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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Медіапланування»  є надання 

студентам теоретичних знань і практичних навичок щодо функціонування 

системи медіа-планування, формування практичного досвіду застосування 

вивчених методів та алгоритмів у розробці та впровадженні медіа-плану 

організації, досягнення синтезу базових уявлень у галузях  соціології, 

комунікацій, психології, журналістики, маркетингу і PR і поєднання його з 

практичним знанням такої комунікативної технології, як медіапланування, 

формування та розвиток інструментальних компетенцій щодо інформаційних 

процесів у медіа. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Медіапланування» є: 

- надати базові знання щодо теоретичних аспектів розвитку медіа-

планування в розрізі еволюції комунікаційної системи суспільства; 

- навчити на основі ситуаційного аналізу визначати цілі та обирати 

відповідні стратегії в комунікативній сфері, використовуючи для їх 

реалізації наукові методи; 

- навчити організовувати процес медіа-планування з оптимальною 

частотою та інтенсивністю демонстрації повідомлень; 

У результаті виконання практичних робіт і вивчення навчальної 

дисциплінизгідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

- основні поняття, предмет і терміни медіа-планування;  

- зміст комунікативного процесу та його складові частини; 

- наслідки впливу медіа-технологій на соціум; 

- особливості поведінки споживачів залежно від їх соціально-

демографічних і психографічних характеристик, ситуації на ринку; 

- порівняльні характеристики основних каналів розповсюдження реклами; 

- етапи побудови медіа-плану; 
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- особливості планування рекламних кампаній у традиційних 

інформаційних носіях;  

- переваги та недоліки телебачення, радіо, зовнішньої та друкованої 

реклами; 

- специфіку організації комунікаційних заходів у нових медіа;  

- переваги та недоліки проведення рекламних заходів у мережах Інтернет, 

мобільного зв’язку та соціальних мережах; 

- особливості застосування комп’ютерних технологій в медіа-плануванні; 

- умови ефективної реалізації медіа-заходу; 

- критерії оптимізації медіа-плану; 

уміти:  

- формулювати цілі та обирати відповідні стратегії медіа-заходу із 

врахуванням зовнішніх та внутрішніх факторів; 

- виділяти ключові характеристики цільової аудиторії; 

- визначати оптимальну частоту та інтенсивність демонстрації 

повідомлень; 

- розраховувати та розподіляти медіа-бюджет; 

- аналізувати процес реалізації медіа-плану; 

- використовувати методики вивчення товару, ринку і споживачів, а також 

основні коефіцієнти та показники медіа-планування; 

- визначати необхідні заходи контролю при виконанні медіа-плану та його 

коригуванні; 

- складати медіакарту, проводити медіа-числення,  

- користуватися методикою визначення проміжнихі підсумкових 

результатів медіа-кампанії; 

- вимірювати частку радіо- та телеаудиторії;  

- оптимізувати структуру медіа-плану; 

- коригувати медіаплан в критичній ситуації. 
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1 ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття  № 1 

Тема. Теоретичні  аспекти формування медіа-планування 

Мета:ознайомитися з методологієюта науковою базою медіа-планування. 

Короткі теоретичні відомості 

Підбір і використання коштів поширення реклами – самостійний і 

надзвичайно важливий вид професійноїдіяльності з розробки та проведення 

рекламної кампанії.Вибір засобів розповсюдження реклами вимагає відповіді 

накілька питань: 

– для реалізації якої мети реклами використовуються ЗМІ, 

– що собою являє цільова аудиторія і які її медіа-переваги, 

– як часто цільова аудиторія повинна контактувати з рекламою? 

Засіб реклами – це спосіб представлення реклами звикористанням будь-

якого носія або подразника дляпередачі інформації в певних формі і 

вигляді.Вибір каналу розповсюдження реклами залежить відмедіа-стратегії, у 

змісті якої аргументовані: 

– демографічні характеристики людей, на якихспрямована рекламна 

акція; 

– обґрунтування вибору ЗМІ, що відповідають стратегічнимвимогам; 

– баланс між рівнем охоплення цільової аудиторії частотою 

рекламнихпоказів; 

–  тривалість рекламної кампанії. 

Засоби реклами слугують для передачі рекламного зверненняі сприяють 

досягненню комунікативних цілей рекламної кампанії. 

Основна вимога – це ефективність рекламного звернення, яке здатне 

передати зміст рекламної пропозиції відповідно до поставлених 

цілейкомунікації. 
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Практичні завдання до теми 

На початку весняно-літнього сезону компанія ТОВ «НашТекстиль», що 

випускає спецодяг, розробила новімоделі брюк і курток, що відрізняються 

високою міцністю ізручностями у проведенні сільськогосподарських 

робіт.Компанія планує продати 10 000 шт. костюмів. Вартістькостюма від 156 

грн до 3500грн. ТОВ «Наш Текстиль»володіє невеликою мережею власних 

магазинів«Спецодяг» уПолтаві (2 магазини) і області (1магазин в місті 

Кременчук).Менеджери компанії добре розуміють, що за успішноїрекламної 

кампанії і маркетингових заходах їх товарміг би користуватися великою 

популярністю у різних верствнаселення. Для того, щоб збільшити продажі, 

ТОВ «НашТекстиль»готове витратити на рекламу близько 28 тис. грн 

(Полтава+ регіони). 

Завдання: 

1. Ґрунтуючись на якихчинниках, ви будуватимете рекламнустратегію?  

2. Хто є цільовою аудиторією реклами спецодягу? Надайте 

характеристику. 

3. Які основні етапи вашої стратегії просування нової торговельної 

мережі? 

4. Які засоби маркетингових комунікацій ви виберете для просування 

спецодягу? 

5. Визначте основні і допоміжні засоби реклами. Обґрунтуйте вибір. 

6. Зробіть приблизний розподіл бюджету для проведення рекламної 

кампанії. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття «медіа-засоби» і назвіть їх. 

2. Розгляньте специфіку різних видів засобів масової інформації та їх 

аудиторії. 

3. Охарактеризуйте кількісні критерії вибору засобів поширення реклами.  

4. Надайте визначення якісних критеріїв, за якими проводиться вибір ЗМІ 

як рекламоносіїв. 
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5. На вибір засобу поширення реклами впливають цілі рекламної 

комунікації? 

6. Які показники ефективного вибору ЗМІ як рекламоносії?  

Література: [3, с. 15; 5, с. 12; 8, с. 7]. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема. Медіа-бриф і його складові 

Мета: оволодіти навичками складання медіа-брифу 

Короткі теоретичні відомості 

Бриф (від англ. brief) – це угода між готовими до співпраці сторонами, у 

якій прописані та враховані всі основні параметри. По суті, під цим поняттям 

розуміється письмова форма договору, яка складається з технічних параметрів 

майбутнього проекту. 

Існує кілька видів такої угоди, а саме: 

– бриф-анкета – призначена для опитування однією стороною угоди іншої 

для з’ясування всіх деталей і завдань; 

– архітектурний бриф – опис вимог клієнта (технічне завдання), за яким 

вибирається архітектор і формується архітектурне рішення; 

– медіа-бриф – особливий вид угоди, який використовують для планування 

рекламної кампанії; 

– креативний бриф – створюється у випадку розробки рекламного 

продукту; 

– експертний бриф (бриф на створення нової торгової марки) – інструмент 

маркетингового дослідження, створюється у разі замовлення на розробку й 

створення нової торгової марки. 

Правила складання брифа. 

Головне правило цього документа – надання та отримання всієї 

необхідної для роботи інформації, що допомагає виконавцям здійснити 

поставлені замовником завдання. Бриф – це, передусім, виражені в письмовій 

формі дані, на підставі яких працівник оцінить умови виконання, визначить 
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терміни й кінцеву вартість. Це не кінцевий договір, а початковий етап 

співпраці. Певної форми брифа не існує, кожна компанія сама розробляє його 

для своєї зручності, але між собою вони значно не вирізняються й містять такі 

пункти: 

– опис продукту, його унікальні переваги; 

– опис раніше зроблених дій в заданому напрямі; 

– опис цільової аудиторії, напрями кампанії; 

– цілі й завдання; 

– інсайт або незадоволені бажання споживачів; 

– бюджет кампанії; 

– терміни. 

Залежно від поставлених завдань і реалізованих рішень пункти брифа 

можуть змінюватися або додаються нові. 

Практичні завдання до теми 

Складіть медіа-бриф для рекламної кампанії реального товару/послуги. 

Медіа-бриф складається рекламодавцем спільно з представниками 

рекламного агентства, яке буде проводити рекламну кампанію. Виберіть 

рекламодавця та об’єктпросування. Заповніть медіа-бриф, користуючись 

поданою нижче структурою. 

Орієнтовна структура медіа-бриф 

1. Загальна інформація 

Клієнт (указати назву рекламованого товару або послуги і повну 

назву рекламодавця) 

 

Рекламований продукт (короткий опис суті пропозиції)  

Цільова аудиторія  

Період рекламної кампанії (дата початку та тривалість рекламної 

кампанії, сезонність) 

 

Територія рекламної кампанії (для регіональної кампанії вказати всі 

міста, виділити регіони, де потрібно посилити рекламний натиск) 

 

Бюджет рекламної кампанії (якщо є побажання щодо розподілу 

бюджету за засобами масової інформації, регіонами або часом, 

прохання це вказувати) 
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Метою рекламної кампанії є запуск нового товару, іміджева реклама, 

залучення дилерів або оптових покупців, залучення кінцевих 

покупців, (потрібне підкреслити) 

 

Засоби реклами: телебачення, радіо, транзитна реклама, друкована 

реклама, преса/спеціалізована преса, зовнішня реклама, метро, 

Інтернет (потрібне підкреслити) 

 

Телебачення і радіо (указати хронометраж роликів, побажання 

клієнта щодо вибору каналів/радіостанцій і програм) 

 

Преса (указати формати макетів, побажання клієнта на вибір видань)  

Інша інформація (побажання клієнта за іншими засобами масової 

інформації, інформація щодо раніше проведених рекламних 

кампаній) 

 

Замовлення: рекламна стратегія, медіа-план, опис вибраних засобів 

масової інформації (потрібне підкреслити) 

 

 

2. Інформація про товар (послугу) 

Фірма – рекламодавець рекламований товар  

Торгова марка  

Основне призначення  

Основні характеристики товару  

Додаткові послуги та умови конкурентів  

Конкурентні переваги  

Стадія життєвого циклу товару  

 

3. Інформація про ціну товару (послуги) 

Ціна товару  

Основні чинники, що визначають ціну  

Цінова політика щодо конкуруючих продуктів (фірм)  

Ставлення до цінової конкуренції (розпродажі, знижки, знижені ціни)  

 

4. Організація продажів 

Оптовики  
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Середній обсяг покупки  

Найбільш частий асортимент покупки  

Типи торгових точок  

Регіональність  

Кінцеві покупці  

Середній обсяг покупки  

Найбільш частий асортимент покупки  

Типи торгових точок  

Регіональність  

 

5. Цільова група (сегменти) 

Оптові покупці  

Група впливу  

Кінцеві користувачі  

Соціально-демографічні характеристики  

Стиль життя  

Мотиви покупки  

Кінцеві покупці  

Група впливу  

Кінцеві користувачі  

Соціально-демографічні характеристики  

Стиль життя  

Мотиви покупки  

 

6. Інформація про рекламну діяльність 

Що було зроблено до сьогодні  

Телебачення  

Радіо  

Преса  
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Зовнішня і транзитна реклама  

POS-матеріали  

Інші рекламні акції  

Оцінка попередніх рекламних зусиль  

Загальна рекламна стратегія  

Дізнатися про обмеження реклами за внутрішньополітичними 

міркуваннями фірми 

 

Реклама конкурентів і реклама фірми: подібності та відмінності  

Зразки реклами  

 

7. Маркетингові цілі 

Збільшення обсягу продажів (% від наявного, цільова група, регіони)  

Збільшення частки ринку  

Запуск нового товару  

Запуск модифікації наявного товару  

Інше  

 

8. Цілі рекламної кампанії 

Збільшення популярності  

Імідж  

Мотивація до покупки  

Рівновага щодо рекламних зусиль з конкурентами  

Інше  

 

9. Завдання на розробку 

Запит на роботу  

Бюджет рекламної кампанії  

Спосіб визначення бюджету  

Період проведення рекламної кампанії  
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Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття «медіа-бриф». У чому полягає 

призначення цього документа? 

2. Наведіть питання, які мають бути висвітлені в медіа-брифі. 

Література: [5, с. 187; 8 с. 78]. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема 3. Медіа-карта 

Мета: оволодіти навичками складання медіа-карти. 

Короткі теоретичні відомості 

Медіа-карта – це документ, у якому фіксуються всі істотні дані про ЗМІ. 

У рекламній діяльності медіа-карта складається для замовника з урахуванням 

цілей і завдань розміщення. У медіа-карті наводять опис ЗМІ: масових, 

галузевих, вузькопрофільних і т. д.: 

– газети/журнали, 

– радіо, 

– телебачення, 

– інтернет-майданчики. 

Також у медіа-карті вказують контактну інформацію відділу реклами, 

П.І.Б. контактної особи (телефон, e-mail). 

 

Практичні завдання до теми 

Завдання. Складіть медіа-карту для розміщення реклами в друкованих 

ЗМІ. Об’єкт просування – підприємство ТОВ «N +» м. Кременчук, що 

спеціалізується на виготовленні та встановленні натяжних стель. 

Для виконання завдання скористайтеся таблицею 1. 
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Таблиця 1 – Приклад медіа-карти друкованих ЗМІ 
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Контрольні питання 

1. Надайте визначення поняття «медіа-карта». У чому полягає 

призначення даного документа? 

2. Визначте питання, які мають бути висвітлені в медіа-карті. 

Література: [3, с. 111; 5, с. 266; 8, с. 105]. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема. Медіа-розрахунок. Медіа-план 

Мета: оволодіти навичками медіа-розрахунку. 

Короткі теоретичні відомості 

Медіа-розрахунок – це документ, у якому міститься попередня 

інформація, на підставі якої приймаються рішення про вибір конкретної 

передачі, фільму,часу і т. д. Завдання медіа-розрахунку – знайти найкращий 

варіант розміщення, склавши медіа-параметри кожного розміщення 

звитратами. Щоб зробити медіа-розрахунок, потрібно мати повну інформацію 

про передачу, канал, час і дні виходу, частоту виходу, рейтингу, ціни, знижки. 

Медіа-розрахунок зазвичай складається у вигляді таблиці. 
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Практичні завдання до теми 

Завдання. Вибрати будь-які періодичні друковані ЗМІ зкатегорії (не 

менше п’яти). Підготувати медіа-розрахунок і медіа-планна «травень» 

поточного року» для фірми «Свято всім!». «Свято всім!» Спеціалізується 

напроведенні дитячих, сімейних і корпоративних свят. Бюджет на рекламу – 

8000 грн. У розмірі модуля обмежень немає(головне вкластися в бюджет). 

Необхідно обґрунтувати вибір кожного видання. 

Подайте розгорнутий опис цільової аудиторії з урахуванням специфіки 

діяльності замовника. 

Мета рекламної кампанії – забезпечити максимальне охоплення аудиторії 

з середньою частотою контакту з рекламним повідомленням3+. 

Вимоги замовника: використання тільки повнокольорових рекламоносіїв, 

які забезпечують якісне відображення фірмового кольору. 

Для підготовки медіа-розрахунку необхідно врахувати такі показники: 

– рейтинг ЗМІ (%); 

– охоплення (%); 

– вартість рекламної площі (грн); 

– вартість охоплення 1% цільової аудиторії (грн); 

– уподобання за охопленням (виконати ранжування від найбільшого 

донизьких); 

– переваги по вартості реклами; 

– переваги по за вартістю охоплення 1% цільової аудиторії; 

– кількість публікацій (розподіл робити відповідно до рейтингу і 

загального бюджету); 

– загальний бюджет (грн); 

– GRP (%); 

– частота (F = 3 +). 

Зробити висновки (до 20 пропозицій). 

Контрольні питання 

1.Надайте характеристику основних різновидів медіа-плану. 
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2. Що собою являє медіа-розрахунок? 

3. У чому полягає необхідність медіа-розрахунку? 

Література: [5, с. 289;  9, с. 178]. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема. Специфіка медіа-планування в традиційних інформаційних 

носіях. 

Мета: вивчити механізми розміщення реклами на радіо та у друкованих 

ЗМІ. 

Практичні завдання до теми 

Завдання1. Компанія «Decor +», що спеціалізується на виготовленні 

авторських подарунків і прикрас, у рамках сезонної рекламної кампанії 

(травень–липень) планує розмістити 15 і 20-секундні споти: 

– про відкриття нового магазину у великому торгово-розважальному центрі 

міста; 

– про відкриття Інтернет-магазину; 

– про майбутні акції в літній період (планується безпрограшна лотерея). 

Вимоги рекламодавця: 

 Вид ЗМІ: радіо. 

 Регіон: 

 Позиціонування: прогноз погоди, спонсорство передач, орієнтованих на жінок 

і молодь, можливо розглянути і інші варіанти розміщення. 

1. Складіть приблизні рекламні тексти (на 15 і 20 секунд). 

2. Опишіть цільову аудиторію (пам’ятаємо, що вона маєвідповідати вибраним 

рекламним каналам). 

3. Обґрунтуйте вибір радіостанцій (відповідність цільової аудиторії і запитам 

рекламодавця). 

4. Підготуйте медіа-план для рекламодавця з урахуванням висунутих вимог і 

загальним обсягом рекламної кампанії 55 тис. грн. 

Медіа-план має містити такі елементи: 
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– назва рекламного агентства (у кого купуємо?); 

– назва радіостанції (де купуємо?); 

– назва передачі (що купуємо?); 

– час виходу; 

– коротка характеристика цільової аудиторії; 

– кількість виходів (пам’ятаємо про частоту F); 

– вартість розміщення (1 с, 1 спота, загальна вартість); 

– можливі знижки. 

Завдання 2. Вибрати періодичні видання (один журнал і одну газету) та 

проаналізувати кожне видання за планом, наведеним нижче. 

План аналізу періодичного видання (журнал / газета) 

Назва. 

Тематична спрямованість (спеціалізація) періодичного видання. 

Особливості читацької аудиторії (характеристика). 

Тираж. 

Регіон поширення. 

Періодичність видання. 

Умови реалізації видання. 

Специфічні об’єктивні характеристики (кольоровість, особливості дизайну 

тощо). 

Сформовані параметри сприйняття друкованого засобу масової інформації 

(Дотримання етичних норм, репутація видання, авторитет у цільової аудиторії). 

Реклама, її вартість, обсяг (вивчити прайс). 

Наявність інтернет-версії. 

 

Контрольні питання 

1. У чому причина широкого охоплення аудиторії меді-каналом радіо? 

2. Чому радіо є одним з найбільш ефективних каналів комунікації на 

місцеву аудиторію? 

3. Як відбувається визначення вартості розміщення реклами на радіо? 
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4. Із чого формується вартість розміщення реклами? 

5. Укажіть відомі вам типи періодичних видань. Як їх характеристики 

впливають на характер їх використання як медіа-носіїв? 

6. Чи впливають на рівень запам’ятовування технологія верстки та місце 

рекламного матеріалу у виданні? Доведіть це на прикладах. 

7. У чому полягає відмінність розміщення реклами в газетах і журналах? 

Література: [5, с. 130; 9, с. 134]. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема. Специфіка медіа-планування в сучасних інформаційних носіях 

Мета:оволодіти методами розміщення реклами на телеканалах та 

використання зовнішньої реклами.  

Короткі теоретичні відомості 

Телевізійний канал – це електронний засіб масової інформації, що являє 

собою сукупність телевізійних програм та інших аудіовізуальних повідомлень і 

матеріалів, сформованих відповідно до мережи мовлення для подальшого 

розповсюдження. 

За способом телемовлення телеканали поділяються на ефірні, кабельні, 

супутникові та інтернет-телеканали, за територією охоплення – на міжнародні, 

загальнонаціональні та регіональні. 

Технічні інновації пов’язані з використанням нових технічних рішень, 

матеріалів, обладнання для створення нових або вдосконалення наявних 

продуктів зовнішньої реклами: створення принципово нових конструкцій; 

технічне вдосконалення існуючих конструкцій; використання обладнання, що 

прискорює або полегшує процес розробки, виробництва, установки і технічного 

обслуговування рекламних конструкцій. 

Нові технічні рішення сприяють створенню нових рекламних 

конструкцій. Ефективність інновацій у зовнішній рекламі полягає в тому, що 

вони: 

– у багато разів збільшують обсяг послуг, що надаються, без значного 
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збільшення кількості конструкцій або обслуговчого персоналу; 

– визначають вибір клієнтів; формують переваги майбутніх клієнтів; 

– надають можливість ефективніше використовувати наявні ресурси; 

– дозволяють сконцентруватися на стратегічному розвитку, а не на 

рутинних процесах; 

– формують конструктивне ставлення влади і суспільства. 

Практичні завдання до теми 

Завдання 1. Вибрати один з каналів і проаналізувати його за таким 

планом. 

План аналізу телеканалу: 

1. Загальні відомості 

Вид каналу 

Зона мовлення 

Час мовлення 

Мова мовлення 

Дата початку мовлення 

Власник 

Керівник 

2. Історія каналу 

3. Логотип (указати зміни) 

4. Програми 

Інформаційні 

Суспільно-політичні 

Розважальні 

Музично-розважальні 

Спортивні тощо 

5. Нагороди 

6. Новинні блоки (скільки разів на день) 

7. Аудиторія телеканалу 

Рейтинг/частка аудиторії 
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Структура аудиторії каналу (хто, у який час, що дивиться; рівень доходу, 

освіта, сімейний становище, зайнятість) 

8. Сайт телеканалу 

Зовнішній вигляд (позначити «плюси» і «мінуси») 

Навігація 

Інтерактив 

Карта 

Анонси 

Промо 

9. Соціальна значущість 

10. Рекламна діяльність 

Види реклами 

Ціновий діапазон 

Спеціальні акції, тарифи 

Рекламні агентства 

Технічне оформлення роботи 

Робота носить аналітичний характер об'ємом до 5 сторінок формату А4 

(без упакування титульної сторінки та списку використаних джерел). У роботі 

мають бути наведені приклади. 

У кінці роботи обов’язкова наявність джерел інформації (у тому числі 

посилання на Інтернет-джерела, з обов’язковим зазначенням статей і дати 

публікації). 

Як ілюстрації в роботі можуть бути представлені скріншоти web-

сторінок, а також графіки схеми і таблиці. 

Робота супроводжується презентацією у форматі PowerPoint. 

Завдання 2. Підприємство «N +», що спеціалізується на виготовленні та 

установці натяжних стель, у рамках сезонної рекламної кампанії (квітень–

травень) планує розмістити рекламне повідомлення про майбутню акцію в 

літній період і відповідні знижки для населення м. Кременчук іпередмістя. 
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Умови проведення акції: при замовленні натяжної стелів період з 1 квітня 

до 30 травня установка безкоштовно (до 15м2).Подробиці акції уточнюйте в 

офісах «N +» уконсультантів. 

Вимоги рекламодавця: 

– зовнішня реклама: білборд 3х6; сітіформат 1,8х1,2; 

– географія: м. Кременчук; 

– термін: 1 місяць; 

– GRP: не менше 30; 

– завдання. 

1. Розробіть рекламне повідомлення для підприємства «N +»(з 

урахуванням типу рекламної кампанії). 

2. Опишіть цільову аудиторію. 

3. Обґрунтуйте вибір кожного рекламоносія. 

4. Підготуйте медіа-числення для рекламодавця з урахуванням наведених 

вимог і загальним обсягом рекламної кампанії 30 тис. грн з них 14–150 тис. грн. 

на зовнішню рекламу. 

 

Контрольні питання 

1. У яких випадках доцільно використовувати зовнішній канал 

поширення реклами, і які кошти він застосовує? 

2. Чому транспортна реклама є одним з ефективних шляхів впливу на 

споживчий попит у нашій країні? 

3. Які види рекламних конструкцій у зовнішній рекламі та вартість їх 

розміщення? 

4. Які види телевізійної реклами ви знаєте?  

5. Назвіть переваги і недоліки ТВ-реклами. 

Література : [5, с. 266; 9, с. 146]. 
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2 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Залежність медіа-планування від рекламованого продукту, характеру 

цільової аудиторії, бюджету і цілей рекламної кампанії. 

2. Попередній етап медіа-планування. 

3. Значення вибору оптимального способу поширення реклами для успіху 

рекламної кампанії. 

4. Творчий підхід до вибору традиційних і нетрадиційних засобів доставки 

рекламного повідомлення. 

5. Реклама в засобах масової інформації: проблема вибору. 

6. Реклама в пресі, радіо, телебаченні: переваги та недоліки. 

7. Реклама в Інтернеті: переваги і недоліки. 

8. Зовнішня, транзитна реклама: переваги та недоліки. 

9. Види друкованих засобів масової інформації та їх характеристика як каналів 

поширення реклами. 

10. Характеристика телебачення як одного з найбільш ефективним засобом 

поширення реклами. 

11. Динаміка обсягів рекламного ринку України. 

12. Аналіз поведінки аудиторії телебачення як основа оцінки його ефективності 

як засобу поширення реклами. 

13. Місце реклами на ТБ і її ефективність: в програмі, поза програмою, в 

спеціальному блоці, черговість показу, сусідство в рекламному блоці. 

14. Критерії вибору оптимального варіанта реклами на ТБ. 

15. Два підходу до оплати реклами на ТБ: оплата часу трансляції; оплата 

рейтингів. 

16. Характеристика радіо як засобу поширення реклами: переваги і недоліки. 

17. Реклама в Інтернеті: переваги і недоліки, характеристика, вартість. 

18. Медіа-планування як комплекс позитивних рішень, що ведуть до ефективної 

рекламної кампанії. 

19. Медіа-мікс як основа ефективного планування масштабної рекламної 
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кампанії. 

20. Медіа-дослідження та їх роль в медіа-плануванні. 

21. Найважливіші параметри медіа досліджень. 

22. Розробка медіа-плану на прикладі компанії 

23. Особливості використання нетрадиційних медіа та розробка медіа-стратегії. 

24. Розробка медіа-стратегії просування. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Вид контролю Бали  

Лекції 

Відвідування – 1бал за одну лекцію 

Наявність конспекту –5 балів. 

Усього: 10 балів 

Робота студентів на 

практичних заняттях 

Виконання завдання: 5 х 6 = 30 балів. 

Усього: 30 балів 

Поточний контроль 

Контрольна робота № 1 –20 балів; 

Контрольна робота № 2 – 20 балів 

Усього: 40 балів 

Підсумковий контроль 
залік – 10 балів 

Наукова робота, тези – 10 балів 

Усього 100 
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