результатів пошуку 

Google, оцінювальні ставки для першої сторінки покажуть приблизну ставку CPC, потрібну 

для регулярного показу оголошення на першій сторінці результатів Google за умови точної 

відповідності пошукового запиту користувача вашому ключовому слову. Це значення 

розраховується на основі показника якості ключового слова та поточної конкуренції 

рекламодавців за це ключове слово, тому постійний показ оголошення на першій сторінці не 

гарантується. Дізнайтеся, як переглянути оцінювальні ставки для першої сторінки. 

Вибір ставок ключових слів для позиції оголошення вгорі на сторінці 

Якщо ваша мета – відображати оголошення вгорі першої сторінки, оцінювальна 

ставка для верхньої частини сторінки покаже приблизну ставку CPC, потрібну для 
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регулярного показу оголошення вгорі першої сторінки результатів Google за умови точної 

відповідності пошукового запиту користувача вашому ключовому слову. Це значення 

розраховується подібно до оцінювальної ставки для першої сторінки. Дізнайтеся, як 

переглянути оцінювальні ставки для верхньої частини сторінки. 

Змінення ставок для ключового слова 

Щоб замінити деякі з вихідних ставок на інші, на вкладці Кампанії відкрийте вкладку 

Ключові слова. Далі в стовпці "Макс. CPC" таблиці натисніть ставку, яку потрібно змінити, 

і введіть нову суму ставки. 

 
Порада 

Для кампаній типу "Пошукова мережа з вибором медійної" ми використовуємо ставку 

для ключового слова в обох мережах. Рекомендовано залишити це налаштування без змін. 

Однак за бажанням можна встановити ставку в Медійній мережі, що матиме перевагу над 

усіма ставками для ключових слів у Медійній мережі. 

За наявності кампанії типу "Лише медійна мережа" рекомендуємо налаштувати 

ставки для групи оголошень. Також рекомендуємо встановити окремі ставки для ключових 

слів на основі їх ефективності. 

 

7.2.4. Вибір ефективної суми ставки 

 Якщо ви лише починаєте працювати з AdWords, виберіть прийнятні для себе 

рекламний бюджет і ставку. 

 Через деякий час після запуску оголошень оцініть, які ключові слова приносять 

більше продажів. Для цього скористайтеся звітами у своєму обліковому записі. 

 Коригуйте ставки, щоб витрачати більше на ключові слова, які виявилися 

ефективними. Таким чином ви зможете покращити позицію оголошення для цих 

ключових слів і привабити більше клієнтів. 

 Користуйтеся інструментами Google, щоб отримувати оцінені значення 

спеціальної ставки на основі ваших рекламних цілей та історії ефективності. 

Google може зробити це замість вас, якщо ви налаштуєте автоматичне 

встановлення ставок.  

Вибір перших ставок 
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По-перше. Ми не можемо рекомендувати єдину суму ставки, оптимальну для всіх. 

Ваша ідеальна ставка залежатиме від вартості ваших ключових слів, типу рекламної кампанії 

та прибутків. 

Більшість початківців у сфері AdWords використовують ставку з ціною за клік, щоб 

платити за кожне натискання їхніх оголошень. За цим варіантом призначення ставок ви 

встановлюєте ставку максимальної ціни за клік (макс. ставку CPC), тобто найвищу суму, яку 

ви готові сплачувати за кожен клік вашого оголошення. Установлюйте ставку з огляду на те, 

яку цінність для вас має клік оголошення. Якщо ви вагаєтеся щодо вибору ставки, для 

початку призначте макс. ставку CPC в розмірі 1 дол. США.  

Приклад 

Припустимо, ви власник магазину скейтбордів і заробляєте 10 доларів США з 

кожного проданого скейтборду. Ви помітили, що приблизно одне з 10 відвідувань вашого 

веб-сайту завершується придбанням товару. Якщо встановлена макс. ставка CPC становить 1 

дол. США, ви досягнете рівня беззбитковості (витрати на рекламу = прибутки від 

продажів).Щоб отримати прибуток, потрібно витрачати на клік оголошення менше ніж 1 дол. 

США, тобто встановити макс. ставку CPC на суму, меншу за 1 дол. США. 

Макс. ставка CPC в новій кампанії застосовуватиметься до ключових слів, які ви 

вибрали для групи оголошень. Змінити цю ставку за умовчанням для групи оголошень 

можна коли завгодно. Якщо певні ключові слова є більш релевантними для вашої компанії, 

можна встановити для них інші ставки. Як результат імовірність показу ваших оголошень 

збільшиться, коли користувачі здійснюватимуть пошук за цими ключовими словами. Ці 

ставки називаються ставками для ключових слів. Щоб внести зміни до певного ключового 

слова, натисніть суму ставки в стовпці "Макс. CPC" навпроти нього. 
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Крім того, можна встановлювати коригування ставок (тобто збільшувати чи 

зменшувати їх) з огляду на пристрій, з якого здійснюється пошук (наприклад, мобільний), 

час доби чи певне місцезнаходження. 

Приклад 

Припустімо, ви маєте магазин в Івано-Франківську й призначили макс. ставку CPC в 

розмірі 1 дол. США. Ви можете скористатися коригуванням ставки, щоб збільшити шанси на 

показ оголошення клієнтам, які перебувають поблизу. Наприклад, можна встановити 

коригування +20% для користувачів із прилеглих районів, завдяки чому остаточна ставка 

становитиме 1,20 дол. США. Нижче наведено формулу. 

Початкова ставка: 1 дол. США 

Коригування ставки за місцеположенням: 1 дол. США x (+20%) = 1,20 дол. США. 

Підсумкова ставка для пошукових запитів користувачів із прилеглих районів: 

1,20 дол. США. 

Оцінювання вартості оголошень і доходів 

Коли від початку показу ваших оголошень пройде певний час, перевірте їх 

ефективність. Якщо ваша ціль – підвищення обсягу продажів і збільшення трафіку веб-сайту, 

поставте собі наведені нижче запитання.  

 Які ключові слова принесли найбільшу кількість кліків? 

 З яких місцеположень і пристроїв клієнти виконують пошук?  

 У які дні та години обсяги продажів найвищі? 

Щоб відповісти на ці запитання, проаналізуйте звіти у своєму обліковому записі. 

Наприклад, щоб дізнатися, скільки кліків ви отримуєте за ключовими словами та яка їх 
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вартість, перейдіть на вкладку Ключові слова в обліковому записі. Спробуйте 

відфільтрувати ключові слова за показником CTR, щоб з’ясувати, які з них приносять багато 

показів, але недостатньо кліків. Якщо ваша ціль – стимулювати продажі, очевидно, що ці 

ключові слова не надто ефективні. 

Поради 

 Щоб зрозуміти, чи призводять кліки до фактичних продажів, рекомендуємо 

налаштувати відстеження конверсій у своєму обліковому записі. Цей 

безкоштовний інструмент показує, що відбувається після того, як користувачі 

натискають оголошення: чи купують вони ваші товари, чи підписуються на 

розсилку інформаційних листів тощо. Завдяки цій інформації ви можете 

обчислити фактичну рентабельність інвестицій (ROI). 

 Не маєте часу для оцінювання ставок? Дозвольте Google робити це за вас. Коли 

використовується автоматичне встановлення ставки CPC, ви визначаєте щоденний 

бюджет, а вже ми коригуємо ставки ціни за клік (CPC) так, щоб ви отримали 

якомога більшу кількість кліків у межах вказаного бюджету. Якщо у вас є 

конкретні цілі, спробуйте гнучкі стратегії призначення ставок, щоб система 

AdWords коригувала ставки відповідно до ваших цілей. 

Коригування ставок для збільшення рентабельності інвестицій. 

Визначивши, які ключові слова, місцеположення, години доби та пристрої 

забезпечують хороший результат, можна відповідно відкоригувати ставки. Наприклад, якщо 

ключове слово має низьку середню CPC, але кожен клік ефективно призводить до конверсії, 

можна збільшити для нього макс. ставку CPC. Це може покращити середню позицію 

оголошення для ключового слова, розширити охоплення оголошенням і потенційно 

підвищити рентабельність інвестицій (ROI). 

Якщо ключове слово має високу середню CPC, але кліки рідко призводять до 

конверсій, можна спробувати зменшити для нього макс. ставку CPC. Нижча макс. ставка 

CPC, імовірно, знизить середню позицію оголошення за цим ключовим словом, зменшить 

кількість показів і кліків і, відповідно, вартість оголошення. Така стратегія не лише сприяє 

покращенню рентабельності інвестицій для малоефективних ключових слів, але й звільняє 

частину бюджету для інвестування в цінніші ключові слова. Якщо такі ключові слова й далі 

матимуть низьку ефективність, згодом їх можна взагалі видалити. 

Так само спробуйте підвищити ставки для місцеположень, у яких ефективність 

оголошень вища. З іншого боку, якщо в певні години дня кількість відвідувачів магазину 

зменшується, у цей період часу можна підвищити ставки й запустити оголошення з 

акційними пропозиціями, щоб привабити більше людей. 

Особливості, які потрібно враховувати, змінюючи ставки. 

 Рекомендуємо змінювати ставки помалу й одразу перевіряти, яку кількість кліків і 

конверсій починають накопичувати ваші ключові слова. Крім того, слід пам’ятати, 

що інтернет-трафік постійно змінюється, тому важливо регулярно оцінювати 

ефективність ставок. 

 Позицію оголошення можна підвищити без збільшення його вартості: достатньо 

покращити його якість, доопрацювати список ключових слів і вдосконалити веб-

сайт. Чим вищий показник якості вашого ключового слова, тим менше ви платите 

за певну позицію оголошення, і навпаки. 

Поради щодо призначення ставок для Медійної мережі 

 У Медійній мережі показники CTR зазвичай нижчі, оскільки в ній важче 

привернути увагу читача. Якщо для показу оголошень ви обрали Медійну мережу, 

можна встановити для кліків, які отримано саме в ній, максимальну ставку CPC в 

Медійній мережі. Подібно до процесу оцінювання ключових слів, якщо ваші 

оголошення є ефективними в певних місцях розташування, можна спробувати 
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підвищити ставку для цих місць. Можна також налаштувати коригування ставок, 

щоб мати змогу збільшувати чи зменшувати ставки для різних методів 

націлювання. 

 Замість того щоб платити за клік, можна платити за кількість показів оголошення. 

Це називається призначенням ставки на основі ціни за тисячу показів (CPM), 

оскільки ви сплачуєте за кожну тисячу показів свого оголошення. Варто вибрати 

цей варіант, якщо ви зацікавлені насамперед у широкій популяризації назви або 

логотипу компанії.  

Інструменти для оцінювання спеціальних ставок: 

Крім автоматичного встановлення ставок, Google пропонує кілька інструментів для 

вибору ставки, що максимально відповідатиме вашим цілям. Після кількатижневого показу 

оголошень у ваших кампаніях накопичиться достатньо відомостей, щоб наші інструменти 

могли надати вам більш персоналізовані рекомендації. 

 Симулятор ставок. Розгляньте сценарії типу "що буде, якщо" (наприклад, 

"наскільки зросте кількість показів, якщо підвищити ставку на 0,10 долара 

США?"). Цей інструмент допоможе вам відкоригувати ставки до потрібного рівня.  

 Оцінювальна ставка для першої сторінки. Хочете, щоб ваші оголошення 

відображалися на першій сторінці результатів пошуку Google? Дізнайтеся, якою 

має бути ставка, щоб ваші оголошення потрапили туди. 

 Вкладка "Можливості": ознайомтеся з цією частиною облікового запису, щоб 

покращити ставки CPC, а в результаті – отримати більше трафіку та покращити 

позицію йефективність оголошення.  

 

7.2.5. Призначення ставки ціни за клік 

Метод встановлення ставок ціни за клік (CPC) дає змогу встановити максимальну 

ціну за натискання ваших оголошень AdWords. Ставки цього типу дуже вигідні: ви сплачуєте 

лише тоді, коли користувач натискає ваше оголошення, щоб отримати докладні відомості 

про продукт.  

Згадайте білборди: рекламодавці сплачують за рекламний простір з урахуванням того, 

скільки людей можуть побачити їхнє оголошення, проїжджаючи поруч, – незалежно від 

того, звернуть вони увагу на цю рекламу чи ні.  

Оголошення в Інтернеті працюють інакше: скориставшись методом встановлення 

ставки CPC в AdWords, ви сплачуватимете за рекламний простір Google лише у випадку, 

коли користувачі бачитимуть ваше оголошення й будуть зацікавлені настільки, що 

натискатимуть його. Якщо 100 користувачів побачили оголошення, а натиснули його троє, 

ви сплачуєте тільки за три кліки, а не за решту 97 переглядів.  

Принцип роботи функції встановлення ставки CPC  

Для кампаній зі ставкою CPC ви призначаєте максимальну ставку ціни за клік – макс. 

CPC – найбільшу суму, яку ви готові сплачувати за кожен клік вашого оголошення (якщо не 

встановлено коригування ставки або не використовується Оптимізатор ціни за конверсію ).  

Приклад  

Якщо ви вважаєте, що готові витратити 25 центів за відвідування вашого веб-сайту, 

установіть ставку CPC в розмірі 0,25 дол. США як свою макс. CPC. Коли користувач 

прочитає ваше оголошення та натисне його, ви сплатите щонайбільше 0,25 дол. США. Якщо 

ж кліку не буде, ви не сплатите нічого.  

Уявімо, що ви створили текстове оголошення призначили макс. ставку CPC в розмірі 

0,25 дол. США. Якщо п’ятсот людей побачило оголошення, а 23 людини натиснуло його для 

подальшого ознайомлення, ви сплатите лише за 23 кліки. Якщо макс. ставка CPC становила 

0,25 дол. США, ви сплатите суму, що не перевищує 5,75 дол. США (23 кліки x 0,25 дол. 

США).  

https://support.google.com/adwords/answer/2470105
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Дуже часто ви сплачуватимете менше макс. ставки CPC. Адже за умовами аукціону 

AdWords із вас може бути стягнуто не більше мінімальної суми, необхідної для збереження 

позиції вашого оголошення та показу наявних у ньому форматів оголошення (як-от посилань 

на сайт). Ознайомтеся з наведеним нижче розділом і дізнайтеся докладніше про фактичну 

CPC, яку ви сплачуватимете за клік.  

За використання функції встановлення ставки CPC ви матимете наведені нижче опції.  

 Призначення ставок уручну: суму ставки вказуєте ви.  

 Автоматичне призначення ставок : служба AdWords призначає макс. CPC, яка 

дасть змогу отримати якнайбільше кліків у межах заданого бюджету.  

Визначення потрібної ставки CPC  

Як визначити, яку ставку CPC варто встановити? Для цього слід узяти до уваги 

інформацію про власну компанію та цінність продажу. Наприклад, якщо ви пропонуєте 

діамантові каблучки вартістю 5000 дол. США, один новий клієнт цінніший для вас, ніж для 

того, хто продає жувальну гумку за 0,99 дол. США.  

Установивши прийнятні для себе суми макс. CPC, спостерігайте за тим, скільки кліків 

отримують ваші оголошення та чи призводять ці кліки призводять до бажаних дій на вашому 

веб-сайті. Крім того, слід пам’ятати, що інтернет-трафік постійно змінюється, тому важливо 

регулярно оцінювати ефективність ставок CPC.  

Використання інструментів Google для визначення ставок CPC  

 Симулятор ставок запускає сценарії типу "що буде, якщо" (наприклад, "Наскільки 

більшою була б кількість показів за минулий тиждень, якби ставка була вищою на 

0,10 дол. США?").  

 Планувальник ключових слів  – це інструмент, за допомогою якого можна 

дізнатися кількість пошукових запитів за відповідними ключовими словами та 

швидко оцінити свої витрати.  

 Оцінювальні ставки для першої сторінки допомагають оцінити ставку, потрібну 

для відображення оголошення на першій сторінці результатів пошуку Google.  

Використання коригування ставок для залучення цільової аудиторії  

Ви можете налаштувати коригування ставок для збільшення чи зменшення макс. 

ставок CPC для результатів пошуку на мобільних пристроях або в конкретних регіонах. 

Якщо ваша кампанія націлена на Медійну мережу, можна призначити коригування ставки 

для методів націлювання на рівні групи оголошень (наприклад, для націлювання за темами 

або місцями розташування), щоб показати оголошення найбільш релевантній аудиторії. 

Коригування застосовується до наявних ставок, даючи змогу контролювати час і місце 

показу оголошень.  

Остаточна сума, що стягується  

Макс. ставка CPC – це найбільша сума, яка може стягуватися за клік. Проте часто 

стягуватиметься менша сума, а іноді й значно менша. Остаточна сума, що стягується за клік, 

називається фактичною CPC .  

Фактична CPC часто менша від макс. ставки CPC. Адже за умовами аукціону 

AdWords із вас може бути стягнуто не більше мінімальної суми, необхідної для збереження 

позиції вашого оголошення та показу наявних у ньому форматів оголошення (як-от посилань 

на сайт). Ви платите рівно стільки, щоб побити рейтинг оголошення рекламодавця з 

наступним найвищим рейтингом (або мінімальний рейтинг оголошення, необхідний, щоб 

з’явитися на цій позиції). Ви можете дізнатися більше про рейтинг оголошення та фактичну 

CPC, переглянувши відео нижче.  

Вплив макс. ставки CPC на рейтинг оголошення  

Ваш рейтинг оголошення допомагає визначити позицію вашого оголошення відносно 

інших оголошень на сторінці результатів пошуку в Пошуковій мережі . Якщо показ 

оголошення виконується в Медійній мережі , рейтинг оголошення відіграє таку ж ключову 
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роль. Оскільки рейтинг оголошення визначається порівнянням макс. ставки CPC та якості 

вашого оголошення відносно оголошень інших рекламодавців, підвищення макс. ставки CPC 

може підвищити шанси вашого оголошення на показ.  

Варіанти встановлення макс. CPC  

Застосовувати макс. ставку CPC можна кількома способами. Скажімо, ви – власник 

пекарні та створили групу оголошень "сніданок" із ключовими словами пончики , пиріжки та 

яблучні оладки . Нижче описано можливі способи призначення ставок.  

 Якщо потрібно встановити однакову ставку для всіх ключових слів у групі 

оголошень: призначте ставку за умовчанням для групи оголошень. Якщо вибрати 

ставку CPC в розмірі 1 дол. США, ця ставка буде макс. ставкою CPC для всіх 

ваших ключових слів ( пончики , пиріжки або яблучні оладки ), коли користувач 

здійснюватиме за ними пошук. Така сама ставка застосовується до місць 

розташування, якщо оголошення відображається в Медійній мережі. Це 

найпростіший спосіб керування показником CPC.  

 Якщо потрібно встановити різні ставки для ключових слів у групі 

оголошень: призначте ставки для ключових слів. Наприклад, якщо люди, котрі 

шукають яблучні оладки , купують більше, ніж ті, які запитують про пончики , 

можна призначити ставку 1,25 дол. США за клік для яблучних оладок і 1 дол. 

США – для пончиків .  

 Якщо потрібно призначити різні ставки для методів націлювання в Медійній 

мережі: установіть макс. CPC для місць розташування, тем або інших методів 

націлювання. Наприклад, можна підвищити вірогідність показу оголошення на 

сайті з рецептами пончиків, призначивши спеціальну ставку лише для цього місця 

розташування на вкладці "Медійна мережа".  

 

7.2.6. Оптимізатор ціни за конверсію (ECPC) 

Оптимізатор ціни за конверсію (ECPC) – це функція призначення ставок, що збільшує 

ставку для кліків, які ймовірніше призведуть до продажу або конверсії на веб-сайті. Таким 

чином можна ефективніше використовувати бюджет. 

Уявіть, що ваша робота – стояти на вулиці біля перукарні й закликати нових клієнтів. 

Побачивши поблизу кудлатого перехожого, ви кинетесь йому назустріч. Якщо ж побачите 

лисого – навряд. 

ECPC виконує подібну роботу для оголошень AdWords. Ця функція призначення 

ставок шукає перспективніші для ваших продажів аукціони оголошень, а потім піднімає 

вашу максимальну ставку CPC щонайбільше на 30% (після застосування будь-яких 

налаштованих коригувань ставок), щоб інтенсивніше конкурувати за ці кліки. 

ECPC ретельно перевіряє свою роботу, залишаючи для частини трафіку звичайні 

максимальні ставки CPC. Потім система перевіряє два набори результатів і коригує свою 

поведінку відповідним чином. Отже, використання функції ECPC покращить або принаймні 

не погіршить для вас коефіцієнт конверсій. 

Функція ECPC для текстових оголошень доступна в пошуковій і медійній мережах, 

але не доступна для кампаній типу "Лише медійна мережа – мобільні додатки". Для 

оголошень з інформацією про продукт функція ECPC доступна лише в Пошуку Google. 

Як функція ЕСРС визначає перспективні аукціони: 

Система AdWords шукає шаблони кліків і конверсій, а потім порівнює їх із минулими 

результатами. Наприклад, якщо певний пошуковий запит або комбінація ключових слів 

призводять до збільшення продажів, система запам’ятає це. Тому потрібно ввімкнути 

відстеження конверсій, щоб надавати функції ECPC необхідні дані. 

За відповідної нагоди ECPC підвищить вашу максимальну ставку CPC щонайбільше 

на 30% (після застосування будь-яких налаштованих коригувань ставок). Якщо система 
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визначить, що ймовірність конверсії невелика, вона знизить максимальну ставку CPC (на 

30% і навіть більше), щоб ви сплачували менше за малоефективні кліки. Якщо ви виберете 

найприйнятніший показник ставки конверсії на сторінці налаштувань конверсії, ECPC 

орієнтуватиметься або на конверсії, або на кліки, які приводять до конверсій. Якщо ви цього 

не зробите, ECPC орієнтуватиметься на кліки, які приводять до конверсій. 

Якщо ви виберете показник "Конверсії", перевірте спосіб підрахунку конверсій для 

відповідних дій, щоб вони відповідали поставленим цілям. Якщо ви відстежуєте потенційних 

клієнтів (наприклад, реєстрації), налаштуйте лише підрахунок унікальних конверсій. Якщо 

ви відстежуєте продажі, можливо, вам потрібно буде підраховувати всі конверсії. 

Виберіть показник "Кліки, що призвели до конверсії", якщо ви відстежуєте кілька 

типів потенційних клієнтів і хочете оптимізувати кампанію для кліків, які призводять до 

появи принаймні одного потенційного клієнта (незалежно від типу). ECPC для оголошень з 

інформацією про продукт ігнорує показник ставки конверсії та оптимізує ставки на основі 

кліків, які приводять до конверсій. 

Порада 

Знайшовши перспективний варіант, функція ECPC підвищує максимальну ставку CPC 

щонайбільше на 30 відсотків. Тому не дивуйтеся, якщо у звіті AdWords середня CPC 

перевищуватиме максимальну CPC. 

Чим функція ЕСРС відрізняється від Оптимізатора конверсій: 

ECPC та Оптимізатор конверсій призначені для збільшення кількості конверсій. 

Ключова відмінність у тому, що ECPC підніме вашу максимальну ставку CPC щонайбільше 

на 30% (після застосування будь-яких налаштованих коригувань ставок). Оптимізатор 

конверсій не вимагає максимальної ставки CPC, проте йому потрібна ставка CPA.  

Оптимізатор конверсій надає найкращу змогу покращити результати, натомість ECPC 

забезпечує рівень керування й комфорту, особливо цінний для частини користувачів. 

ECPC та Оптимізатор конверсій однаково: 

 використовують відстеження конверсій або дані Google Analytics із вашого 

облікового запису; 

 прогнозують коефіцієнт конверсій для кожного аукціону; 

 коригують ставки, щоб ви мали змогу здобути найперспективніші кліки. 

ECPC: 

 працює з усіма налаштуваннями кампанії та максимальними ставками CPC; 

 може підвищувати ставки щонайбільше на 30 відсотків; 

 працює зі сторонніми системами призначення ставок. 

Оптимізатор конверсій 

 дає змогу вказати цільову CPA або максимальну CPA; 

 надає повну свободу вибирати ставку CPC для кожного аукціону; 

 може не працювати з деякими засобами керування ставками, які функціонують на 

основі інтерфейсу API. 

Приклад 

Припустімо, ви продаєте на своєму сайті взуття, установили максимальну ставку CPC 

на рівні 1 дол. США та ввімкнули Оптимізатор ціни за конверсіюECPC. Якщо система 

AdWords знайде аукціон, який у перспективі може призвести до продажу взуття на вашому 

сайті, вона може збільшити ставку на ньому до 1,30 дол. США (тобто додасть 30% до вашої 

максимальної ставки CPC в 1 дол. США). 

Порада 

Заощадьте час і зусилля, які ви витрачаєте на керування ставками, скориставшись 

гнучкою стратегією призначення ставок – ECPC. Ви зможете більш розважливо 

застосовувати оптимізацію ставок ECPC до цілих кампаній або окремих груп оголошень на 

власний вибір. Використання гнучких стратегій призначення ставок. 
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Увімкнення ECPC 

Примітка. Щоб функція ECPC працювала у вашій кампанії, потрібно ввімкнути 

функцію відстеження конверсій. Якщо цього не зробити, функція ECPC не зможе керувати 

вашими ставками.  

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua 

2. На вкладці Кампанії виберіть назву потрібної кампанії. 

3. Перейдіть на вкладку Налаштування. 

4. Знайдіть розділ "Стратегія призначення ставок". Натисніть Редагувати. 

5. Натисніть Додаткові налаштування й виберіть Увімкнення покращеної CPC. 

Якщо вибрати функцію ECPC, ми автоматично змінимо налаштування ротації 

оголошень на "Оптимізація для конверсій", навіть якщо поточне налаштування – 

"Оптимізація для кліків". 

Використання коригування ставки для мобільних пристроїв із функцією ECPC 

Змінюючи ставки, функція ECPC не враховує, на якому пристрої відображатимуться 

оголошення (мобільному чи іншому пристрої). Проте ви можете встановити коригування 

ставки для мобільних пристроїв, щоб знижувати або підвищувати ставки для мобільних 

пристроїв відносно ставок для інших пристроїв; функція ECPC враховуватиме ці дані під час 

власного коригування ставок. 

Радимо встановлювати коригування ставки для мобільних пристроїв, яке 

враховуватиме різницю між коефіцієнтами конверсій для мобільних пристроїв та інших 

пристроїв. Таким чином можна враховувати будь-які додаткові конверсії, які не 

відстежуються за допомогою тегу відстеження конверсій AdWords, як-от відвідування 

магазину. Докладніше про налаштування коригування ставок для мобільних пристроїв. 

Візьміть до уваги, що функція ECPC та Оптимізатор конверсій установлюватимуть 

різні ставки для трафіку з настільних комп’ютерів і планшетів залежно від різниці між 

коефіцієнтами конверсій. 

 

7.2.7. Установлення ставки ціни за тисячу показів 

Багато рекламодавців сподіваються, що глядачі виберуть їхні оголошення, але це не 

завжди є головною ціллю. Можливо, вам лише потрібно, щоб якнайбільше людей побачило 

оголошення. У такому разі встановлення ціни за тисячу показів – це чудовий спосіб 

досягнення мети. Якщо використовується встановлення ставки CPM, її розмір вибирається 

на основі того, як часто оголошення відображаються в Медійній мережі Google. Ви вказуєте 

максимальну суму, яку готові сплачувати за оголошення незалежно від того, натискатимуть 

їх чи ні. 

Навіщо потрібні ставки CPM? 

Деякі рекламодавці надають перевагу ставкам CPM, щоб мати змогу вказувати 

максимальну суму, яку вони готові сплачувати за кожен показ, а не один клік. 

Іншим просто байдуже, скільки кліків отримала їхня рекламна кампанія, оскільки 

вони мають іншу мету, наприклад, хочуть, щоб про їхній бренд дізналося якомога більше 

людей. У цьому випадку кліки та відвідування веб-сайту не так важливі, як покази 

оголошень. 

Встановлення ставок CPM наразі доступне лише для таких типів кампаній, як 

"Медійна мережа Google (усі функції)" і "Медійна мережа Google (ремаркетинг)". 

Порада 

Якщо ваша основна мета – збільшити кількість продажів або відвідувань онлайн-

магазину, краще встановити ставку CPC. 

Стисле порівняння встановлення ставок CPM і CPC 

Нижче наведено основні відомості, докладнішу інформацію ми надамо пізніше. 
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  Встановлення ставки CPM Встановлення ставки CPC 

Спробуйте 

використати це, 

якщо: 

вас більше цікавлять перегляди 

оголошення, а не отримані кліки; 

вас більше цікавлять кліки. 

Ставка: Максимальна сума, яку ви готові 

витратити за 1000 показів 

Максимальна сума, яку ви готові 

витратити за 1 клік 

Фактична сума, 

яку буде 

стягнуто: 

Не більше ніж мінімальна сума, 

необхідна для того, щоб перемогти 

оголошення на наступній нижчій 

позиції 

Не більше ніж мінімальна сума, 

необхідна для того, щоб перемогти 

оголошення на наступній нижчій 

позиції 

Як конкурують ставки CPM і CPC? 

Оголошення з різними типами ставок можуть конкурувати за однакове місце 

розташування в Медійній мережі. 

Якщо оголошення зі ставками CPC і CPM конкурують за однакове місце 

розташування в Медійній мережі, два типи оголошень порівнюються одне з одним залежно 

від ефективної суми, яку ви готові сплачувати за показ. В оголошенні зі ставкою CPM 

максимальна ставка – це сума, яку рекламодавці готові платити за кожну 1000 показів. 

Система Google, порівнюючи оголошення з різними типами ставок, оцінює, скільки кліків 

оголошення може отримати за 1000 показів. 

Як використовувати ставку CPM 

Якщо використовуються ставки CPM, укажіть найбільшу суму, яку ви готові 

сплачувати за кожну 1000 показів оголошення. Ця сума називається максимальною ставкою 

CPM або просто "макс. CPM". 

Що вища максимальна ставка CPM, то більшими будуть шанси на показ оголошення. 

 Як завжди, система AdWords стягуватиме лише мінімальну суму, необхідну, щоб 

оголошення зберегло позицію перед його найближчим конкурентом. 

Порада 

Текстові оголошення зі ставкою CPM мають одну важливу перевагу: якщо вони 

виграють місце розташування, то займають весь рекламний простір, не розділяючи його з 

іншими текстовими оголошеннями. Таким чином, у вашої реклами є більше шансів бути 

поміченою цільовою аудиторією. 

Для типових кампаній належною відправною точкою є ставка CPM, яка є дещо 

кращою за ставку CPC, використовувану в текстових оголошеннях з однаковим 

націлюванням. 

Максимальну ставку CPM можна встановити кількома способами. Скажімо, ви 

продаєте квіти, і тому створили групу оголошень із ключовими словами "троянди", 

"маргаритки", "тюльпани". 

 Група оголошень зі ставками CPM: установіть максимальну ставку CPM на 

рівні групи оголошень, і ви отримаєте таку ж ставку CPM для всіх ключових слів і 

місць розташування у групі. Скажімо, ви встановили для групи оголошень 

максимальну ставку CPM у розмірі 1,20 дол. США. Якщо ваше оголошення 

відображатиметься на сайті, пов’язаному з трояндами чи тюльпанами, або в блозі 

про квіти, максимальна ставка CPM дорівнюватиме 1,20 дол. США. Це 

найпростіший спосіб керування ставками CPM. 

 Ставки CPM на рівні місць розташування: за потреби можна встановити ставку 

CPM для кожного місця розташування. Якщо певний сайт має високу 

ефективність, можна збільшити ставку за місце розташування на ньому. 
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7.2.8. Вибір ставки для кампанії в Медійній мережі 

Установивши оптимальну ставку для Медійної мережі Google, ви зможете досягти 

максимальної ефективності оголошень. Нижче наведені типи ставок, які можна 

використовувати. 

 Для груп оголошень у кампаніях типу "Лише Медійна мережа" можна встановити 

ставки за умовчанням, спеціальні ставки або коригування ставок. 

 Для кампаній "Пошукова мережа з вибором медійної" система автоматично 

відкоригує ваші ставки в Медійній мережі, щоб відобразити ефективність ваших 

оголошень у пошуковій. 

 Для застарілих кампаній типу "Пошукова та Медійна мережі" можна встановити 

ставку Медійної мережі. Немає ставок для Медійної мережі? 

Призначення ставок для кампаній у Медійній мережі 

Увага користувачів привертається в пошуковій мережі не так, як у Медійній. За 

допомогою пошуку користувачі активно шукають інформацію про товари й послуги, тому 

оголошення може стати їм у пригоді. Однак у Медійній мережі вони можуть просто читати 

улюблений блог або дивитися відео, тому ваше оголошення може не зацікавити їх. 

Установивши ставку для Медійної мережі, вам буде легше показувати оголошення 

потенційним клієнтам у потрібний момент. 

Зазвичай у Медійній мережі нижчий показник CTR, оскільки привернути увагу 

користувачів важче. Тому ми розробили систему встановлення ставок у Медійній мережі. 

Вона дає змогу призначати максимальну ставку CPC для кліків саме в Медійній мережі. Це 

посилить контроль за витратами й дасть змогу узгодити ставки з комерційною цінністю 

оголошень. 

Вибір першої ставки 

Щоб знайти оптимальну ставку для Медійної мережі, установіть початкову ставку, 

подивіться на результати та відкоригуйте її. Якщо ви не призначили ставку для Медійної 

мережі, в AdWords використовуватиметься ставка за умовчанням на рівні групи оголошень. 

Установивши початкову ставку, зачекайте кілька днів, а потім відкрийте свій 

обліковий запис і знайдіть на сторінці "Усі кампанії" рядок "Усього" для Медійної мережі. У 

ньому буде зазначено кількість показів і кліків, а також вартість оголошень. Однак не так 

важлива кількість кліків, як результат, до якого вони привели. Продовжуйте стежити за 

кількістю показів і кліків, однак вносьте зміни не раніше ніж через кілька тижнів. Якщо дуже 

часто коригувати ставки, це ускладнить точну оцінку ефективності оголошень. 

Пам’ятайте, що ефективність оголошень у Медійній мережі не впливає на рейтинг 

оголошень у пошуковій. Відповідно, нижчий показник CTR у Медійній мережі не 

позначається на показнику якості оголошень у пошуковій мережі. 

Щоб дізнатися, які кліки оголошень призводять до відвідування сайту або телефонних 

дзвінків у компанію, скористайтеся відстеженням конверсій. 

Порада 

Налаштуйте коригування ставок, щоб краще контролювати час і місце показу 

оголошень. Це можна зробити на рівні кампанії (для мобільних пристроїв, часу, дня та 

місцеположення), а також для окремих методів націлювання в групах оголошень (наприклад, 

на місце розташування або за інтересами), завдяки чому конкурентоспроможність вашої 

реклами може значно підвищитися. 

Примітка 

Якщо в кампанії налаштовано націлювання на категорії інтересів у Медійній мережі, 

Google може стягувати комісію за обслуговування. У такому випадку максимальну ставку 

буде зменшено перед аукціоном і до заключної ціни для участі в аукціоні буде додано 

комісію. Докладніше про аукціон оголошень у Медійній мережі. 

Встановлення ставки в Медійній мережі 
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Щоб установити ставку для Медійної мережі в кампанії типу "Пошукова й Медійна 

мережі", виконайте наведені нижче дії. 

1. Натисніть назву кампанії. 

2. Відкрийте вкладку Групи оголошень. 

3. Знайдіть стовпець із назвою "Макс. ставка CPC для Медійної мережі". 

 
4. У кожному рядку групи оголошень буде вказано одне з таких значень:  

 поточна ставка (якщо встановлено); 

 ставка для групи оголошень (вона буде сірою, якщо в кампанії 

використовується ручне встановлення ставок, але самі ставки не призначено); 

 мітка "авто" (якщо ставки в кампанії регулюються автоматично, наприклад 

Оптимізатором конверсій). 

5. Натисніть ставку. Відкриється вікно, у якому можна ввести її нове значення. Слід 

пам’ятати, що ця можливість недоступна для ставок із параметром "авто" або 

ставок для групи оголошень. 
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6. Введіть ставку, а потім натисніть кнопку Зберегти. 

Для деяких груп оголошень може відображатися спадне меню "Встановлення ставок", 

розташоване над таблицею статистичних даних на вкладці Медійна мережа. У ньому можна 

відкоригувати ставки для одного з методів націлювання в групі оголошень. 

Порада 

Якщо натиснути слово "авто" не вдається, це означає, що в налаштуваннях кампанії 

вибрано автоматичне встановлення ставок. Змініть налаштування ставок і бюджету, щоб 

указувати ціни самостійно. 

Немає ставок для Медійної мережі? 

Раніше ставки для Медійної мережі можна було встановити в кампаніях будь-якого 

типу. Щоб спростити для вас відстеження ставок, нещодавно ми внесли у ваш обліковий 

запис деякі зміни. 

 Тепер у кампаніях типу "Лише медійна мережа" та "Лише пошукова мережа" не 

можна встановити ставку для Медійної мережі. 

 Для кампаній типу "Пошукова мережа з вибором медійної" система автоматично 

відкоригує ваші ставки в Медійній мережі, щоб відобразити ефективність ваших 

оголошень у пошуковій. 

 Якщо групи оголошень у кампаніях типу "Лише медійна мережа" мали ставку в 

Медійній мережі, ми застосували суму цієї ставки як ставку за умовчанням для 

такої групи оголошень. Наприклад, якщо раніше група оголошень мала ставку за 

умовчанням 3,00 дол. США та ставку для Медійної мережі 2,00 дол. США, то 

тепер вона має лише ставку за умовчанням для групи оголошень на суму 2,00 дол. 

США. 

Зверніть увагу, що ставка в Медійній мережі й далі доступна для кампаній типу 

“Пошукова та медійна мережі”. 
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8. Оцінювання та оптимізація 
8.1. Огляд оцінювання AdWords 

8.1.1. Оцінювання рентабельності інвестицій (ROI) 

З якою метою ви б не використовували AdWords – для збільшення кількості продажів, 

пошуку потенційних клієнтів чи залучення іншої цінної діяльності користувачів – варто 

завжди знати свою рентабельність інвестицій. Знаючи показник рентабельності інвестицій, 

ви можете оцінити, наскільки витрати на рекламу в AdWords є виправданими та 

прибутковими для вашого бізнесу. 

Рентабельність інвестицій 

Рентабельність інвестицій – це співвідношення чистого прибутку й витрат. Зазвичай 

цей показник найважливіший для рекламодавців, оскільки базується на конкретних 

рекламних цілях і відображає реальний вплив рекламної діяльності на успіхи компанії. 

Точний метод обчислення цього показника залежить від цілей кампанії. 

Один зі способів визначити рентабельність інвестицій такий: 

    (дохід – вартість проданих продуктів) / вартість проданих продуктів 

Скажімо, собівартість вашого продукту становить 100 дол. США, а ціна – 200 дол. 

США. Завдяки рекламі в службі AdWords ви продали 6 одиниць цього продукту, отже 

загальні витрати становлять 600 дол. США, а загальна сума продажу – 1200 дол. США. 

Скажімо, витрати на рекламну кампанію AdWords становили 200 дол. США, а всі витрати – 

800 дол. США. Рентабельність ваших інвестицій така: 

    (1200 дол. США – 800 дол. США) / 800 дол. США 

    = 400 дол. США / 800 дол. США 

    = 50% 

У цьому прикладі рентабельність інвестицій становить 50%. За кожен витрачений 

долар США ви отримаєте 1,50 дол. США. 

Для матеріальних продуктів вартість проданих товарів дорівнює собівартості всіх 

проданих одиниць плюс витрати на рекламу. Прибуток – це сума доходу, який ви отримали в 

результаті продажу цих продуктів. Сума, витрачена на кожен продаж – це ціна за конверсію. 

Якщо ваша компанія залучає потенційних клієнтів, вартість проданих товарів 

дорівнює витратам на рекламу, а ваш прибуток – це сума доходу, який ви зазвичай 

отримуєте від потенційного клієнта. Наприклад, якщо зазвичай із 10 потенційних клієнтів 1 

купує ваш товар на суму 20 дол. США, кожен потенційний клієнт у середньому приносить 

прибуток у розмірі 2 дол. США. Сума, витрачена на залучення потенційного клієнта, – це 

ціна за залучення. 

Чому рентабельність інвестицій має таке значення? 

Обчисливши рентабельність інвестицій, ви можете дізнатися суму, зароблену завдяки 

рекламі AdWords. Також рентабельність інвестицій допомагає розподілити бюджет. 

Наприклад, якщо ви вважаєте, що певна кампанія забезпечує більшу рентабельність 

інвестицій ніж інші, ви можете використати більшу частину бюджету на успішну кампанію й 

меншу – на менш ефективні кампанії. Ви також можете використовувати дані рентабельності 

інвестицій для покращення ефективності менш успішних кампаній. 

Використання даних про конверсії для оцінювання рентабельності інвестицій 

Для визначення показника рентабельності інвестицій потрібно спершу оцінити 

конверсії, тобто корисні, на ваш погляд, дії користувача, наприклад здійснення покупки, 

реєстрація, перегляд веб-сторінки чи набуття статусу потенційного клієнта. В AdWords ви 

можете використовувати безкоштовний інструмент відстеження конверсій, щоб 

відстежувати, яка кількість кліків призвела до конверсій. Відстеження конверсій допомагає 

визначити прибутковість ключового слова або оголошення, а також спостерігати за 

коефіцієнтами конверсій і ціною за конверсію. 
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Порада 

Багато рекламодавців AdWords використовує службу Google Analytics для 

відстеження конверсій. Це безкоштовний інструмент веб-аналітики, який дає змогу 

визначати, як клієнти взаємодіють із вашим веб-сайтом. Докладніше про відмінності у 

відстеженні конверсій у системах Analytics і AdWords. 

Розпочавши вимірювання конверсій, ви можете взятися за оцінювання рентабельності 

інвестицій. Вартість кожної конверсії має бути вищою за суму, витрачену на її здобуття. 

Наприклад, якщо з одного продажу ви отримуєте 15 дол. США, а витрачаєте по 10 дол. США 

на кліки, у результаті яких клієнти здійснюють покупки, то ваш прибуток становить 5 дол. 

США, тобто ваша інвестиція в AdWords виправдовує себе. 

 

8.1.2. Оцінювання обсягу трафіку на веб-сайті 

Якщо ваша основна рекламна ціль – підвищити обсяг трафіку на сайті, спробуйте 

зосередитися на збільшенні кількості кліків і їх рейтингу (CTR). Розпочніть зі створення 

ефективного тексту оголошення та списку дієвих ключових слів, завдяки яким ваші 

оголошення будуть високорелевантними та привертатимуть увагу користувачів, після чого 

ви зможете ретельно відстежувати кліки, рейтинг кліків, ключові слова й пошукові терміни. 

Чому зв’язок між текстом оголошення та ключовими словами настільки важливий? 

Уявіть собі човен і весло та пригадайте, як їх взаємодія дає змогу дістатися пункту 

призначення. Вдалі ключові слова можуть спрямувати високорелевантне оголошення до 

відповідних клієнтів, що значно підвищить кількість кліків і їх рейтинг (показник CTR). 

Які показники слід оцінювати? 

Нижче наведено кілька важливих показників, оцінка яких допоможе вам відстежити й 

удосконалити кампанію, зосереджену на трафіку. 

 Кліки й рейтинг кліків: ці два показники допоможуть вам зрозуміти, скільки 

користувачів вважають ваше оголошення достатньо привабливим, щоб натиснути 

його та відвідати ваш веб-сайт. Ви можете оцінювати кліки і їх рейтинг на всіх 

рівнях облікового запису. Наприклад, ви можете дізнатися, скільки кліків 

отримано для всієї кампанії, групи оголошень чи одного оголошення або 

визначити кількість кліків, отриманих завдяки показу оголошень за окремими 

ключовими словами. У Пошуковій мережі задовільним рейтингом кліків 

вважається показник 1% і більше. 

 Ключові слова: ретельно стежте за ефективністю ключових слів, застосовуючи 

описані нижче стратегії.  

o Регулярно оновлюйте списки ключових слів. Призупиняйте або видаляйте 

неефективні ключові слова (наприклад, якщо вони мають рейтинг кліків 

нижчий ніж 1% або низькі показники якості) і додавайте нові. Додавайте 

стовпці й сегменти до таблиці статистичних даних на вкладці Ключові слова, 

щоб переглядати для ключових слів кліки, рейтинг кліків, показники якості 

тощо.  

o Щоб контролювати, хто бачить оголошення, використовуйте чотири параметри 

відповідності ключових слів. Додайте стовпець Тип відповідності до таблиці 

статистичних даних на вкладці Ключові слова. Це дасть вам змогу перевіряти 

ефективність різних параметрів відповідності ключових слів. Певні параметри 

призводять до більшої кількості показів оголошень, кліків і конверсій. Інші 

забезпечують менше показів, зате сприяють точнішому націлюванню.  

o Щоб отримати найповніший огляд якості ключових слів, запустіть діагностику 

ключового слова. Ця функція надасть інформацію про показники якості 

ключових слів і про те, чи ініціюють вони показ ваших оголошень. Показник 

якості 5 або більше загалом вважається достатньо високим значенням.  
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 Пошукові терміни. Якщо ви використовуєте ключові слова із широкою 

відповідністю (налаштування за умовчанням), ваші оголошення можуть 

відображатися, коли користувач здійснює пошук за певним варіантом ключового 

слова (наприклад, за подібною фразою або пов’язаним словом). Щоб переглянути 

список пошуків, які ініціювали показ оголошення, в обліковому записі перейдіть 

на вкладку Ключові слова, натисніть Інформація про ключове слово й виберіть 

пункт Усі. За цим звітом можна визначити релевантні терміни, які сприяють 

збільшенню обсягу трафіку на веб-сайті, а потім додати їх як нові ключові слова. 

Якщо якісь ключові слова не відповідають вашій компанії, ви можете додати їх як 

мінус-слова, щоб вони не ініціювали показ ваших оголошень.  

Порада 

Якщо біля ключового слова відображається зелене поле "Додано", це означає, що в 

списку ключових слів уже є цей пошуковий термін. 

Приклад 

Якщо до кампанії входить ключове слово із широкою відповідністю цифрові 

фотокамери, у звіті може бути наведено дані про те, що ваші оголошення відображаються за 

пошуковим запитом "цифрові фотокамери Лондон". Якщо ви продаєте товари в Лондоні, цю 

фразу можна додати в обліковому записі як ключове слово. Якщо ви не працюєте в Лондоні, 

можна додати Лондон як мінус-слово, щоб за цим пошуковим запитом оголошення не 

показувалися. Додавши нерелевантні пошукові терміни як мінус-слова, ви зможете 

покращити рейтинг кліків. 

 

8.1.3. Визначення рівня поінформованості про бренд 

Кампанії, спрямовані на просування бренда, мають одну мету: підвищення рівня 

поінформованості про нього та популяризація продукту, послуги або підприємства. Щоб 

досягти цієї мети, можна використовувати кампанії AdWords для збільшення обсягу трафіку 

на веб-сайті або заохочення клієнтів до взаємодії з вашим брендом. 

Установивши цілі кампанії, орієнтованої на просування бренда, можна вибрати 

найкращі місцеположення для показу оголошень, а потім визначити рівень успіху, 

контролюючи покази, конверсії й інші статистичні дані. Загалом слід спробувати 

відобразити оголошення якомога більшій кількості користувачів, які входять до вашої 

цільової аудиторії. 

Більшість рекламодавців, орієнтованих на просування бренда, здебільшого прагнуть 

досягти певного рівня поінформованості про бренд. Тому вони можуть відстежувати 

кількість переглядів сторінки, а не покупок. Наприклад, рекламодавець, який представляє 

новий енергетичний напій, хоче підвищити рівень поінформованості та збільшити інтерес 

серед якомога більшої кількості любителів спорту, і його не обов’язково має цікавити 

фактична кількість пляшок напою, проданих через Інтернет. 

Порада 

Не знаєте, з чого почати? Дізнайтеся про стратегії створення кампаній, які 

підвищують поінформованість про бренд. 

Мережі для кампанії, орієнтованої на просування бренда 

Система Google пропонує дві мережі для показу оголошень: Пошукову й Медійну. 

Тоді як на сторінках Пошукової мережі відображуються здебільшого текстові оголошення, 

на веб-сайтах у Медійній мережі можна здійснювати показ текстових, кольорових графічних 

і мультимедійних оголошень (наприклад, відео або анімацій), які можуть бути особливо 

ефективні для показу повідомлень, орієнтованих на просування бренда. Медійні оголошення 

можуть використовуватися для створення емоційного зв’язку завдяки застосуванню 

графічних, аудіо- й відеоелементів, щоб представити унікальну історію вашої кампанії. 
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На сторінках у Медійній мережі свої оголошення можна націлювати дуже ефективно. 

Створюючи оголошення із застосуванням візуальних ефектів і точно визначаючи, на яких 

веб-сайтах і сторінках вони відображатимуться, можна легко привернути увагу користувачів, 

яких цікавить те, що ви продаєте. 

Приклад 

Припустімо, ви співпрацюєте з італійським виробником високотехнологічних 

автомобілів. Ви можете створити відеооголошення, щоб продемонструвати найкращі функції 

нової моделі SuDuperRossa, і вибрати для показу лише веб-сайти для власників 

високоефективних автомобілів, оскільки вони належать до вашої цільової демографічної 

аудиторії. 

Які показники використовувати для визначення рівня поінформованості про 

бренд? 

Нижче перераховано кілька важливих показників, які вказують на успішність 

кампанії, орієнтованої на просування бренда.  

 Покази. Відстеження показів має велике значення для вимірювання ефективності 

будь-якої кампанії. Але в кампаніях, орієнтованих на просування бренда, вони є 

особливо важливими, оскільки свідчать про точну кількість клієнтів, які 

переглянули оголошення. Вас може не цікавити, чи придбали вони зрештою щось 

на вашому сайті, але ви хочете, щоб вони запам’ятали новий причепливий слоган, 

за розробку й поширення якого ви заплатили великі гроші. Одним зі способів 

зосередитися на показах є створення кампанії зі ставкою на основі ціни за тисячу 

показів (CPM) (на відміну від кампанії зі ставкою на основі ціни за клік (CPC)). 

Так ви платитимете за кількість показів оголошення, а не за отримані кліки. 

 Залучення клієнтів. Якщо ви зосереджені на просуванні бренда, то для 

визначення рівня залучення клієнтів за допомогою оголошень у Пошуковій мережі 

можна використовувати показник CTR. У Медійній мережі поведінка користувачів 

інша, тому тут цей показник не є настільки корисним. Причиною цього є те, що 

користувачі на сайтах переглядають інформацію, а не здійснюють пошук за 

ключовими словами. Крім того, на переповненій вмістом сторінці в Медійній 

мережі привернути увагу читача до оголошення важче, ніж на сторінці в 

Пошуковій мережі. Набагато важливіше отримати високий показник CTR у 

Пошуковій мережі (1% або більше), ніж у Медійній, де ці показники часто нижчі. 

Для оцінювання ефективності оголошень у Медійній мережі можна 

використовувати інші показники, зокрема, конверсії. Вивчивши дані про конверсії, 

ви можете дізнатися, наскільки ефективними є ваші оголошення, спрямовані на 

просування бренда: чи ініціюють вони потрібну поведінку з боку відвідувачів, 

наприклад оформлення підписки або перегляди сторінок. Зрештою, хіба вам не 

цікаво, скільки людей потрапило до вашого списку розсилки після перегляду 

щойно створеного відеооголошення, на яке було витрачено купу грошей? 

 Охоплення й частота переглядів. Охоплення – це кількість відвідувачів, для 

яких було відображено оголошення. Розширене охоплення забезпечує показ 

оголошення більшій кількості потенційних відвідувачів, що може сприяти 

підвищенню рівня поінформованості про бренд. Частота – це середня кількість 

показів оголошення відвідувачеві за певний період часу. 

Корисна інформація 

Якщо говорити про охоплення, ось іще одна причина, з якої Медійна мережа може 

стати цінним партнером для просування бренда: вона охоплює 83% унікальних користувачів 

Інтернету в усьому світі. (Джерело: Планувальник реклами DoubleClick)  
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8.1.4. Оцінка продажів і конверсій 

Конверсія AdWords виникає тоді, коли користувач натискає ваше оголошення й 

виконує на сайті цінні для вас дії, наприклад покупку на веб-сайті або дзвінок в компанію з 

мобільного телефону. Якщо ви використовуєте AdWords для збільшення кількості конверсій 

або продажів, відстежуйте ці показники за допомогою безкоштовного інструмента 

"Відстеження конверсій". Таким чином ви можете стежити за важливими статистичними 

показниками, зокрема ціною за конверсію та коефіцієнтом конверсій, які дають змогу 

визначати ефективність рекламної кампанії.  

Ви самі визначаєте, які дії зараховуються як конверсії  

Конверсією може бути не лише придбання продукту, але й дзвінок із мобільного 

телефону, надання відвідувачем контактної інформації для реєстрації страхового поліса або 

завантаження потенційним покупцем технічного документа для програмного забезпечення, 

яке пропонує ваша компанія. Це також може бути запит на отримання додаткової інформації 

або перегляд сторінки, присвяченої вашому новому продукту. Вибір за вами.  

Порада  

Щоб переглянути дані про конверсії в обліковому записі, потрібно спершу 

налаштувати відстеження конверсій. Не хвилюйтеся: ця функція безкоштовна. Щоб почати, 

дотримуйтеся наведених нижче інструкцій.  

Які дані про конверсії можна оцінити  

Налаштувавши відстеження конверсій, ви зможете контролювати деякі важливі 

статистичні показники, які допоможуть визначити, наскільки ефективною є ваша рекламна 

кампанія.  

Порада  

Докладніше про додавання стовпців у таблицю зі статистичними даними. Після 

налаштування відстеження конверсій ви можете додати стовпець Конверсії в будь-яку 

таблицю зі статистичними даними на вкладках облікового запису AdWords для перегляду 

даних.  

 Кількість конверсій і ціна за конверсію: ви можете призначити ціну конверсії 

під час налаштування функції відстеження й отримувати звіти з детальними 

відомостями про прибутки. Аналіз загальної кількості конверсій і їх вартості 

допомагає визначити, яких заходів потрібно вжити для залучення потенційних 

клієнтів: збільшити бюджет чи внести зміни до груп оголошень.  

 Коефіцієнт конверсій: допоможе контролювати кількість кліків, які завершилися 

результативними діями, наприклад продажем або реєстрацією. Показник 

коефіцієнта конверсій у вашому обліковому записі – це значення, яке дорівнює 

кількості конверсій, поділеній на кількість кліків оголошення. Конверсії 

реєструються лише на сторінках Google і сайтах компаній-партнерів Google. 

Коефіцієнт конверсій вказує лише на кліки оголошень, за якими можна відстежити 

конверсії.  

 Дані про конверсії за ключовими словами: функція відстеження конверсій 

відображає дані про те, що трапляється після того, як клієнт натиснув оголошення 

(придбав продукт чи підписався на отримання інформаційних листів). Знаючи це, 

ви легко визначите, які ключові слова найкраще спонукають клієнтів виконати 

потрібні дії. Отже, ви можете покращити список ключових слів на основі 

отриманих даних, а також зробити доцільні інвестиції в найефективніші ключові 

слова.  

 Дізнайтеся, як клієнти взаємодіють з оголошеннями на різних пристроях: 

інколи клієнти натискають оголошення на одному пристрої, а покупку здійснюють 

з іншого. Такі дії мають назву "конверсії з використанням різних пристроїв". Вони 

відображаються в стовпці Прогноз. заг. кільк. конв. в обліковому записі AdWords.  
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 Цільові сторінки: в обліковому записі на вкладці "Параметри" можна 

переглянути, які цільові сторінки ініціюють найбільшу кількість конверсій. 

Натисніть кнопку Перегляд, а потім виберіть "Цільова сторінка" в спадному меню 

та переконайтеся, що в таблицю з даними додано стовпці конверсій. 

 
Подібно до того, як ключові слова й тексти оголошень пов’язані з певним продуктом 

або послугою, так і цільова сторінка, яку ви вибираєте для кожного оголошення, має 

відповідати продукту чи послузі. Переконайтеся, що цільова сторінка кожного окремого 

оголошення спрямовує клієнтів на найбільш релевантну сторінку вашого веб-сайту. В 

ідеальному випадку ця веб-сторінка має бути присвячена конкретному продукту або послузі, 

про які йдеться в оголошенні.  

Приклад  

Якщо оголошення агента з продажу нерухомості повідомляє про квартири, які 

продаються в Лондоні, ідеальною вважатиметься цільова сторінка з переліком усіх 

доступних квартир, а не домашня сторінка агента. Клієнти вірогідніше здійснять покупку, 

якщо їм не доведеться шукати на вашому веб-сайті потрібні відомості.  

Порада  

Багато клієнтів AdWords використовують програму Google Analytics для відстеження 

конверсій. Цей безкоштовний інструмент веб-аналітики визначає взаємодію клієнтів із 

вашим веб-сайтом. Дізнайтеся, яка різниця між Google Analytics і відстеженням конверсій 

AdWords.  

Прогнозована загальна кількість конверсій у продуктах, крім Google.com  

Через технічні обмеження ми не надаємо звіти про конверсії з використанням різних 

пристроїв у AdSense для пошуку та деяких інших продуктах Google. Наші команди завзято 

працюють, щоб упровадити ці інноваційні конверсії з використанням різних пристроїв в 

інших продуктах.  

 

8.1.5. Налаштування функції відстеження конверсій 

Щоб визначити, за якими з ключових слів ви отримуєте найбільше кліків і конверсій 

(як-от продажів), скористайтеся функцією відстеження конверсій. 
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За допомогою цього безкоштовного інструмента AdWords можна дізнатися, що 

клієнти роблять після того, як натиснуть ваше оголошення: купують товар, телефонують із 

мобільного телефону, завантажують додаток тощо. 

Це допоможе зрозуміти, які ключові слова, оголошення, групи оголошень і кампанії 

найефективніші для вашого бізнесу, а отже, оптимальніше вкладати гроші й, відповідно, 

підвищити рентабельність інвестицій. 

У цій статті розповідається, як налаштувати відстеження конверсій в Інтернеті 

(наприклад, покупок і реєстрацій на веб-сайті, завантажень мобільних додатків, а також 

дзвінків у вашу компанію з мобільних телефонів). Щоб дізнатися, як відстежувати конверсії, 

що здійснюються поза мережею, перегляньте цю статтю. 

Відстеження конверсій на сайті: 

Щоб використовувати відстеження конверсій, потрібно розмістити невеликий 

фрагмент коду HTML і JavaScript на сторінці, яку бачитимуть клієнти, коли виконають на 

вашому сайті певну дію. Наприклад, можна додати код на сторінку підтвердження покупки, 

яку відвідувачі бачать насамкінець. Щоб налаштувати цю функцію, вам потрібно мати: 

 обліковий запис AdWords: якщо у вас його ще немає, зареєструйтеся на сторінці 

https://adwords.google.com.ua; 

 веб-сайт: саме тут вам потрібно вставити фрагмент коду; 

 можливість редагувати веб-сайт: навіть якщо ви раніше не працювали з мовою 

HTML або Javascript, можна згенерувати фрагмент коду в AdWords і надіслати 

його спеціалісту, який внесе зміни у ваш веб-сайт. 

Якщо виконано ці три умови, можете налаштовувати відстеження конверсій. Для 

цього виконайте вказані нижче дії. 

Крок 1. Отримайте фрагмент коду: 

1. Увійдіть у свій обліковий запис AdWords на сторінці https://adwords.google.com.ua.  

2. Перейдіть на вкладку Інструменти й у спадному меню виберіть Конверсії. 

 
3. На вкладці Конверсії натисніть кнопку "+ Конверсія". 

 
 

4. У відповідному полі введіть назву конверсії, яку потрібно відстежувати на вашому 

сайті. Так ви зможете легко знайти її в подальших звітах про конверсії. Наприклад, 

можна використати назву "підписка на інформаційний лист" або "придбання 

весільного букета". 
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5. У меню "Джерело" виберіть місце, де користувачі виконуватимуть конверсію. 

Наприклад, якщо відвідувачі замовлятимуть кекси на вашому сайті, виберіть "Веб-

сторінка".  

6. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити.  

7. У полі "Категорія конверсії" виберіть категорію, яка найкраще підходить для 

вашої конверсії. Якщо ви відстежуєте підписки на інформаційний лист, виберіть 

варіант "Підписка", у випадку покупок – "Купівля/продаж". За відсутності 

потрібної категорії в списку просто виберіть "Інше". Вибраний тут варіант не 

впливатиме на підрахунок конверсій.  

8. У меню "Вікно конверсії" виберіть період, протягом якого після кліку на 

оголошенні потрібно відстежувати конверсії для цієї дії. Можна вибрати вікно 

тривалістю від одного тижня до 90 днів.  

9. У меню "Кількість" виберіть, які конверсії потрібно фіксувати: усі чи лише 

унікальні. Варіант "Усі" найкраще підходить для продажів, а "Унікальні" – для 

потенційних клієнтів.  

10. У полі "Цінність конверсії" виберіть, однакову чи різну цінність матимуть 

конверсії, або взагалі вимкніть таке визначення.  

11. У полі "Показник відстеження" виберіть, чи хочете ви повідомляти клієнтів про 

відстеження конверсій, розмістивши на сторінці сповіщення Google Site Stats. 
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 Якщо так, виберіть "Додати сповіщення Google Site Stats до коду, 

згенерованого для моєї сторінки". Потім виберіть кількість рядків (один або 

два) для Google Site Stats, мову сповіщення та фоновий колір веб-сторінки, на 

якій воно відображатиметься. 

 
 

 Якщо сповіщення не потрібне, виберіть "Не додавати сповіщення до коду, 

згенерованого для моєї сторінки". Однак потрібно повідомляти клієнтів, що ви 

використовуєте безкоштовну функцію відстеження конверсій AdWords 

(наприклад, у тексті політики конфіденційності на вашому веб-сайті). Це 

сприятиме підтриманню довіри користувачів і захисту конфіденційності їхніх 

даних. 

12. Виберіть одну з двох додаткових опцій або перейдіть до наступного кроку. 

Відстеження конверсій за показами (Медійна мережа) 

Конверсія за показом відбувається, коли клієнт спочатку переглядає зображення або 

мультимедійну рекламу (але не натискає їх), а лише згодом здійснює конверсію на вашому 

сайті. Вона відрізняється від конверсії за кліком, яка відбувається, коли клієнт спочатку 

натискає оголошення (наприклад, у Пошуковій або Медійній мережі Google), а потім 

виконує конверсію на вашому сайті.  

Якщо потрібно відстежувати конверсії за показами, просто виберіть проміжок часу в 

полі Вікно конверсії за показами. Наприклад, якщо вибрати вікно тривалістю в три дні, у 

підрахунок конверсій буде включено клієнтів, які переглянули вашу мультимедійну рекламу 

в понеділок, а конверсію здійснили в середу. При цьому не будуть враховуватися клієнти, які 

переглянули оголошення в понеділок і здійснили конверсію в п’ятницю.  
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Зверніть увагу, що до конверсій за показами автоматично не зараховуються ті, які 

користувачі виконали, натиснувши ваше оголошення в результатах пошуку. 

Конверсії внаслідок оптимізації: 

Виберіть цю опцію, якщо хочете, щоб стратегії призначення ставок AdWords 

(наприклад, Цільова рентабельність витрат на оголошення, Оптимізатор ціни за конверсію 

або Оптимізатор конверсій) оптимізувались з урахуванням цієї дії-конверсії. У такому 

випадку AdWords врахує всі такі конверсії під час призначення ставок.  

Приклад  

Припустімо, ви налаштовуєте дії-конверсії на відстеження кількості переміщень 

продукту в кошик для покупок і кількості здійснених покупок на вашому сайті. Ви ставите 

прапорець "Оптимізація" лише для онлайн-покупок, але не для поповнення кошика й 

активуєте для групи оголошень гнучку стратегію призначення ставок для цільової CPA. 

Враховуючи цільову CPA для онлайн-покупок й ігноруючи поповнення кошика, AdWords 

призначатиме ставки таким чином, щоб зараховувати якнайбільше покупок. Відстежувати 

ефективність автоматичного призначення ставок для онлайн-покупок можна в стовпцях 

"Опт. конв.", у яких наводяться дані про конверсії, отримані внаслідок вибору параметра 

"Оптимізація".  

Якщо ставки призначаються вручну, вони не коригуватимуться автоматично, але дані 

оптимізації для ввімкнених вами конверсій будуть доступні в стовпцях "Опт. конв.". 

13. Натисніть кнопку Зберегти та продовжити.  

14. Укажіть, хто може вносити зміни в код, вибравши "Хтось інший вносить зміни до 

коду" або "Я вношу зміни до коду". 

o Якщо ви виберете варіант "Хтось інший вносить зміни до коду," просто 

вкажіть електронну адресу в полі, що з’явиться, і натисніть Надіслати лист. 

Після цього фрагмент коду буде надіслано спеціалісту, який обслуговує ваш 

веб-сайт. 

o Якщо ви виберете варіант "Я вношу зміни до коду", під ним відкриється вікно 

з фрагментом коду. Це означає, що ви згенерували код. Скопіюйте його та 

переходьте до наступного кроку. 

Крок 2. Вставте код в HTML-код вашого сайту  
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Тепер ви або особа, яка працює над вашим веб-сайтом, маєте фрагмент коду й можете 

вставити його на потрібну сторінку. Нижче описано, як це зробити. 

 
 

1. Відкрийте HTML-код сторінки, на яку переходять клієнти вашого веб-сайту після 

завершення конверсії (наприклад, сторінки "Дякуємо за замовлення!") . Вона 

називається сторінкою конверсії.  

2. Вставте згенерований в AdWords фрагмент коду на сторінку між тегами  

 

8.1.6. Відстеження конверсій 

Відстеження конверсій – це безкоштовний інструмент, який показує, що 

відбувається після того, як клієнт натискає ваше оголошення: купує продукт, підписується на 

ваш інформаційний лист чи заповнює форму для отримання докладнішої інформації. 

Відстежуючи ці дії, відомі як "конверсії", ви знатимете, які оголошення, ключові 

слова та кампанії сприяють росту вашої компанії. Таким чином, ви зможете інвестувати 

більш розважливо в найкращі з них і зрештою рентабельність інвестицій (ROI) зросте. 

Приклад 

У вас є веб-сайт для магазину одягу. Коли клієнти надсилають замовлення через 

Інтернет, вони бачать сторінку "Дякуємо за покупку". 

Ви хочете дізнатися, яке ключове слово ("сині джинси" чи "купити дизайнерські 

джинси") ініціює більшу кількість покупок. Тому ви налаштовуєте інструмент відстеження 

конверсій. Спочатку ви отримуєте від AdWords фрагмент коду HTML і JavaScript. Потім 

вставляєте цей фрагмент коду в HTML-код сторінки з текстом "Дякуємо за покупку". 

Невдовзі ви помічаєте, що клієнти, які натискають оголошення за ключовим словом 

"купити дизайнерські джинси", часто купують цей одяг. Натомість користувачі, які 

натискали оголошення за ключовим словом "сині джинси", не здійснили жодної покупки. 

Тому ви вирішуєте припинити інвестиції в ключове слово "сині джинси" та вкласти 

додаткові кошти в ключове слово "придбати дизайнерські джинси", що ініціює більшу 

кількість покупок і забезпечує вищу рентабельність інвестицій. 

Дізнайтеся більше про конверсії, переваги використання функції відстеження 

конверсій, принцип її роботи, а також про те, як ми забезпечуємо конфіденційність даних 

користувачів і гарантуємо безпеку. 

Конверсія 

Конверсія – це дія клієнта, яка має комерційну цінність (наприклад, покупка, 

завантаження програми, відвідування веб-сторінки, заповнення форми або підписання 

договору). Дії, які відбуваються онлайн або офлайн, називаються конверсіями, оскільки клік 

перетворюється (або конвертується) на комерційну вигоду. 

Навіщо відстежувати конверсії 

Відстеження конверсій буде корисним для вашої компанії, якщо ви намагаєтеся 

виконати наведені нижче дії. 

 Пов’язати свої оголошення та ключові слова з цілями компанії: можливо, ви 

хочете, щоб користувачі переглядали певну сторінку частіше або робили більше 
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покупок. Відстеження конверсій допоможе визначити, які ключові слова сприяють 

досягненню конкретних цілей, пов’язуючи їх із діями. 

 Підвищити рентабельність інвестицій (ROI): не всі ключові слова однаково 

ефективні. Тож якщо ви з’ясуєте, які ключові слова справді ефективні для вашої 

компанії, а які – ні, то зможете раціональніше розподіляти свій бюджет. 

 Дізнатися, як клієнти взаємодіють з оголошеннями на різних пристроях: 

інколи клієнти натискають оголошення на одному пристрої, а покупку здійснюють 

з іншого. Такі дії мають назву "конверсії з використанням різних пристроїв". Вони 

відображаються в стовпці Усього прибл. конв. в обліковому записі AdWords. 

Підрахунок конверсій 

Існує два важливих показники відстеження конверсій: конверсії та кліки, що призвели 

до конверсій. Ви можете переглянути обидва ці показники у звітах про відстеження 

конверсій. 

 Конверсії 

Для кожної дії конверсії можна вибрати врахування всіх або лише унікальних конверсій. 

Стовпець "Конверсії" у ваших звітах відображатиме всі конверсії, які відбулися в межах 

вікна конверсій, відповідно до вибраного методу підрахунку. Параметр "Усі" 

використовується для зарахування всіх випадків продажу, тоді як параметр "Унікальні" 

придатний для зарахування лише однієї конверсії в разі створення певною особою 

кількох потенційних клієнтів (наприклад, коли одна особа заповнює кілька форм із 

запитом на отримання інформації про ваші послуги). 

 Кліки, що призвели до конверсії 

У стовпці "Кліки, що призвели до конверсії" відображається кількість кліків оголошення 

AdWords, які призвели до однієї або кількох конверсій у межах вибраного вікна 

конверсій. Зверніть увагу, що лічильник кліків, які призвели до конверсії, не відображає 

відносну цінність кожного кліка конверсії. Кліки, які призводять до дуже цінних 

конверсій (наприклад, кілька покупок), не відрізняються від тих, які залишають по собі 

малоцінні конверсії (наприклад, одинична реєстрація на отримання інформаційних 

листів). 

Докладніше про ці показники та їх вплив на призначення ставок і звітування. 

Принцип роботи та налаштування 

Відстеження конверсій виконується через додавання фрагмента коду HTML і 

JavaScript на веб-сторінку (це, звичайно, не сповільнюватиме її роботу). Цей фрагмент 

розміщуватиметься на сторінці, на яку потрапляють клієнти після виконання конверсії 

(наприклад, на сторінці подяки за покупку). 

Щоразу, коли користувач натискає ваше оголошення на сайті Google.com або на 

одному із сайтів Мережі Google, на його комп’ютері створюється тимчасовий файл cookie, 

який дає змогу зареєструвати конверсію, коли клієнт потрапить на потрібну сторінку. 

 Конверсії в мережі  
Щоб налаштувати відстеження конверсій, створіть фрагмент коду HTML і JavaScript в 

AdWords, а потім розмістіть його на своєму веб-сайті. Покрокові інструкції наведено 

в нашому посібнику з налаштування. 

 Конверсії поза мережею  
Щоб відстежувати конверсії поза мережею, як-от продаж телефоном або в офісі, 

виконайте дії для відстеження та імпортування конверсій поза мережею, щоб мати 

змогу переглядати їх в AdWords. 

Безпека та конфіденційність 
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Компанія Google висуває суворі вимоги до стандартів безпеки. У цій програмі 

відстежуються лише сторінки з кодом конверсії Google. Ми використовуємо шифрування 

даних і безпечні сервери. 

Забезпечення конфіденційності також має велике значення для компанії Google. 

Отже, щоб захистити конфіденційність даних наших клієнтів, ми вживаємо наведених нижче 

заходів. 

 Файли cookie відстеження конверсій зберігаються лише протягом обмеженого 

часу. 
 Конверсії не ізолюються: це означає, що ви не можете зіставити дані про 

конверсії з конкретними клієнтами; можна лише переглянути загальні дані для 

оголошень і ключових слів. 

 Відстеження конверсій включає опцію сповіщення клієнтів про файли cookie: 

під час налаштування ми допоможемо створити вікно сповіщення для веб-сайту, у 

якому клієнтам повідомлятиметься про відстеження. Це називається вікном Google 

Site Stats. Воно з’являється на сторінці конверсії, на яку потрапляють клієнти після 

її завершення. Це сповіщення відображається лише для 

клієнтів, які перейшли на ваш сайт через Google. Коли користувачі натискають 

його, система Google сповіщає, що приймати файл відстеження cookie 

необов’язково, і нагадує, що їхня особиста інформація не збиратиметься й не 

використовуватиметься. Клієнти також матимуть можливість надіслати відгук про 

ваш веб-сайт. 

 Ми спонукаємо до розміщення чіткої політики конфіденційності: якщо ви не 

використовуєте вікно Google Sites Stats, ми просимо, щоб ви переглянули політику 

конфіденційності свого сайту та переконалися, що в ній вказано про використання 

вами технології відстеження. 

Порада 

Рекомендуємо розміщувати зображення сповіщення Google Site Stats у нижньому 

правому кутку сторінки конверсії, причому відстань до зображення від останнього рядка 

вмісту має становити не більше ніж чверть висоти екрана. 

 

8.2. Основи оптимізації 

8.2.1. Огляд важливих порад щодо покращення ефективності AdWords 

Якщо все налаштовано, а ви вже вмієте керувати своїми оголошеннями й оцінювати 

їх результативність, можна спробувати оптимізувати свій обліковий запис. Окрім інших 

рекламних цілей, оптимізація націлена на отримання більшого об’єму трафіку, збільшення 

кількості потенційних клієнтів, зниження вартості оголошення й підвищення рентабельності 

інвестицій.  

Оптимізація – це вживання певних заходів для отримання бажаного результату 

підвищенням якості й ефективності облікового запису без збільшення витрат. Оптимізація 

охоплює покращення тексту оголошення, внесення змін до ставок, змінення націлювання 

оголошень, покращення організації кампанії тощо. Нижче наведено перелік важливих порад 

щодо підвищення якості й ефективності облікового запису. 

Створення ефективних текстових оголошень 

Непросто кількома словами сказати про свою компанію все, що потрібно. 

Дотримуйтеся наведених нижче порад. 
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 Виділіть унікальну особливість своїх продуктів або послуг з-поміж інших, додайте 

ціни й рекламні пропозиції. 

 Повідомляйте клієнтам про те, що вони можуть зробити, використовуючи наказові 

дієслова, наприклад "придбайте", "зареєструйтеся зараз" або "зателефонуйте 

сьогодні". 

 Додайте до тексту оголошення принаймні одне високоефективне ключове слово. 

 Обов’язково використовуйте текст оголошення, який відповідає тексту, який 

користувачі побачать на вашому веб-сайті. 

Покращення ключових слів 

Коли ви знаєте, як знайти дані для своїх ключових слів, можна визначити неефективні 

ключові слова й оптимізувати їх. Ви можете покращити релевантність ключових слів, щоб 

значно підвищити їх показники якості, або змінити тип відповідності для тих ключових слів, 

які не сприяють досягненню ваших рекламних цілей. Також можна повністю видалити 

неефективні ключові слова з кампанії. 

Прицільне покращення рентабельності інвестицій (ROI) 

Щоб покращити рентабельність інвестицій (ROI), зосередьтеся на підвищенні 

потенціалу конверсій: намагайтеся привернути увагу потрібних клієнтів до своєї компанії. 

Для цього потрібно виконати кілька кроків. 

 Використовуйте високорелевантні ключові слова й текст оголошення. Наприклад, 

якщо ви керуєте компанією, яка спеціалізується на жіночому взутті для бігу, 

спробуйте використати заголовок "жіноче взуття для бігу", а не просто "взуття". 

Можна підвищити ставку для прибуткових ключових слів, щоб збільшити 

охоплення й обсяг трафіку, а також зменшити ставку для неприбуткових 

ключових слів, щоб знизити витрати. 

 Використовуйте цільову сторінку, яка є найбільш релевантною вашому 

оголошенню, щоб клієнти отримували те, чого очікують. Якщо створюється 

оголошення для окремого типу жіночого взуття для бігу, наприклад, взуття з 

шипами, спробуйте спрямувати користувачів на сайт, релевантний продажам 

взуття з шипами.   

 Переконайтеся, що ваш сайт має зручну систему навігації. 

Зменшення витрат 

Оптимізація бюджету та ставок не обов’язково має зводитися до збільшення витрат, 

головне – ефективно розподілити кошти. Перший найважливіший крок полягає в 

усвідомленні взаємозв’язку між вартістю та якістю. Що вищий показник якості ключового 

слова, то нижча ціна за кожний клік і краща позиція оголошення. 

Оскільки ви вже знаєте про зв’язок між вартістю та якістю, можна відстежувати 

рентабельність інвестицій, експериментувати з бюджетом і ставками, щоб визначити, що 

може підвищити продуктивність, а також використовувати дані про ефективність, щоб 

дізнатися, де саме ваші кошти матимуть найбільший вплив. 

Ефективна організація облікового запису 

Ефективна організація облікового запису дає змогу швидко вносити необхідні зміни, 

ефективно націлювати оголошення й досягати поставлених рекламних цілей. Якщо 

створювати кампанії, чітко структуровані за темами чи продуктами (жіноче взуття з шипами, 

жіноче взуття для бігу тощо), безпосередньо пов’язані оголошення та ключові слова буде 

згруповано, що допоможе покращити показник якості. За допомогою ефективно 

структурованого облікового запису можна: 

 визначити оголошення, які мають оптимальні показники конверсій (наприклад, 

продажів або привернення потенційних клієнтів) і обсягу трафіку; 

 легко стежити за змінами; 

 ефективніше керувати бюджетом і витратами; 
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 швидко знаходити потрібні ключові слова; 

 легко керувати кампаніями та вносити до них зміни. 

Ідеї щодо вдосконалення облікового запису 

За допомогою вкладки Можливості в обліковому записі AdWords ви зможете 

скористатися спеціальними можливостями для свого облікового запису: виявити нові 

ключові слова, покращити ставки та бюджет тощо. Можна переглянути можливості, оцінити 

їх потенційний вплив, а потім застосувати їх безпосередньо до облікового запису. 

Мінімізація малоцінних кліків 

Отримуєте великий обсяг трафіку від оголошень, але вам бракує покупців? 

Скористайтеся функцією відстеження конверсій, щоб визначити, скільки користувачів 

фактично здійснюють покупку або реєстрацію після переходу на ваш сайт. Крім того, існує 

кілька способів покращення коефіцієнта конверсії. Наприклад, можна додавати конкретніші 

ключові слова й мінус-слова. 

 

8.2.2. Якість цільової сторінки 

Якість цільової сторінки  – це параметр, за допомогою якого ми оцінюємо 

ефективність взаємодії користувача з інтерфейсом і вмістом, коли він потрапляє на вашу 

цільову сторінку (веб-сторінка, на якій опиняється користувач після натискання вашого 

оголошення). Нижче вказано, як покращити якість цільової сторінки.  

 Зробіть свій вміст релевантним, корисним і оригінальним.  

 Подбайте про прозорість і надійність свого сайту (наприклад, перш ніж просити 

відвідувачів заповнити форми й указати особисту інформацію, надайте відомості 

про свої продукти чи послуги).  

 Забезпечте легку навігацію сайтом (це стосується також сайтів для мобільних 

пристроїв).  

 Заохочуйте клієнтів проводити час на вашому сайті (наприклад, переконайтеся, 

що сторінка завантажується швидко, щоб люди, які натискають оголошення, не 

покинули передчасно ваш сайт).  

Якість цільової сторінки впливає не лише на показник якості , а й на рейтинг 

оголошення та витрати на рекламу.  

Чому якість цільової сторінки настільки важлива?  

Цільові сторінки можна порівняти з автомобілями: якщо все правильно налаштовано, 

ви отримаєте високу ефективність і відповідні прибутки. Щоб отримати більше користі від 

своєї цільової сторінки, слід полегшити для відвідувачам процедуру купівлі, оформлення 

підписки на інформаційні бюлетені чи виконання інших важливих дій на веб-сайті.  

Покращення якості цільової сторінки  

Щоб визначити якість цільової сторінки вашого сайту, ми використовуємо не тільки 

автоматизовані системи, але й оцінки фахівців. Якщо ваші оголошення спрямовуватимуть на 

сайти з низькою якістю, вони відображатимуться рідше (або зовсім не відображатимуться). 

Якщо ви хочете підвищити якість цільової сторінки, напевно, настав час відкоригувати її. 

Ознайомтеся з поданими нижче загальними правилами, які допоможуть підвищити якість 

цільової сторінки та зробити її максимально ефективною.  

1. Релевантний, корисний і оригінальний вміст  
o Переконайтеся, що вміст на цільовій сторінці відповідає тексту оголошення та 

ключовому слову.  

o Надайте на цільовій сторінці інформацію про те, що ви рекламуєте.  

o Пропонуйте корисні функції та вміст, які не можна знайти на іншому веб-сайті.  

2. Прозорість і надійність  
o Спростіть пошук вашої контактної інформації.  
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o Якщо ви запитуєте особисту інформацію клієнтів, поясніть їм, навіщо це 

потрібно.  

o Рекламні посилання, наприклад оголошення, мають вирізнятися на фоні 

загального вмісту вашого веб-сайту.  

o Відкрито діліться інформацією про свою компанію та чітко опишіть характер її 

діяльності.  

3. Простота навігації  
o Не змушуйте користувачів довго шукати потрібну їм інформацію.  

o Процес замовлення товару має бути якомога простішим і швидшим.  

o Вимкніть спливаючі вікна або інші функції, які заважають навігації.  

o Переконайтеся, що люди можуть легко знайти інформацію про продукт з 

оголошення.  

Система Adwords регулярно перевіряє й оцінює цільові сторінки. Якщо ви внесли 

значні зміни, щоб покращити якість своєї цільової сторінки, з часом це може призвести до 

вищої якості оголошень (і вищого рейтингу). Це не обов’язково станеться відразу, однак 

результати будуть помітні вже за кілька тижнів або навіть днів.  

Час завантаження цільової сторінки  

Якщо завантаження сайту після натискання оголошення займає багато часу, 

користувачі залишатимуть веб-сайт. Ця небажана поведінка може сигналізувати Google про 

низьку якість вашої цільової сторінки, що може негативно вплинути на рейтинг вашого 

оголошення. Тому варто переконатися, що час завантаження вашої цільової сторінки 

відповідає нормі.  

Ось кілька порад, які допоможуть зменшити час завантаження.  

 Переконайтеся в тому, що ваша цільова сторінка завантажується швидко, щойно 

хтось натискає ваше оголошення (з комп’ютера або мобільного пристрою).  

 Допомагайте клієнтам швидко знайти те, що вони шукають, розмістивши 

потрібний їм вміст зверху.  

 Дізнайтеся, як ви або адміністратор вашого сайту може використовувати 

Статистику PageSpeed , щоб виміряти ефективність цільової сторінки.  

Відмова від перевірки цільової сторінки: 

Система AdWords за умовчанням перевіряє рекламні цільові сторінки й оцінює їх 

якість. Якщо ви не хочете, щоб наша система перевіряла ваші сторінки, можете обмежити 

доступ до них, виконавши наведені нижче дії. Однак пам’ятайте, що при цьому ваш показник 

якості та рейтинг оголошення можуть суттєво знизитися, оскільки нам бракуватиме даних 

для оцінки якості й релевантності цільової сторінки. Це означає, що ваші оголошення 

можуть відображатися значно рідше (або взагалі не відображатися), і вам доведеться суттєво 

збільшити максимальну ставку ціни за клік. Однак навіть за такої умови оголошення навряд 

чи показуватимуться часто й можуть не з’являтися взагалі. Також зверніть увагу: якщо 

обмежити доступ до всього сайту або до більшості цільових сторінок, система AdWords не 

зможе ретельно перевірити ваш обліковий запис, тому сайт буде призупинено.  

Наполегливо радимо не вимикати автоматичну системну перевірку цільових сторінок. 

Проте, якщо хочете відмовитися від неї, змініть файл robots.txt свого сайту, як показано 

нижче.  

 Щоб заборонити доступ системи AdWords до вашого сайту, додайте до свого 

файлу robots.txt таку інформацію.  

User-agent: AdsBot-Google  

Disallow: /  

 Можливо, не всі компоненти вашого сайту пов’язані з оголошеннями AdWords і 

ви не хочете, щоб наша система сканувала їх? Тоді можна заблокувати доступ до 
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цих окремих розділів. Наприклад, це можна зробити для каталогу під назвою 

"/кошик_покупок/". Для цього додайте до свого файлу robots.txt таку інформацію:  

User-agent: AdsBot-Google  

Disallow: /кошик_покупок/  

Зверніть увагу, що ці інструкції застосовуються лише до робота AdsBot-Google. 

Існують також інші веб-сканери Google, які перевіряють веб-сайти (наприклад, пошуковий 

робот Googlebot). Також система ігноруватиме загальні виключення й символи підстановки ( 

наприклад, User-agent: * ) у файлах robots.txt . Це потрібно для того, щоб уникнути 

зниження показника якості та рейтингу оголошення й підвищення ставок CPC для 

рекламодавців, які не обмежують доступ системи AdWords до своїх сторінок.  

Відвідування цільових сторінок із мобільних пристроїв: 

Система AdWords також перевірятиме ваші цільові сторінки для мобільних пристроїв, 

щоб оцінити якість сайту з позиції користувачів iPhone та інших мобільних пристроїв із 

повнофункціональними веб-переглядачами.  

Зараз ми використовуємо для визначення мобільних відвідувань системою AdWords 

такий HTTP-заголовок агента користувача:  

AdsBot-Google-Mobile (+http://www.google.com/mobile/adsbot.html) Mozilla (iPhone; U; CPU 

iPhone OS 3 0 like Mac OS X) AppleWebKit (KHTML, like Gecko) Mobile Safari  

Якщо ви маєте окрему версію сайту, оптимізовану для мобільних пристроїв, радимо 

налаштувати сервер на відображення саме цієї версії для тих, хто користується мобільними 

пристроями.  

Визначення якості цільової сторінки веб-сайту  

Ви можете дізнатися якість цільової сторінки будь-якого сайту. Для цього перейдіть 

на вкладку Ключові слова та наведіть курсор на виноску з текстом поруч зі статусом будь-

якого ключового слова. Нижче наведено статуси якості цільової сторінки.  

 Вище середнього або Середній: якщо відображається один із цих статусів, то все 

гаразд. Якість цільової сторінки не знижуватиме ваш показник якості.  

 Нижче середнього: такий статус означає, що необхідно покращити якість 

цільової сторінки. За такого статусу ваш показник якості може бути нижчим, тож 

радимо внести відповідні зміни (при цьому слід узяти до уваги інформацію в цій 

статті).  

Якість цільових сторінок і політика щодо сайтів  

Коли ми перевіряємо цільові сторінки, іноді зустрічаються такі, що не відповідають 

нашій рекламній політиці . Це можуть бути цільові сторінки, які містять зловмисне 

програмне забезпечення (скажімо, вірус). У такому випадку цільова сторінка не отримає 

навіть статусу "Нижче середнього": їй узагалі не буде призначено жодного статусу. Статус 

якості цільової сторінки буде "Не придатна", а будь-які ключові слова чи оголошення, що 

спрямовують на ваш веб-сайт, отримають статус " Сайт призупинено ". Це означає, що такий 

сайт не можна рекламувати в AdWords, оскільки він не відповідає одному або кільком 

положенням політики щодо якості сайтів .  

Політика щодо якості сайтів входить до рекламної політики , якої мають 

дотримуватися рекламодавці на цільових сторінках і веб-сайтах у цілому. Якщо на цільовій 

сторінці чи веб-сайті розміщено заборонені елементи, наприклад зловмисне програмне 

забезпечення чи нелегальні продукти, ми можемо призупинити роботу такого веб-сайту, щоб 

захистити наших клієнтів. У подальшому цей сайт можна буде рекламувати тільки після 

усунення всіх порушень політики.  

 

8.2.3. Інструменти та стратегії оптимізації ключових слів 

Використовуйте перелічені нижче інструменти для пошуку нових ключових слів і 

вибору ключових слів для оптимізації.  



 
WWW.BLORAX.COM 

   

 264 

 Створюючи кампанію, використовуйте Планувальник ключових слів, щоб знайти 

ідеї для списків ключових слів, а також мінус-слова. Коли інструмент створить 

кілька початкових варіантів, найрелевантніші з них можна знову ввести в 

інструмент, щоб отримати ще точніші варіанти ключових слів. Додайте релевантні 

ключові слова до групи оголошень, що відповідає темі чи продукту.  

 Використовуйте діагностику ключових слів, щоб отримати докладну інформацію 

про ефективність ключового слова, включно з показником якості за шкалою від 1 

до 10. Радимо видалити ключові слова з низькими показниками якості та додати 

ті, що мають вищі показники. Якщо ці ключові слова все одно потрібно 

використовувати, спробуйте перемістити їх до іншої групи оголошень і перевірте 

їх ефективність, застосувавши з іншим оголошенням. Якщо показник їх 

ефективності через місяць не покращиться, видаліть їх.  

 Створіть звіт "Пошукові терміни", щоб переглянути всі пошукові запити, які 

ініціювали показ ваших оголошень. Цей звіт можна використовувати для 

визначення релевантних запитів, які сприяють збільшенню обсягу трафіку на 

вашому веб-сайті, і додати їх як нові ключові слова. Якщо буде виявлено 

нерелевантні терміни, додайте їх до групи оголошень або кампанії як мінус-слова.  

 Використовуйте Інструмент оцінки трафіку, щоб отримати обсяг трафіку 

ключових слів і прогнозовані витрати для визначення потенційних ключових слів. 

Знаючи приблизний обсяг трафіку для ключових слів, також можна встановити 

відповідні ставки для ключових слів, які сприятимуть отриманню максимальної 

кількості показів оголошення в межах щоденного бюджету.  

Оптимізація ключових слів для покращення CTR 

Якщо показник CTR є для вас найважливішим фактором, видаліть ключові слова з 

великою кількістю показів, але малою кількістю кліків. Можливо, такі ключові слова надто 

загальні чи недостатньо релевантні, тому накопичують багато показів, але отримують мало 

кліків. Щоб отримати високий показник CTR, важливо підібрати відповідні мінус-слова. Це 

допоможе уникнути показів, які навряд чи призведуть до появи кліків. Окрім мінус-слів, 

можна спробувати встановити інший тип відповідності ключових слів. Наприклад, 

установлення фразової відповідності може зменшити кількість нерелевантних пошуків.  

Оптимізація ключових слів для покращення рентабельності інвестицій 

Нижній рядок для кожного ключового слова показує його цінність порівняно з 

вартістю. Щоб визначити прибутковість ключового слова, можна відстежувати конверсії за 

допомогою безкоштовного інструмента відстеження конверсій Google. Отримавши дані про 

конверсії, ви можете визначити та видалити ключові слова з високою ціною, але низьким 

показником конверсій. Зрозумівши цінність усіх ключових слів, рентабельність кожного з 

них можна підвищити, змінивши ставку CPC або СРМ. Для прибуткових ключових слів 

можна підвищити ставку, щоб збільшити кількість показів і залучити більше трафіку. Для 

ключових слів із низьким рівнем прибутку ставки слід зменшити, щоб знизити витрати.  

Спробуйте зрозуміти, на якому етапі купівельного циклу може перебувати 

користувач. Наприклад, користувачі, які вводять пошукові терміни "огляди" чи 

"характеристики", найімовірніше, ще вивчають продукт і навряд чи щось придбають на 

цьому етапі. Щоб націлити оголошення на серйозних покупців, можна спробувати 

скористатися ключовими фразами, до яких входитимуть пов’язані з конверсіями слова, 

наприклад "купувати", "придбати" або "замовити", а також включити до переліку мінус-слів 

слово "огляд". Також можна додати конкретні назви продуктів, які ви продаєте, або номери 

моделей. Користувачі, які виконують пошук за точними термінами, знають, що шукають, 

завдяки чому підвищується вірогідність того, що вони виконають конверсію.  

Використання параметрів відповідності ключових слів для контролю 

користувачів, які переглядають оголошення 
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Експериментуйте з параметрами відповідності ключових слів. Чотири параметри 

відповідності ключових слів визначають, які пошукові запити Google можуть викликати 

показ оголошень, і допомагають контролювати користувачів, що їх переглядають. 

Використовуючи широку відповідність, ви зазвичай отримуватимете найбільшу кількість 

показів.  

Використання мінус-слів для уникнення небажаних кліків 

Мінус-слова допоможуть підвищити рентабельність інвестицій і рейтинги конверсій, 

запобігаючи показам оголошень за пошуковими запитами, які містять це слово або фразу. 

Відфільтровуючи небажані покази, мінус-слова допомагають привернути увагу найбільш 

зацікавлених потенційних клієнтів, знижуючи при цьому витрати на рекламу та підвищуючи 

рентабельність інвестицій.  

Під час створення списку мінус-слів намагайтеся долучити до нього якомога більше 

варіантів. Однак стежте за тим, щоб жодне з ваших мінус-слів не збігалося зі звичайним 

ключовим словом, оскільки в такому разі оголошення не відображатиметься за цим 

ключовим словом. Наприклад, для фінансової установи, що видає позики без виставлення 

фактичних ставок, можна додати такі мінус-слова, як "ставка" та "ставки". Проте якщо до 

списку ключових слів потрібно включити фразу "фіксована ставка застави", до мінус-слів 

кампанії не варто додавати слово "ставка".  

Існує кілька причин для використання мінус-слів, які наведено нижче.  

 Відфільтровування інших продуктів або послуг. Наприклад, агент із продажу 

нерухомості, який націлений на продаж будинків, може включити не лише мінус-

слова оренда й орендування, але також використати Планувальник ключових слів, 

щоб знайти ідеї для можливих варіантів, наприклад житло для оренди, варіанти 

житла для оренди й оренда житла, і використати їх як додаткові мінус-слова.  

 Відфільтровування нерелевантних пошукових запитів. Наприклад, 

рекламодавець може виявити, що назва продукту збігається з назвою музичного 

гурту. У такому випадку хорошою ідеєю буде застосування таких мінус-слів, як 

музика, гурт, концерт, квиток, слова пісні, альбом, mp3, а також форми множини 

цих слів.  

 Фільтрування за ймовірністю здійснення покупки: рекламодавець, націлений 

на продажі, може відфільтровувати пошукові запити, призначені тільки для того, 

щоб більше дізнатися про товар (а не придбати його). Для цього додайте мінус-

слова огляд, оцінка, рейтинг, відгуки, порівняти, порівняння тощо (включно з 

формами множини).  

Скористайтесь інструментом для редагування мінус-слів кампанії, щоб додати мінус-

слова до всієї кампанії відразу.  
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9. Ефективність, прибутковість і розвиток 
9.1. Змінення бюджету відповідно до ефективності кампанії 

Завдяки можливості вимірювати показники ефективності та керувати витратами 

клієнти отримують змогу працювати з гнучким маркетинговим бюджетом, який поступово 

зростатиме пропорційно до збільшення ефективності кампанії. Уявіть собі кампанію, яка 

приносить прибуток у 2 долари США від кожного долара, витраченого на рекламу. Якщо 

компанія здатна впоратися з більшою кількістю клієнтів, доцільно буде збільшити бюджет, 

щоб отримувати якомога більше прибуткового трафіку. 

Практична порада. Навіть якщо охоплення кампанії прив’язане до показників її 

ефективності, рекомендуємо встановити в AdWords такий щоденний бюджет, який би 

обмежував можливі витрати в разі несподіваних змін у якості трафіку чи ключових слів 

через певні події у світі. 

Приклад. Якщо у вас є прибуткова кампанія зі щоденним бюджетом у 750 доларів 

США, не варто встановлювати на нього обмеження в 10 000 доларів. Обмеження в 1000–

1500 доларів буде достатнім, щоб не втратити понаднормовий трафік і водночас захиститися 

від різкого збільшення витрат. 

Кампанію, яка базується на показниках ефективності, можна успішно застосовувати 

для реалізації різних рекламних цілей, до яких зокрема належать: 

 продаж товарів або послуг в інтернет-магазині; 

 підбір потенційних клієнтів для команди збуту; 

 заохочення до реєстрації з підпискою на щомісячні послуги. 

Якщо ви можете оцінити вартість конверсії, варто спробувати гнучкий бюджет. 

Кампанії, які базуються на показниках ефективності, зазвичай відзначаються такими 

характеристиками: 

 ви можете оцінити вартість конверсії (наприклад, за кожен продаж ви отримуєте 

прибуток у 50 доларів США); 

 ви знаєте, коли прибутки стануть доступні для повторного інвестування 

(наприклад, вам відомо, що потенційні клієнти-покупці виконують конверсію 

через 3–5 тижнів); 

 із розширенням бізнесу витрати на обслуговування нових клієнтів залишаються на 

одному рівні чи зменшуються (наприклад, що більше у вас клієнтів, то менше 

потрібно грошей на підтримку кожного нового клієнта). 

Нижче наведено фактори, які можуть заважати розширенню кампанії зі зростанням 

показників ефективності: 

 стабільно високі витрати, які ускладнюють визначення вартості конверсії 

(наприклад, багато грошей витрачається на виробництво); 

 обмежений обсяг постачання або коло клієнтів (наприклад, за умови зростання ви 

не зможете обслуговувати більше клієнтів); 

 обмежений рух готівки (наприклад, за 5 років CPA за нові реєстрації у 100 доларів 

США принесла усього 500 доларів); 

 обмежені можливості відстеження продажів (наприклад, більшість продажів 

важко відстежити, оскільки вони здійснюються не в Інтернеті). 

 

9.2. Розвиток прибуткової кампанії 

Щоб досягти успіху за допомогою служби AdWords, важливо вміти розпізнати 

ефективні кампанії та допомогти їх розвитку. Зазвичай розвиток кампаній з огляду на 

зростання рентабельності інвестицій відбувається за три етапи: тестування, розвитку та 

зрілості. 

Етап 1: тестування 
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Нові кампанії розпочинають з етапу тестування. Ви збираєте дані про ефективність, 

щоб з’ясувати ефективні комбінації ставки CPC, ключового слова та оголошення. Ваша 

основна мета на цьому етапі – визначити прибутковість, порівнюючи витрати з доходами. 

Коли прибутковості досягнуто, час починати розвиток. 

Етап 2: розвиток 

На етапі розвитку ваша мета – збільшити кількість клієнтів, не втрачаючи 

прибутковості. Досягти цієї мети можна, підвищивши бюджет кампанії AdWords, але не 

змінюючи ставки CPC, ключові слова й текст оголошення. Якщо після підвищення бюджету 

певні складові вашої кампанії втратили прибутковість, спробуйте відкоригувати ставки CPC, 

ключові слова або оголошення, щоб відновити рентабельність, перш ніж продовжити 

розвиток. 

Поступово підвищуючи бюджет кампанії AdWords, з часом ви досягнете суми 

бюджету, яка вже не обмежуватиме охоплення. Приблизне значення цієї суми вказано як 

рекомендований бюджет у розділі “Бюджет” (на вкладці Налаштування будь-якої кампанії). 

Етап 3: зрілість 

Якщо ваші витрати не вичерпують щоденного бюджету AdWords і прибутковість 

зберігається, ви успішно поширили кампанію на весь доступний трафік. Вітаємо з успіхом! 

Цьому етапу притаманні такі характеристики: 

 ваш бюджет AdWords достатньо високий для показу оголошень у будь-який час, тому 

ви не втрачаєте жодної придатної нагоди для показу; 

 ваші щоденні витрати, прибутки та продажі зростають і спадають зі звичайним 

коливанням обсягів пошуку. 

Порада: навіть якщо ваші оголошення не втрачають жодної нагоди для показу, прибуток 

можна ще більше підвищити, оптимізувавши ставки CPC, ключові слова й текст оголошень.. 

 

9.3. Основні принципи встановлення ставок на основі ефективності 

Якщо кампанія орієнтована на ефективність, важливо розуміти, як змінення ставок 

може вплинути на кожен показник ефективності. У цій статті викладено основні принципи 

призначення ставок для максимального підвищення ефективності та роз’яснено, як 

урівноважити стратегію призначення ставок для різних цілей компанії. 

Призначення ставок для врівноваження обсягу продажів і прибутковості 
Оскільки коефіцієнти конверсій не особливо залежать від позиції оголошення, важливо 

пам’ятати про такі закономірності: 

 підвищення ставок сприяє збільшенню кількості конверсій і середньої ціни за 

придбання (CPA); 

 зниження ставок призводить до зменшення кількості конверсій і середньої CPA; 

 підвищення ставок за обмеженого щоденного бюджету зазвичай призводить до 

зменшення кількості конверсій і збільшення середньої CPA. 

Визначення пріоритетності бізнес-цілей 

Для максимально ефективного досягнення цілей компанії варто визначити їх 

пріоритетність. Існують різні способи оптимізації кампаній AdWords, спрямовані на 

досягнення різних цілей, однак часто для цього потрібно чимось жертвувати. 

Уявімо кампанію з такими цілями: 

 розміщення оголошень у позиції 1–3; 

 збільшення прибутку; 

 збільшення кількості конверсій; 

 збільшення кількості кліків. 

Може виявитися, що найбільші прибутки приносять ставки CPC для оголошень, які 

відображаються не на трьох верхніх позиціях, а нижче. 

Спробуймо також поєднати будь-яку з цих цілей із наведеною нижче. 
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 CPA не має перевищувати 10 доларів США. 

Якщо ставки CPC відповідають цій вимозі щодо CPA, то вони можуть не сприяти 

збільшенню прибутку й кількості кліків, а також розміщенню оголошення на бажаних 

позиціях. 

Порада. Якщо ви керуєте чиєюсь кампанією, обов’язково роз’ясніть її власнику 

можливі наслідки оптимізації. Наприклад, уточніть, якою є бізнес-ціль кампанії: тримати 

CPA на певному рівні чи збільшити прибуток. Якщо цілі суперечать одна одній, виберіть із 

них важливішу. 

 

9.4. Вибір показників для збільшення прибутку 

Які з показників AdWords найбільш ефективно допоможуть досягти бізнес-цілей? Тут 

розглянуто два показники, важливі для підвищення прибутку, а також кілька поширених 

помилок, яких варто остерігатися. 

Цінність конверсії 

Цінність конверсії – це сума очікуваного прибутку або отриманої цінності від кожної 

конверсії. По змозі оцінивши цінність однієї конверсії для певного продукту або послуги, 

варто використовувати цей параметр як верхню межу рекламних інвестицій у кожну 

конверсію, які можна внести без утрати прибутковості. 

Цільові CPA 

Досягти високої ефективності та підтримувати її на цьому рівні допоможуть цільові 

CPA, для яких зазвичай установлюється значення, нижче від цінності конверсії. 

Приклад. Якщо від продажу іграшкового гелікоптера ви отримуєте прибуток у 50 

доларів США й будь-яка CPA, нижча від цієї суми, є прибутковою, ціль CPA у 10 доларів 

США допоможе стабільно отримувати 40 доларів прибутку за кожен продаж (за винятком 

витрат на рекламу). 

Оптимізатор конверсій дає змогу автоматизувати призначення ставок CPC для 

досягнення цільової CPA. 

Примітка щодо максимального збільшення прибутку 
Підібрати прибуткову цільову CPA простіше, ніж цільову CPA, яка максимально 

збільшуватиме прибуток. Щоб зрозуміти причину, розгляньте наведений вище приклад, де 

прибутковою є будь-яка цільова CPA, менша за 50 дол. США. Яка ціль CPA найвірогідніше 

збільшить прибуток: 20, 30 чи 40 доларів США? 

На практиці ви цього не можете знати наперед. Ви можете випробовувати різні цілі, 

щоб дізнатися, яка з них дає оптимально збалансований прибуток від продажів і загальний 

обсяг продажів. 

Поширені цілі рентабельності інвестицій, які зазвичай не сприяють 

максимальному збільшенню прибутку 
 Цілі, визначені для кампанії заздалегідь (наприклад: "Якщо конверсія приносить 

прибуток на суму 50 дол. США, варто встановити як ціль 10 дол. США"). 

 Цілі, визначені на основі традиційних методів (наприклад: "Витрати на рекламу 

мають становити 9% від доходу"). 

 Цілі, визначені на основі інших маркетингових каналів (наприклад: "Електронна 

пошта та пошук повинні мати однакові CPA"). 

Описані вище підходи можуть зробити кампанію прибутковою, однак вони не 

враховують зміни в обсягах продажів за більш низьких і високих показників цілей. 

Виміряйте отриманий рівень прибутковості, а далі випробуйте кілька різних цілей, щоб 

знайти найкращий варіант. 
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9.5. Досягнення прибутковості 

Уміння правильно оцінити кампанію як прибуткову чи збиткову становить ключову 

запоруку успіху, а зазвичай також і передумову для розвитку. Якщо ви визначили, що 

кампанія не прибуткова, варто спробувати досягти прибутковості: порівняйте ставку ціни за 

придбання (CPA) з показником очікуваного прибутку на конверсію, а також відкоригуйте 

ключові слова або ставки CPC до прибуткового рівня. 

Відстеження конверсій AdWords спрощує визначення CPA. Ви можете легко знайти 

показники витрат для конкретних дій (придбань, реєстрацій, залучення потенційних клієнтів, 

підписок тощо). 

Почнімо з простого прикладу. Скажімо, ви продаєте програмне забезпечення для 

мікшування музики за 50 дол. США. Ваші витрати мінімальні, тому ваш прибуток від 

кожного продажу становить майже 50 дол. США. 

У кампанії AdWords ви можете використовувати значення 50 дол. США, щоб 

оцінювати прибутковість різних частин свого облікового запису. 

Приклад 1: прибутковість на рівні групи оголошень 

Скажімо, у вас три групи оголошень; кожна з них має власну CPA. 

 Група оголошень 1: "Програмне забезпечення для мікшування музики" CPA: 35 

дол. США 

 Група оголошень 2: "Звукозапис" CPA: 85 дол. США 

 Група оголошень 3: "Аранжувальники" CPA: 53 дол. США 

Ви одразу помічаєте що перша група оголошень прибуткова: її витрати становлять 35 

дол. США, а прибуток – 15 дол. США (50 – 35 дол. США). Якщо кампанія вичерпує свій 

бюджет, ця група оголошень добре підходить для розвитку. 

У двох інших групах оголошень витрати на продаж вищі, ніж очікуваний прибуток у 

50 дол. США. Отже, вам слід відкоригувати ключові слова, оголошення, ставки та інші 

налаштування цих груп оголошень для більшої прибутковості. 

Приклад 2: прибутковість на рівні ключового слова 

Розгляньмо докладніше, чи можна вивести групу оголошень "Звукозапис" на 

прибутковий рівень. Для цієї групи оголошень вибрано наведені нижче ключові слова. 

 Ключове слово 1: звукозапис CPA: 42 дол. США 

 Ключове слово 2: програмне забезпечення для звукозапису CPA: 28 дол. США 

 Ключове слово 3: вивчити техніку звукозапису CPA: 65 дол. США 

 Ключове слово 4: студії звукозапису CPA: 230 дол. США 

 Ключове слово 5: пакети звукозапису CPA: 39 дол. США 

На рівні ключових слів ви бачите в цій групі оголошень три справді прибуткові 

ключові слова. Середня CPA для цієї групи оголошень здається неприбутковою через два 

неприбуткові ключові слова: "вивчити техніку звукозапису" та "студії звукозапису". 

Розгляньмо ці неприбуткові ключові слова докладніше. 

 Безсумнівно, слово "студії звукозапису" неприбуткове: 50 дол. США прибутку – 

230 дол. США витрат = 180 дол. США збитків на кожен продаж. Якщо видалити 

це ключове слово, група оголошень може стати майже прибутковою. 

 Слово "вивчити техніку звукозапису" неприбуткове, але надія на покращення є. 

Ваше програмне забезпечення може зацікавити користувачів, які хочуть навчитися 

звукозапису. Доцільно було б створити окрему групу оголошень "вивчити техніку 

звукозапису", перенести до неї це ключове слово й додати інші релевантні ключові 

слова, скласти текст оголошення та призначити цільову сторінку. Якщо у вас 

немає часу на повну оптимізацію, спробуйте знизити ставки CPC: це може знизити 

CPA нижче 50 дол. США. 
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Зверніть увагу: у наведених вище прикладах прибутковість обчислювалася на рівні 

конверсії для певного продукту або послуги. У багатьох випадках це доцільніше, ніж 

намагатися оцінити прибутковість на рівні кампанії або облікового запису.  

Наприклад, складніше визначити прибутковість кампанії із широким колом продуктів 

і послуг, загальні витрати якої на рекламу становлять 5000 дол. США. Простий орієнтир для 

визначення прибутковості надає розрахований очікуваний прибуток на конверсію. 

 

9.6. Вплив бюджету на прибуток 

 Наведений нижче графік демонструє вплив обмежень бюджету на прибуткову 

кампанію та пояснює, чому в багатьох випадках бюджети доцільно оптимізувати ще перед 

ставками CPC. 

  Точка (a): приклад початкової точки; прибутку немає через обмежений бюджет 

 Точка (b): прибуток можна забезпечити, оптимізувавши ставки CPC в рамках 

обмеженого бюджету 

 Точка (c): прибуток забезпечено; для цього спершу оптимізовано бюджети 

 Точка (d): досягнуто максимального прибутку; для цього після бюджету 

оптимізовано ставки CPC 

Нижче наведено тлумачення цього графіка.  

 
 Вертикальна вісь y представляє прибуток після вирахування видатків на рекламу. 

 Горизонтальна вісь x представляє ставки CPC: нижчі ліворуч і вищі праворуч. 

 Фактичні криві прибутку різняться для різних ключових слів, текстів оголошень, 

цільових сторінок і значень прибутку на конверсію. 

Тому для забезпечення максимального прибутку спершу слід оптимізувати бюджет 

(інакше кажучи, досягти точки c), а потім – випробувати різні ставки CPC для оптимізації 

прибутку (точка d).  

 

9.7. Основи стратегічного підходу до бюджетування онлайн-кампаній 

Бюджет на маркетинг для онлайн-кампаній можна визначати тими самими способами, 

що й для інших видів ЗМІ. Але інколи варто змінити традиційний підхід і скористатися 

перевагами, які пропонує реклама в Інтернеті. У цьому розділі ми визначимо кілька 

основних переваг онлайн-кампаній, а також пояснимо, як можна зберігати високу 

рентабельність інвестицій, не обмежуючи бюджет. Далі буде розглянуто три етапи 

розширення кампаній, а також способи підвищення ефективності за обмеженого бюджету. 

Онлайн-кампанії: просте оцінювання та керування 

Коли-небудь чули цей вислів про традиційну рекламу? 
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“Половину своїх витрат на рекламу я роблю даремно; проблема в тому, що я не знаю, 

котру саме половину”. 

– Джон Вонамейкер 

На щастя, це зазвичай не стосується онлайн-реклами, оскільки тут успіх значно 

простіше виміряти. Ви можете виокремити прибуткові та неприбуткові частини кампанії, 

після чого внести необхідні зміни чи й зовсім видалити неефективні компоненти. 

Окрім цього, в онлайн-кампаніях результати початкових інвестицій можна побачити значно 

швидше. Наприклад, прибуток від інтернет-магазину можна отримати вже в перший день 

запуску кампанії, а другого дня можна внести перші поправки до бюджету. 
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10. Керування кількома обліковими записами 
10.1. Створення облікового запису Центру клієнтів 

Якщо ви представляєте агенцію або керуєте кількома обліковими записами AdWords, 

обліковий запис менеджера Центру клієнтів стане корисним інструментом, який заощадить 

ваш час. Обліковий запис менеджера – це обліковий запис AdWords, у якому можна 

переглядати всі свої облікові записи AdWords і керувати ними, а також робити це щодо 

інших облікових записів менеджерів Центру клієнтів. 

Обліковий запис менеджера Центру клієнтів – це не "оновлення" наявного облікового 

запису AdWords, а цілковито новий обліковий запис AdWords. Його можна вважати 

головним обліковим записом AdWords, з яким зв’язано кілька підпорядкованих облікових 

записів AdWords (так званих облікових записів клієнтів). Як завжди, власники окремих 

облікових записів клієнтів можуть входити в облікові записи AdWords і отримувати доступ 

до своєї інформації. 

У цій статті розглядаються перелічені нижче аспекти. 

 Переваги використання облікового запису менеджера Центру клієнтів 

 Для кого призначено обліковий запис менеджера 

 Створення облікового запису менеджера 

 Зв’язування з обліковим записом AdWords або іншим обліковим записом 

менеджера чи відв’язування від нього 

 Запрошення користувачів в обліковий запис 

 Керування рівнями доступу до облікового запису 

 Керування структурою облікового запису 

 Створення облікового запису AdWords із необов’язковим входом 

Переваги використання облікового запису менеджера Центру клієнтів 

Обліковий запис менеджера Центру клієнтів – це обліковий запис AdWords, у якому 

можна легко відстежувати інші облікові записи AdWords і керувати ними. Обліковий запис 

менеджера дозволяє: 

 використовувати одні дані для входу в усі керовані облікові записи AdWords, а 

також інші облікові записи менеджерів; 

 здійснювати пошук в усіх облікових записах, переміщуватися та керувати ними на 

одній панелі інструментів; 

 ефективно відстежувати діяльність в облікових записах за допомогою сповіщень; 

 легко порівнювати показники ефективності в усіх облікових записах і одночасно 

створювати звіти для кількох із них; 

 отримувати оновлення даних про бюджет для всіх керованих облікових записів і 

легко відстежувати, для якого облікового запису виставлено рахунок; 

 швидко створювати та зв’язувати облікові записи AdWords, не виходячи з 

облікового запису менеджера.  

Для кого призначено обліковий запис менеджера: 

 для великих компаній-рекламодавців, які керують кількома обліковими записами 

AdWords; 

 для третіх сторін, наприклад:  

o агенцій; 

o спеціалістів із маркетингу в пошукових системах; 

o спеціалістів з автоматичних систем керування ставками (ABM); 

o інших спеціалістів у галузі інтернет-маркетингу, які керують кількома 

клієнтськими обліковими записами або великими рекламними кампаніями. 

Створення облікового запису менеджера Центру клієнтів 

Щоб створити обліковий запис менеджера Центру клієнтів, виконайте наведені нижче 

дії. 
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1. Перейдіть на сторінку http://www.google.com/intl/uk/adwords/myclientcenter/ та 

натисніть Зареєструватися зараз у правому верхньому куті. 

2. Введіть електронну адресу, яку слід використовувати для цього облікового запису. 

З нею не має бути пов’язано жодний інший обліковий запис AdWords. 

(Перегляньте поради зі створення нової електронної адреси). 

3. Виберіть назву для свого облікового запису менеджера. Цю назву клієнти 

бачитимуть у своїх керованих облікових записах. 

4. Укажіть, як ви будете використовувати цей обліковий запис: для керування 

власними обліковими записами AdWords або для керування обліковими записами 

інших користувачів. 

5. Виберіть країну та часовий пояс. Останній використовуватиметься для створення 

звітів і переказу платежів, тому його не можна змінити. У зв’язку з цим радимо 

обирати часовий пояс, за яким ви працюєте. 

6. Виберіть постійну валюту для облікового запису. Це налаштування пов’яже з 

вашим обліковим записом менеджера відповідну валюту для всіх платіжних 

операцій Центру клієнтів (наприклад, визначених менеджером витрат). Тому 

радимо вибрати валюту, у якій ви проводите основні розрахунки. Платежі 

облікових записів ваших клієнтів здійснюватимуться в окремо вибраних для них 

валютах. 

7. Установіть прапорець, щоб прийняти умови використання, і натисніть Зберегти та 

продовжити. 

8. Ваш обліковий запис менеджера буде активовано відразу після підтвердження 

вашої електронної адреси. 

Зв’язування облікового запису менеджера Центру клієнтів з обліковим записом 

AdWords 

Створений обліковий запис менеджера потрібно зв’язати з наявним або новим 

обліковим записом клієнта AdWords чи іншим обліковим записом менеджера. Після цього 

менеджери клієнта зможуть переглядати дані одразу в кількох облікових записах AdWords і 

переміщуватися ними, використовуючи одні дані для входу. 

З одним обліковим записом AdWords можна зв’язати не більше п’яти облікових 

записів менеджера, а структура керованих облікових записів може складатися з щонайбільше 

п’яти рівнів. Окрім того, напряму керувати обліковим записом менеджера може лише один 

обліковий запис менеджера вищого рівня. 

 
 

Зв’язування наявного облікового запису AdWords: 

Дані в наявному обліковому записі AdWords, який було зв’язано з обліковим записом 

менеджера, не змінюються, а історія облікового запису клієнта зберігається. Наприклад, 
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зв’язання з обліковим записом менеджера не впливає на вибрані методи платежу й спосіб 

виставлення рахунків. Клієнти не втрачають доступ до платіжної інформації й даних для 

входу. Для них обліковий запис залишається незмінним із тими ж даними для входу. 

Щоб зв’язати наявний обліковий запис AdWords з обліковим записом менеджера, 

виконайте наведені нижче дії. 

1. Виберіть свій ідентифікатор клієнта AdWords (відображається у верхньому куті 

сторінок облікового запису AdWords). 

2. Увійдіть у свій обліковий запис менеджера на сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

3. Натисніть кнопку Зв’язати існуючий обліковий запис. 

4. Перегляньте умови зв’язання облікових записів, а потім введіть новий 

ідентифікатора клієнта в полі облікові записи клієнта. 

5. Натисніть Продовжити, а потім – Надіслати. 

6. Коли ви натиснете кнопку "Надіслати", в обліковий запис клієнта надійде 

сповіщення з пропозицією зв’язати його з вашим обліковим записом. За наявності 

прав адміністратора облікового запису AdWords клієнт зможе прийняти 

запрошення, натиснувши значок шестірні й вибравши Налаштування 

облікового запису в спадному меню. Потім на бічній навігаційній панелі потрібно 

вибрати Доступ до облікового запису й натиснути Прийняти запрошення. Якщо 

запрошений обліковий запис є обліковим записом із необов’язковим входом, який 

не має користувачів із правами адміністратора, запрошення в цьому обліковому 

записі може прийняти користувач, що має права адміністратора в обліковому 

записі менеджера, який створив обліковий запис із необов’язковим входом. 

7. Доки клієнт не підтвердить запит, у вашому обліковому записі менеджера 

відображатиметься сповіщення про те, що запрошення очікує на розгляд. Після 

того як клієнт погодиться, ви отримаєте підтвердження, а його обліковий запис 

буде автоматично зв’язано з вашим. 

Зв’язування нового облікового запису AdWords: 

Щоб створити обліковий запис AdWords і зв’язати його з обліковим записом 

менеджера, виконайте наведені нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис менеджера на сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Натисніть кнопку +Створити обліковий запис і виберіть, який обліковий запис 

вам потрібен – AdWords чи AdWords Express. 

3. Заповніть форму й натисніть Створити обліковий запис. 

4. Коли обліковий запис буде створено, натисніть Готово. 

5. Щоб увійти в новий керований обліковий запис AdWords і створити першу 

рекламну кампанію, натисніть назву облікового запису в стовпці "Клієнт". Для 

початку роботи натисніть Створити першу кампанію. Щоб активувати новий 

керований обліковий запис і запустити показ оголошень, укажіть платіжну 

інформацію клієнта. 

Зв’язування облікового запису менеджера з іншим обліковим записом 

менеджера: 

Ви можете керувати обліковими записами менеджера так само, як керуєте окремими 

обліковими записами AdWords. Для початку потрібно зв’язати два облікові записи 

менеджера. 

Нижче описано, як це зробити. 
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1. Знайдіть ідентифікатор клієнта, присвоєний потрібному обліковому запису 

менеджера, який ви хочете зв’язати зі своїм (його можна знайти вгорі будь-якої 

сторінки облікового запису AdWords). 

2. Увійдіть у свій обліковий запис менеджера на сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

3. Над таблицею керованих облікових записів натисніть Зв’язати існуючий 

обліковий запис. 

4. У полі облікові записи клієнта введіть ідентифікатор клієнта для облікового 

запису менеджера. 

5. Натисніть Надіслати. 

Коли ви натиснете Надіслати, у відповідному обліковому записі менеджера з’явиться 

пропозиція зв’язати облікові записи. Доки клієнт не підтвердить запит, у вашому обліковому 

записі менеджера відображатиметься сповіщення про те, що запрошення очікує на розгляд. 

Коли запрошення буде прийнято, ви отримаєте підтвердження, і обліковий запис цього 

менеджера буде автоматично зв’язано з вашим. 

Відв’язування облікового запису від облікового запису менеджера: 

Якщо ви припиняєте зв’язок із клієнтом у системі AdWords, відв’яжіть його обліковий 

запис від свого. Після цього відв’язаний обліковий запис клієнта не відображатиметься на 

панелі інструментів. 

Важливо . Якщо від’єднати обліковий запис клієнта, у якому налаштовано сукупну 

оплату , то налаштування платежів облікового запису клієнта не зміняться. Після від’єднання 

облікового запису клієнта всі активні бюджети та бюджети, що очікують на розгляд, 

залишатимуться активними, оголошення облікового запису продовжуватимуть 

відображатися, а рахунки за них надсилатимуться у вихідний обліковий запис.  

Якщо ви більше не бажаєте, щоб через ваш обліковий запис менеджера здійснювалися 

платежі для облікового запису клієнта, який ви плануєте від’єднати, перед від’єднанням 

облікових записів переконайтеся, що в цьому обліковому записі менеджера закрито всі 

бюджети . Якщо від’єднати облікові записи, не зробивши цього, ви більше не матимете 

доступу до сторінки платежів і вам знадобиться звернутися по допомогу безпосередньо до 

служби підтримки Google.  

Щоб закрити бюджети перед від’єднанням, виконайте описані нижче кроки.  

1. В обліковому записі клієнта клацніть значок шестерні та виберіть пункт Платежі .  

2. Натисніть посилання Замовлення . Потім знайдіть замовлення бюджету, яке 

потрібно видалити, закрити чи змінити.  

3. Для потрібного замовлення бюджету виберіть дію в стовпці Дії . Щоб видалити 

замовлення бюджету, що очікує активації або розгляду, натисніть Видалити . 

Щоб закрити активне замовлення бюджету, натисніть Закрити замовлення .  

4. Після завершення натисніть Готово .  

Якщо ви плануєте зв’язати обліковий запис клієнта з обліковим записом менеджера, 

до якого вже є доступ, то не потрібно виконувати ніяких дій. До цього облікового запису 

менеджера й надалі надходитимуть рахунки для всіх підпорядкованих йому облікових 

записів.  

Щоб відв’язати обліковий запис від облікового запису менеджера, виконайте наведені 

нижче дії. 

1. Увійдіть у свій обліковий запис менеджера на сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. Виберіть обліковий запис клієнта, який потрібно відв’язати. 

3. У меню Упорядкувати облікові записи виберіть Відв’язати облікові записи. 

Запрошення користувачів в обліковий запис 
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У меню облікового запису менеджера "Доступ до облікового запису" можна 

запрошувати користувачів, керувати запрошеннями й дізнаватися, хто може входити до 

облікового запису менеджера та який рівень доступу їм надано. 

Щоб перейти в меню "Доступ до облікового запису", виконайте наведені нижче дії. 

1. Натисніть значок шестірні у верхньому куті облікового запису менеджера й 

виберіть Налаштування облікового запису. 

2. На бічній навігаційній панелі натисніть Доступ до облікового запису.Після цього 

буде відображено "Запрошення, що очікують на розгляд" (якщо є) і список 

"Користувачі з доступом до облікового запису". 

Щоб скасувати чи повторно надіслати запрошення, що очікує на розгляд, у спадному 

меню Дії розділу "Запрошення, що очікують на розгляд" виберіть потрібну опцію. 

Щоб скасувати поточний доступ користувача або змінити налаштування сповіщень, у 

спадному меню Дії в розділі "Користувачі з доступом до облікового запису" виберіть 

потрібну опцію. 

Запрошення нового користувача для доступу до облікового запису менеджера: 

Нижче описано, як запросити користувача в обліковий запис менеджера й надати 

йому відповідний рівень доступу. 

1. На сторінці "Доступ до облікового запису" натисніть кнопку +Користувачі. 

2. Введіть електронну адресу нового користувача, його ім’я (необов’язково) та 

виберіть рівень доступу. 

3. Натисніть Надіслати запрошення. Користувач має прийняти запрошення та 

створити власний обліковий запис AdWords. Щойно користувач відповість на 

запрошення, ви отримаєте сповіщення. 

4. Якщо його буде прийнято, підтведьте й надайте доступ до облікового запису 

запрошеному користувачу. Для цього натисніть значок шестірні у верхньому 

куті облікового запису й виберіть Налаштування облікового запису. 

5. На бічній навігаційній панелі виберіть Доступ до облікового запису й для 

підтвердження натисніть Надати доступ. 

Керування рівнями доступу 

Як і у випадку з окремими обліковими записами AdWords, користувачам облікових 

записів менеджера можна надати один із чотирьох рівнів доступу: "Адміністратор", 

"Стандарт", "Лише для читання" та "Лише електронна пошта".  

Можливості перегляду та керування в обліковому записі менеджера й інших 

зв’язаних із ним облікових записах залежать від рівня доступу користувача, наданого йому в 

обліковому записі менеджера, а також від того, хто запросив його в цей обліковий запис. 

Облікові записи менеджера 

 Користувачі з доступом до зв’язаних облікових записів менеджера, які мають 

вищий за вас рівень у структурі облікових записів, можуть вносити зміни у ваш 

обліковий запис менеджера.  

 Користувачі з доступом до облікових записів менеджера, якими ви керуєте (тобто 

які мають нижчий за вас рівень у структурі облікових записів), не можуть вносити 

зміни у ваш обліковий запис.  

 Рівень доступу, наданий користувачеві в обліковому записі менеджера, 

поширюється на всі облікові записи AdWords, з якими зв’язано цей обліковий 

запис менеджера.  

 Менеджери можуть будь-коли припиняти зв’язок із керованими обліковими 

записами, відв’язавши їх від свого облікового запису. 
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Окремі облікові записи AdWords 

 Користувачі завжди мають доступ до своїх власних облікових записів AdWords і 

можуть будь-коли припинити зв’язок з обліковим записом менеджера, відв’язавши 

від нього свій обліковий запис.  

 Хоча з обліковим записом менеджера може бути зв’язано кілька облікових записів 

AdWords, їх користувачі мають прямий доступ лише до власних облікових 

записів.  

 Користувач окремого облікового запису AdWords може керувати рівнями доступу 

користувачів, яких він запросив у цей обліковий запис. Таким чином, вилучити 

запрошеного користувача з облікового запису AdWords може лише інший 

користувач цього облікового запису з відповідним рівнем доступу (хоча менеджер 

облікового запису може змінити рівень доступу іншого користувача). 

 В обліковому записі менеджера можна вилучати лише користувачів, запрошених 

із цього облікового запису менеджера. 

 Менеджери можуть відстежувати ефективність оголошень, вносити зміни в 

кампанії й виконувати інші дії в керованих ними облікових записах, але не мають 

дозволу змінювати конфіденційну інформацію (наприклад, дані для входу в 

керовані облікові записи).  

Дізнайтеся більше про рівні доступу до облікових записів AdWords і керування ними. 

Нижче описано різні рівні доступу користувачів до облікового запису менеджера та 

пов’язані з ними можливості.  

Рівень доступу 

користувача облікового 

запису менеджера 

Можливості користувача 

облікового запису 

менеджера в цьому 

обліковому записі 

Можливості користувача 

облікового запису менеджера у 

зв’язаних керованих облікових 

записах 

Доступ "Адміністратор"  Відв’язування інших 

облікових записів 

менеджера й окремих 

облікових записів 

AdWords. 

 Запрошення 

користувачів в 

обліковий запис 

менеджера.  

 Скасування 

запрошень в 

обліковий запис 

менеджера, 

надісланих іншими 

користувачами. 

 Вилучення 

користувачів з 

облікового запису 

менеджера (лише 

якщо їх запросив 

користувач із правами 

адміністратора). 

 Змінення рівнів 

доступу для 

 Запрошення користувачів у 

зв’язані облікові записи. 

 Надання зв’язаним 

обліковим записам доступу 

"Стандарт" або "Лише для 

читання". 

 Вилучення користувачів зі 

зв’язаного облікового запису 

(лише якщо це запрошені 

ним користувачі). 

 Перегляд і змінення всіх 

розділів зв’язаних облікових 

записів та їх кампаній, а 

також керування ними. 

 Користувач облікового 

запису менеджера може 

підвищувати рівень доступу 

користувачів, запрошених 

окремими обліковими 

записами AdWords. 

Вирішивши змінити для 

такого користувача рівень 

доступу з "Адміністратор" на 

нижчий, користувач 
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користувачів 

облікового запису 

менеджера. 

облікового запису 

менеджера може лише 

надати йому спеціальний 

"керований" рівень доступу 

("Керований стандарт" або 

"Керований, лише для 

читання"). Таким чином, 

користувач усе ж зможе 

відв’язувати свій обліковий 

запис від облікового запису 

менеджера.  

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 

додано в список розсилки). 

Доступ "Стандарт"  Перегляд облікового 

запису менеджера. 

 Перегляд і змінення всіх 

розділів зв’язаних облікових 

записів та їх кампаній, а 

також керування ними. 

 Вхід у зв’язані облікові 

записи та створення звітів 

для них. 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 

додано в список розсилки). 

Доступ "Керований 

стандарт" 

Надається, коли 

користувач облікового 

запису менеджера 

понижує рівень доступу 

іншого користувача 

(запрошеного не ним) – з 

"Адміністратор" на 

"Стандарт".  

 Перегляд облікового 

запису менеджера. 

 Відв’язування від 

облікових записів, 

керованих цим 

обліковим записом 

менеджера. 

 Перегляд і змінення всіх 

розділів зв’язаних облікових 

записів та їх кампаній, а 

також керування ними. 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 

додано в список розсилки). 

Доступ "Лише для 

читання" 

 Перегляд облікового 

запису менеджера. 

 Вхід у зв’язані облікові 

записи та створення звітів 

для них. 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 
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додано в список розсилки). 

Доступ "Керований, 

лише для читання" 

Надається, коли 

користувач облікового 

запису менеджера 

понижує рівень доступу 

для іншого користувача 

(запрошеного не ним) – з 

"Адміністратор" або 

"Стандарт" на "Лише для 

читання".  

 Перегляд облікового 

запису менеджера. 

 Відв’язування від 

облікових записів, 

керованих цим 

обліковим записом 

менеджера. 

 Вхід у зв’язані облікові 

записи та створення звітів 

для них. 

 Перегляд зв’язаних 

облікових записів. 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 

додано в список розсилки). 

Доступ "Лише 

електронна пошта" 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою 

для облікового запису 

менеджера. 

 Отримання сповіщень 

електронною поштою для 

зв’язаних облікових записів. 

 Отримання звітів 

електронною поштою (якщо 

додано в список розсилки). 

Рівні доступу для окремих облікових записів AdWords 

Окрім звичайних рівнів доступу до облікового запису AdWords, користувачам 

керованих облікових записів AdWords може надаватися доступ "Керований стандарт" і 

"Керований, лише для читання". Це трапляється, коли користувач облікового запису 

менеджера понижує рівень доступу користувача облікового запису AdWords, якого запросив 

інший користувач, або коли користувач облікового запису менеджера додає користувача в 

обліковий запис AdWords із необов’язковим входом. 

Окрім можливостей доступів "Стандарт" і "Лише для читання", користувачі з такими 

рівнями доступу можуть також відв’язувати свій обліковий запис від облікового запису 

менеджера. Дізнайтеся більше про рівні доступу для користувачів окремих облікових записів 

AdWords. 

Порада 

Може статися, що різні менеджери внесуть в один обліковий запис несумісні зміни. 

Щоб уникнути цього, потрібно чітко визначити ролі й обов’язки користувачів щодо 

керування обліковим записом і внесення змін у нього. Для цього в пригоді можуть стати 

спеціальні інструменти, як-от Редактор AdWords. 

Керування структурою облікового запису 

Ви можете надавати іншим користувачам доступ лише до частини облікових записів, 

зв’язаних із вашим обліковим записом менеджера, залишаючи за собою можливість 

зв’язувати обліковий запис менеджера з іншим обліковим записом менеджера. 

Приклад 

Анна керує 5 обліковими записами. 2 з них призначені для прямих продажів, а решта 

3 – для продажів через канал. Вона хоче, щоб її колега Борис керував обліковими записами 

для продажів через канал. Для цього Анна й Борис виконують перелічені нижче дії. 

1. Борис створює власний обліковий запис менеджера. 

2. Анна зв’язує його зі своїм обліковим записом менеджера. Тепер у Бориса є 

обліковий запис помічника менеджера, яким керує обліковий запис Анни. 

3. Анна призначає обліковий запис Бориса менеджером 3 облікових записів для 

продажів через канал. 
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Тепер у Бориса є доступ до трьох облікових записів, при цьому Анна може 

переглянути будь-який із них зі свого основного облікового запису менеджера. 

Відв’язування облікового запису від облікового запису менеджера 

Обліковий запис AdWords можна відв’язати від облікового запису менеджера, не 

втрачаючи своїх даних історії кампаній і доступу до функцій AdWords. Нижче описано, як це 

зробити. 

1. Увійдіть у керований обліковий запис AdWords на сторінці 

https://adwords.google.com.ua. 

2. У куті вгорі натисніть значок шестірні . 

3. Виберіть Налаштування облікового запису. 

4. На бічній навігаційній панелі натисніть Доступ до облікового запису. 

5. Прокрутіть униз до розділу "Менеджери клієнтів". У рядку для облікового запису 

менеджера, який потрібно відв’язати, натисніть спадне меню Дії й виберіть 

Закрити доступ. 

6. Виберіть OK. 

Після цього клієнт зможе зв’язати свій обліковий запис AdWords з обліковим записом 

іншого менеджера. 

Відв’язування та сукупна оплата 

Важливо . Якщо обліковий запис клієнта, де налаштовано сукупну оплату , 

перемістити з одного облікового запису менеджера до іншого, то налаштування платежів 

облікового запису клієнта не зміняться. Після переміщення новий обліковий запис 

менеджера не матиме доступу до замовлення бюджету . Усі активні бюджети та бюджети, 

що очікують на розгляд, залишатимуться активними, оголошення облікового запису 

продовжуватимуть відображатися, а рахунки за них надсилатимуться у вихідний обліковий 

запис.  

Якщо ви більше не бажаєте, щоб через ваш обліковий запис менеджера здійснювалися 

платежі для облікового запису клієнта, який ви плануєте перемістити, перед переміщенням 

облікових записів переконайтеся, що в цьому обліковому записі менеджера закрито всі 

бюджети . Якщо перемістити облікові записи, не зробивши цього, ви більше не матимете 

доступу до сторінки платежів і вам знадобиться звернутися по допомогу безпосередньо до 

служби підтримки Google.  

Щоб закрити бюджети перед переміщенням облікового запису, виконайте описані 

нижче кроки.  

1. В обліковому записі клієнта клацніть значок шестерні та виберіть пункт Платежі .  

2. Натисніть посилання Замовлення . Потім знайдіть замовлення бюджету, яке 

потрібно видалити, закрити чи змінити.  

3. Для потрібного замовлення бюджету виберіть дію в стовпці Дії . Щоб видалити 

замовлення бюджету, що очікує активації або розгляду, натисніть Видалити . 

Щоб закрити активне замовлення бюджету, натисніть Закрити замовлення .  

4. Після завершення натисніть Готово .  

Якщо ви плануєте перемістити обліковий запис клієнта в обліковий запис менеджера, 

до якого вже є доступ, то не потрібно виконувати ніяких дій. До цього облікового запису 

менеджера й надалі надходитимуть рахунки для всіх підпорядкованих йому облікових 

записів.  

Створення облікового запису AdWords із необов’язковим входом 

Створити новий обліковий запис AdWords або AdWords Express можна безпосередньо 

в обліковому записі менеджера. Для нього не потрібно вказувати додаткову електронну 

адресу й пароль. До такого облікового запису AdWords не додаються користувачі. Прямий 

доступ вони зможуть отримати, лише якщо ви надасте його. 
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Користувачі облікового запису менеджера не отримають більше можливостей 

контролю над обліковим записом AdWords із необов’язковим входом. Однак в обліковому 

записі менеджера можна буде запрошувати користувачів з адміністративним доступом до 

облікового запису, приймати запрошення користувачів, видаляти іншого менеджера, а також 

приймати запрошення для іншого менеджера або відхиляти його. 

Важливі сповіщення для облікового запису AdWords із необов’язковим входом 

надсилаються на електронну адресу, пов’язану з обліковим записом менеджера. Але за 

умовчанням в обліковий запис менеджера не надходять інші сповіщення, адресовані 

обліковому запису клієнта. Щоб отримувати їх, перейдіть у налаштування облікового запису, 

натиснувши значок шестірні , виберіть пункт "Налаштування сповіщень" на бічній 

навігаційній панелі та змініть налаштування. 

Як створити обліковий запис із необов’язковим входом в обліковому записі 

менеджера: 

1. На вкладці "Ефективність" натисніть + Створити обліковий запис. 

2. Виберіть тип облікового запису: AdWords або AdWords Express. 

3. Укажіть назву нового облікового запису (вона відображатиметься для вас і 

клієнтів). 

4. У спадних меню виберіть країну й часовий пояс. Уважно встановлюйте ці 

налаштування, оскільки потім їх неможливо змінити. 

5. Виберіть постійну валюту для цього облікового запису. Перш ніж приймати 

рішення, перегляньте способи оплати, доступні для місцевих валют. Є валюти, які 

приймаються не в усіх країнах. 

6. Якщо ви хочете отримувати в обліковому записі менеджера "персональні ідеї та 

спеціальні пропозиції" й/або "інформаційні листи AdWords про оптимальні методи 

роботи та пропозиції", призначені для нового облікового запису AdWords, 

поставте відповідні прапорці. 

7. Щоб надати іншому користувачу доступ до цього облікового запису AdWords, 

натисніть Запросити користувача до цього облікового запису (необов’язково). 

Або створіть обліковий запис, не додаючи в нього користувачів. Щоб запросити 

користувача, введіть його електронну адресу й виберіть потрібний рівень доступу: 

"Адміністратор", "Керований, лише для читання" або "Керований стандарт". 

Дізнайтеся більше про ці рівні доступу. 

Важливо 

 Щоб відв’язати обліковий запис із необов’язковим входом від облікового запису 

менеджера, спочатку запросіть користувача в цей обліковий запис і надайте йому 

доступ "Адміністратор". Дізнайтесь, як запросити користувача в обліковий запис. 

 Обліковий запис із необов’язковим входом неможливо створити в Редакторі 

AdWords. Це можна зробити лише в інтерфейсі AdWords. 

 В API AdWords зміни в обліковий запис із необов’язковим входом можна вносити, 

лише якщо його зв’язано з обліковим записом менеджера через доступ до API. 

Порада 

Потрібні додаткові електронні адреси для входу в керовані облікові записи? Лише 

один обліковий запис AdWords можна зв’язати з даними для входу в обліковий запис Google, 

тому потрібно буде використовувати окремі й діючі реєстраційні електронні адреси для 

кожного облікового запису клієнта та менеджера, пов’язаного з вашим обліковим записом 

менеджера. 

Повідомлення про відхилені платежі надсилаються як на реєстраційну, так і на 

контактну електронну адресу, зв’язану з обліковим записом. Тому якщо ви не хочете, щоб 

ваші клієнти отримували такі сповіщення, не використовуйте їх адреси для входу в 

обліковий запис. 
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Щоб створити додаткові електронні адреси для входу в керовані облікові записи, 

скористайтеся безкоштовною поштовою службою, наприклад, Gmail від Google або схожим 

сервісом іншого постачальника. 

Також перевірте, чи підтримує ваш постачальник послуг електронної пошти функцію 

додавання символів "+__" перед "@domain.com", що дозволяє створювати унікальні адреси, 

не змінюючи цільову адресу повідомлення. 

Наприклад, на основі електронної адреси pavlo@nazvafirmy.com можна створити 

pavlo+1@nazvafirmy.com, pavlo+2@nazvafirmy.com тощо й використовувати їх для входу в 

керовані облікові записи. Електронні листи, надіслані на адресу pavlo+1@nazvafirmy.com 

тощо, відображатимуться в папці "Вхідні" в обліковому записі pavlo@nazvafirmy.com. 

Деякі постачальники дозволяють також створювати кілька адрес електронної пошти 

для одного клієнта. Електронні листи на ці різні адреси можуть спрямовуватися в одну папку 

"Вхідні". 

 

10.2. Пояснення рівнів доступу до Мого центру клієнтів (MCC) 

Рівні доступу до облікового запису MCC можна уявити у вигляді дерева. Будь-який 

обліковий запис MCC найвищого рівня може керувати індивідуальними обліковими 

записами чи іншими MCC. MCC нижчих рівнів можуть у свою чергу керувати іншими 

індивідуальними обліковими записами чи MCC тощо. Щоб вам було простіше орієнтуватися 

в цій структурі, угорі кожної сторінки облікового запису розташована панель навігації, яка 

показує, на якому рівні ви перебуваєте. Майте на увазі, що MCC підтримує зв'язок 

щонайбільше на чотири рівні вгору та вниз. 

Огляд рівнів і ролей менеджера MCC 

Під’єднавши підпорядкований обліковий запис MCC до свого MCC найвищого рівня, 

ви зможете керувати ним так само, як зараз керуєте індивідуальними обліковими записами 

AdWords. 

Щоб отримати доступ до керованого облікового запису MCC, увійдіть в обліковий 

запис MCC верхнього рівня. Після цього ви можете перейти до іншого облікового запису 

MCC, виконавши одну з наведених нижче дій. 

 Виберіть MCC нижчого рівня в спадному меню "Перейти до клієнта", 

розташованому вгорі на сторінці. MCC нижчих рівнів позначено зірочками. 

 Натисніть назву MCC нижчого рівня в таблиці керованих облікових записів. Під 

ідентифікатором клієнта буде відображено напис "Менеджер клієнтів". 

Призначення менеджерів і рівнів MCC 

Ви можете надавати іншим користувачам доступ лише до певних керованих 

облікових записів в MCC. Для цього скористайтеся функцією зв'язування облікових записів з 

іншим MCC. Це проілюстровано в наступному прикладі. 

Анна керує п’ятьма обліковими записами та хоче, щоб її партнер Борис узяв на себе 

керування трьома з них. Щоб реалізувати це: 

1. Анна від’єднує три облікових записи від свого MCC; 

2. Борис створює свій особистий MCC, до якого під’єднує ці три облікові записи; 

3. потім Анна під’єднує MCC Бориса до свого MCC. 

Анна, як і раніше, має доступ до всіх п’яти облікових записів: до двох через свій MCC 

і до трьох через MCC Бориса. З іншого боку, Борис має доступ лише до трьох облікових 

записів у своєму МСС. 

Змінення менеджерів клієнтів 

Переміщувати керований обліковий запис до іншого облікового запису "Мій центр 

клієнтів" (MCC) у межах MCC найвищого рівня дуже просто. Якщо потрібно перемістити 

MCC або керований обліковий запис із доступом лише до API, зв’яжіться з нами, щоб ми 

змогли надати допомогу з цього приводу. Якщо ви переміщуєте з одного MCC до іншого 
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обліковий запис, у якому вибрано "Визначені менеджером витрати" (MDS), обидва MCC 

повинні мати доступ до "Визначеного менеджером замовлення" (MDO) з можливістю 

передавати кошти до облікового запису – за такої умови показ оголошень не 

перериватиметься. Якщо новий МСС не має доступу, усі активні та призупинені бюджети 

облікового запису буде відключено, а показ оголошень облікового запису припиниться 

протягом 30 хвилин. Показ оголошень буде відновлено після того, як новий менеджер 

клієнтів створить бюджет для облікового запису. 

Приклад 1. 

MDO застосовується до MCC найвищого рівня, який має два підпорядкованих MCC. 

Ви переносите керований обліковий запис з MCC нижчого рівня 1 до MCC нижчого рівня 2. 

Його оголошення продовжують відображатися, оскільки керований обліковий запис усе ще 

використовує те саме MDO. 

Приклад 2. 

MCC найвищого рівня має два підпорядкованих MCC. Однак кожен обліковий запис 

MCC нижчого рівня має власний MDO. Ви передаєте керований обліковий запис від 

підпорядкованого MCC 1 до підпорядкованого MCC 2. Оскільки в ході цієї операції 

змінюється MDO, бюджет керованого облікового запису закривається. У результаті показ 

оголошень призупиняється. Оголошення цього облікового запису знову почнуть 

відображатися, щойно для облікового запису буде створено новий бюджет. 

 

10.3. Про панель інструментів MCC 

Панель інструментів MCC дозволяє з легкістю переглядати детальну статистику 

облікового запису клієнта з найвищого рівня облікового запису MCC. Статистичні дані щодо 

ефективності та бюджету облікового запису клієнта відтепер відображаються на окремих 

вкладених сторінках, що дає можливість переглядати більш повні відомості про ключові 

статистичні показники на найвищому рівні для керованих облікових записів. Можна також 

вибирати проміжки часу для перегляду статистичних даних, що дозволить обмежити 

відображення статистичних даних облікового запису певним тижнем, місяцем, роком або 

діапазоном дат. 

На сторінці "Ефективність" можна переглянути статистичні дані щодо кліків, 

конверсій і рейтингів конверсій, а також інформацію про рейтинг кліків у Пошуковій і 

Медійній мережах, подану в окремих стовпцях, що спрощує порівняння ефективності за 

місцем розташування в мережі. 

На сторінці "Бюджет" надано інформацію про дату початку й закінчення, відсоток 

витраченого бюджету та загальні витрати для кожного облікового запису. 

Перегляньте відповіді на поширені запитання, щоб дізнатися, як часто оновлюються 

статистичні дані на панелі інструментів MCC. 

 

10.4. Керування одним великим обліковим записом або кількома записами 

Якщо ви читаєте цю статтю, уже опанувавши основи AdWords, то ви готові дізнатися 

про додаткові інструменти, особливо ті, що заощаджують час, якщо ви керуєте одним 

великим обліковим записом або кількома записами одночасно. Ми б хотіли відзначити 

"Редактор AdWords", процедурний інтерфейс прикладної програми (API), "Мій центр 

клієнтів" (MCC), а також AdWords ValueTrack. Ці інструменти допоможуть прискорити 

роботу, створювати програми та відстежувати детальні відомості про кожен клік ваших 

оголошень.  

Групові дії 

Якщо у вас є один обліковий запис, на вкладці кампанії, ключового слова, групи 

оголошень або оголошення можна вибрати кілька елементів, а потім внести зміни до цих 

елементів за допомогою кнопки Редагувати. Наприклад, ви можете вибрати сотні 
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оголошень, а потім змінити текст оголошення, цільову або відображувану URL-адресу в усіх 

цих оголошеннях. Подібні групові зміни можна вносити до бюджетів кампаній, груп 

оголошень або ставок для ключових слів.  

Редактор AdWords 

Якщо використовується велика кількість кампаній або ключових слів, "Редактор 

AdWords" допоможе заощадити ваш час і внести потрібні зміни у ваш обліковий запис. 

Головне, що треба зробити, – це завантажити обліковий запис, відредагувати кампанії в 

автономному режимі, а потім завантажити зміни в AdWords. 

Незалежно від того, чи ви редагуєте одне ключове слово чи додаєте сотні текстових 

оголошень, "Редактор AdWords" дозволяє швидко та без зусиль вносити зміни до облікового 

запису. Використовуючи "Редактор", можна: 

 виконувати деталізований пошук по кампаніях; 

 працювати в автономному режимі, а потім у будь-який час завантажити зміни; 

 робити групові зміни, наприклад оновлювати ставки чи додавати ключові слова; 

 копіювати елементи чи переміщувати їх між групами оголошень і кампаніями; 

 швидко й легко переміщуватись обліковим записом; 

 надсилати запропоновані зміни іншим людям і отримувати відгук від них, перш 

ніж публікувати зміни. 

Процедурний інтерфейс прикладної програми AdWords 

Процедурний інтерфейс прикладної програми Google AdWords (API) дозволяє 

розробникам створювати програми, які взаємодіятимуть безпосередньо із сервером Google 

AdWords. API є гнучким і функціональним: його можна використовувати для створення 

програми, що відповідатиме вашим потребам. За допомогою API можна:  

 автоматично створювати ключові слова, текст оголошення, цільові URL-адреси та 

спеціальні звіти; 

 об’єднати дані AdWords із системою керування рекламним ресурсом для 

керування кампаніями на основі ресурсу; 

 створювати додаткові інструменти та програми, які допомагають краще керувати 

обліковими записами. 

Ви можете навіть вибирати мову: інтерфейс API SOAP AdWords підтримується всіма 

популярними мовами програмування, включно з Java, PHP, Python, .NET, Perl, Ruby та 

JavaScript. 

"Мій центр клієнтів" AdWords 

Обліковий запис "Мій центр клієнтів" (MCC) можна вважати головним обліковим 

записом, із яким пов’язано кілька облікових записів AdWords (керованих облікових записів). 

За допомогою MCC можна швидко, легко й централізовано керувати кількома обліковими 

записами AdWords. За допомогою облікового запису MCC можна:  

 використовувати одне ім’я для входу для всіх керованих облікових записів; 

 переглядати кілька керованих облікових записів, зокрема інші облікові записи 

MCC, за допомогою режиму перегляду "Мій центр клієнтів"; 

 централізовано переглядати відповідну інформацію для всіх керованих 

облікових записів; 

 створювати звіти одночасно для кількох керованих облікових записів або 

завантажувати дані "Мого центру клієнтів" у файл формату CSV; 

 швидко створювати та пов’язувати нові облікові записи AdWords у межах 

облікового запису МСС. 

Як завжди, власники окремих керованих облікових записів можуть входити до своїх 

облікових записів AdWords, використовуючи власну реєстраційну інформацію. 

Дізнайтеся, як створити обліковий запис "Мій центр клієнтів". 

Функція ValueTrack AdWords 
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ValueTrack – це проста у використанні функція позначення тегами URL-адрес у 

системі AdWords. Ви можете використовувати функцію ValueTrack разом із Google Analytics 

або з будь-яким іншим способом відстеження (на власний вибір), щоб отримати детальні дані 

про кожен клік вашого оголошення. За допомогою цих даних можна коригувати кампанії та 

налаштування, щоб покращити рентабельність інвестицій.  

Ось як це працює: коли користувач натискає оголошення та переходить на веб-сайт, 

функція ValueTrack може реєструвати певну інформацію (наприклад, веб-сайт, на якому 

натиснуто оголошення, конкретне оголошення, показ якого здійснювався, ключове слово, 

котре ініціювало показ оголошення, тощо). Щоб скористатися функцією ValueTrack, 

потрібно додати до цільової URL-адреси вашого оголошення спеціальний тег, який ми 

надамо. 
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