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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Медіапланування»  є надання 

студентам теоретичних знань і практичних навичок щодо функціонування 

системи медіапланування, 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 та 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 

медіапланування з огляду еволюції комунікаційної системи суспільства; 

– навчити на основі ситуаційного аналізу визначати цілі та вибирати 

відповідні стратегії в комунікативній сфері, використовуючи для їх реалізації 

наукові методи; 

– навчити організовувати процес медіапланування 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. 

Види самостійної роботи: 

– самостійна робота згідно з наведеними темами з використанням 
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літературних джерел; 

– контрольні роботи згідно з методичними вказівками. 

Система забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота з вивчення навчальної дисципліни проводиться згідно 

з методичними вказівками, спираючись на наведені нижче: 

1) підручники згідно з переліком; 

2) методичні вказівки  згідно з переліком; 

3) конспект лекцій викладача. 

Пояснення щодо користування методичними вказівками 

 При виконанні самостійної роботи студент опрацьовує питання теми з 

використанням навчальних і методичних посібників. 

 Проміжний контроль самостійної роботи студентів денної та заочної 

форм навчання щодо засвоєння додаткового матеріалу навч. курсу 

здійснюватиметься один раз протягом семестру, відповідно до графіка 

навчального процесу в тестовій формі. 

 Консультації 

 Якщо під час вивчення навчального курсу в студента виникли труднощі, 

необхідно звернутися за консультацією до викладача, який веде курс. 

 Важливе значення для отримання від консультації бажаного результату 

має підготовка студентом обґрунтованих питань з незрозумілого матеріалу.

 Консультації проводяться викладачем згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

Усьо-
го 

у тому числі Усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1 
Тема 1 Теоретичні 

аспекти 
формування 

медіа-планування 

14 2 2 - - 10 14 1 - - - 13 

Тема 2 Вплив 
маркетингових 
характеристик 

об'єкта на процес 
медіа-планування 

14 2 2 - - 10 15 1 0,5 - - 13,5 

Тема 3 
Характеристика 
процесу медіа-

планування 

16 2 2 - - 12 15 1 0,5 - - 13,5 

Усього за 
змістовим 
модулем 1 

44 6 8 - - 32 44 3 1 - - 40 

Змістовий модуль 2 
Тема 4. Вибір 

засобів масової 
інформації, медіа-

мікс 

23 2 4 - - 17 22 2 0,5 - - 19,5 

Тема 5 
Ефективність 
медіа-плану 

21 2 2 - - 17 22 1 0,5 - - 20,5 

Разом за 
змістовим 
модулем 2 

44 4 6 - - 34 44 3 1 - - 40 

Семестровий 
контроль (залік, 

іспит) 

2     2 2      

Усього годин 90 10 12 - - 68 90 6 2 - - 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Тема 1 Теоретичні  аспекти формування медіа-планування 

Поняття і предмет медіа-планування. Компоненти медіа-планування. 

Медіаплан і його складові. Структура медіа-планування. 

Література для самостійного вивчення теми: [3, с. 15; 5, с. 12; 8, с. 7]. 

Термінологічний словник 

Поняття «медіа-планування» з'явилося в середині 60-х років у США. 1964 

року американський журналіст і рекламіст Роджер Бартон провів низку 

досліджень, які були спрямовані на підвищення ефективності проведених 

різними компаніями рекламних акцій. Саме тоді він установив, що просування 

товару або послуги на ринку особливо ефективно, коли комплекс 

маркетингових заходів розробляється з урахуванням плану роботи зі ЗМІ. При 

цьому під роботою зі ЗМІ він розумів не просто розміщення рекламних 

оголошень, а розробку стратегії, яка б дозволила максимально результативно 

використовувати різні засоби масової інформації. Так поступово почало 

формуватися поняття медіа-планування. 

Предметом медіапланування є регулювання процесу роботи із засобами 

масової інформації відповідно до визначених принципів маркетингової 

діяльності.  

На сьогодні медіа-планування є комплексом дій, який відображає 

взаємозв'язок між часом, витраченим на рекламу, і її масштабом, для 

досягнення в найкоротші терміни поставлених маркетингових або рекламних 

завдань. При цьому під масштабом реклами йдеться про частоту появи 

рекламних оголошень у ЗМІ, обсяг виділених площ і якість змісту. 

У процесі медіа-планування можна відокремити три основні компоненти: 

визначення цілей, формування стратегії і вибір тактики. 

Постановка цілей, вибір стратегій дії і план тактичних заходів є 
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наріжними поняттями медіа-планування. Усі вищевказані компоненти тісно 

взаємопов’язані і випливають одне з іншого. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте передумови виникнення медіа-планування. 

2. Коли вперше з’явився термін «Медіа-планування»? 

3. Як перекладається поняття «медіа»? 

4. Надайте визначення поняття «диверсифікація». 

5. Який факт дослідження зафіксував Роджер Бартон? 

6. Надайте визначення понять «мультимедійний підхід» і «Синергетичний 

ефект». 

7. Назвіть два підходи до медіа-планування, де вони використовуються. 

8. Хто такий медіа-байер? Перерахуйте їх обов'язки. 

 

Тема 2 Вплив маркетингових характеристик об’єкта на процес медіа-

планування 

Створення медіа-плану відповідно до запланованих маркетинговими 

заходами характеристик об’єкта.  Основні канали поширення. Ціноутворення і 

його вплив на медіа-планування. Просування товару на ринку і побудова медіа-

плану залежно від його особливостей. Структура медіа-плану та її зміна в 

зв’язку з виникненням незапланованої або кризової ситуації 

Література для самостійного вивчення теми: [5, с. 187; 8 с. 78]. 

Термінологічний словник 

У сфері медіа-планування канали розподілу диференціюються так: 

1) за географічним принципом; 

2) за відношенням дистриб’юторів, зайнятих у ланцюжку, до тих чи 

інших засобів масової інформації; 

3) щодо підвищення ролі регіональних дилерів під час просування товарів 

на ринок; 

4) залежно від особливостей політики просування товару на ринку; 

5) залежно від використання мережі магазинів, що постачають застарілу 
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продукцію або продукцію нижчої якості за істотно заниженою ціною. 

Ціноутворення може впливати на медіа-планування трьома способами. 

Ціна впливає на прибуток, від розміру якої залежатиме обсяг коштів, що 

виділяються на рекламу. Відповідно до того, яка кількість коштів відводиться 

на рекламу, залежатиме її кількісне і якісне вираження. 

Ціна може будуватися з урахуванням кількості дилерів у ланцюжку з 

просування товару. Якщо просування товару здійснюється безпосередньо, то 

виробнику товару доводиться розробляти розширений медіа-план, який 

відповідатиме за роботу із засобами масової інформації на всіх рівнях. 

Фахівець у сфері медіа-планування завжди повинен припускати і 

прогнозувати можливі зміни ситуації, саме тому,окрім основного (базового) 

медіа-плану, складається кілька додаткових, які дозволяють найбільш успішно 

реалізовувати медіа-програми в кризовий момент. 

На зовнішньому рівні можна виділити п’ять основних елементів, що 

впливають на структуру медіа-плану: наявність компаній-конкурентів, 

економічне середовище, культурне середовище, природне середовище, система 

функціональних ЗМІ. 

На внутрішньому рівні виділяють дві основні складові, які можуть 

істотно вплинути як на структуру медіа-плану, так і на процес реалізації медіа-

рішення. Це – стратегія управління, яка здійснюється компанією, і 

корпоративний імідж, маркетингові заходи, тобто той образ, який уже склався у 

споживача і  якому мають відповідати всі що розробляються компанією. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте стратегічне медіа-планування. 

2. Охарактеризуйте тактичне медіа-планування. 

3. Охарактеризуйте оперативне медіа-планування. 

 

Тема 3 Характеристика процесу медіа-планування 

Параметри, що визначають характер медіа-планування залежно від 

поставлених цілей. Тривалість рекламної кампанії. Формулювання цілей, ЗМІ. 
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Література для самостійного вивчення теми: [3, с. 111; 5, с. 266; 8, с. 105]. 

Термінологічний словник 

Першим етапом у процесі розробки медіа-плану є формулювання цілей і 

завдань. Визначаючи цілі та завдання необхідно враховувати такі параметри: 

– охоплення рекламної кампанії і частота впливу; 

– тривалість впливу; 

– накопичена аудиторія. 

Під тривалістю рекламної кампанії розуміються витрати на проведення 

рекламних заходів у певні тимчасові межі. 

Виокремлюють три основні способи побудови роботи. 

Перший спосіб отримав назву «стрибкоподібного», оскільки в такому 

випадку витрати на рекламу здійснюються вкрай нерівномірно, від дуже 

великого фінансування на рекламу до його остаточного припинення. 

Другий спосіб отримав назву «пульсуючого» і передбачає постійну 

роботу з тими чи іншими засобами масової інформації. 

Третій спосіб має назву «постійного» і характеризується тим, що рівень 

витрат на рекламу завжди залишається незмінним. 

Сукупний рейтинговий пункт (Gross Rating Point) є одним із ключових 

параметрів, що показують частину аудиторії, що отримала наше рекламне 

повідомлення за певний проміжок часу. Ця величина враховує сукупну 

аудиторію, у тому числі «даремне охоплення», тобто ту частину людей, яка 

отримує наше повідомлення, але при цьому не належить до цільової аудиторії. 

При цьому може враховуватися робота як одного ЗМІ, так і декількох. 

Кількісно «накопичену аудиторію» визначають так. 

Сукупний рейтинговий пункт = охоплення рекламної кампанії х середню 

частоту впливу (GRP = R х F) 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть вимоги до формулювання цілей медіа-планування. 

2. Перелічіть мети медіа-планування. 

3. Перелічіть основні можливості медіа-планування. 
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4. Назвіть види медіа-планування за ступенем точності. 

5. Назвіть види медіа-планування за стадіями розробки. 

6. Назвіть види медіа-планування за типами цілей. 

7. Що таке рейтинг? Як визначається рейтинг ЗМІ? 

8. Як розрахувати сумарний рейтинг? Надайте визначення. 

9. Що таке охоплення? 

10.Як розрахувати суму рейтингів за цільовою аудиторією? 

11. Як розрахувати кількість контактів? Поясніть поняття. 

12. Що таке середня частота контактів? Формула для розрахунку. 

 

Тема 4Вибір засобів масової інформації, медіа-мікс 

 Параметри, що впливають на структуру використовуваних у 

медіакампанії ЗМІ. Друковані ЗМІ. Он-лайнові видання в медіа-плануванні. 

Радіо і його можливості щодо медіа-планування. Телебачення: особливості 

використання в медіа-планування. Вимірювання радіо- і телеаудиторії. 

Зовнішня реклама. 

Література для самостійного вивчення теми: [5, с. 289;  9, с. 178]. 

Термінологічний словник 

Для визначення структури медіа-мікс ураховуються такі параметри: 

– кількість включень; 

– відносна ефективність; 

– витрати на рейтинговий пункт (CPRP); 

– ефекти множинності засобів масової інформації; 

– кількість включень. 

Телевізійний канал – це електронний засіб масової інформації, що являє 

собою сукупність телевізійних програм та інших аудіовізуальних повідомлень і 

матеріалів, сформованих відповідно до сіткою мовлення для подальшого 

розповсюдження. 

За способом телемовлення телеканали поділяються на ефірні, кабельні, 

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

Приймаючи рішення про купівлю телеефіру, медіа-планери визначають, 

який вид телебачення використовуватиметься для досягнення поставлених 

завдань, час розміщення повідомлення та перелік задіяних програм. 

Телереклама включає в себе три складових: національна, національна точкова і 

місцева реклама. 

Питання для самоперевірки 

1. У яких випадках доцільно використовувати зовнішній канал 

поширення реклами, і які кошти він застосовує? 

2. Чому транспортна реклама є одним їх 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. 

6. У чому особливості анімаційної реклами? 

7. Чому за своїм впливом ТВ-реклама перевершує інші медіа-канали?  

 

Тема 5Ефективність медіа-плану 

Критерії та методи оцінювання ефективності медіа-плану. Оптимізація 

структури медіа-плану. Коригування  медіа-плану в критичній ситуації. 

Література для самостійного вивчення теми: [5, с. 130; 9, с. 134]. 

Термінологічний словник 

Для оцінювання ефективності медіа-планування можна використовувати 

досить велику кількість різноманітних способів. Однак можна виділити дві 

основні категорії: 

– експерименти; 

– опитування. 

Тестування засобів масової інформації ще до моменту початку їх 

використання має досить відчутні результати, оскільки дозволяє скорегувати 



14 
 

медіа-програму ще на початковому етапі її розробки. Така перевірка дозволяє 

з’ясувати, наскільки результативним буде наше повідомлення до того, як 

будуть здійснені серйозні капіталовкладення. Хоча існує певна 

непередбачуваність результатів, усе-таки можна виділити ряд досить 

ефективних методів попереднього тестування. До них відносяться: 

– оцінювання думок і обізнаності потенційних клієнтів; 

– робота з фокус-групами; 

– аналіз розроблених програм; 

– поточний тестування. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть критерії ефективності реклами. Назвіть рівні впливу реклами. 

2. Назвіть методи дослідження ефективності реклами. 

3. Як проводиться тестування реклами та за якими показниками? 

4. Як визначити вплив реклами на поведінку споживача? Види впливу. 
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3 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Залежність медіа-планування від рекламованогопродукту, характеру цільової 

аудиторії, бюджету і цілейрекламної кампанії. 

2. Попередній етап медіа-планування. 

3. Значення вибору оптимального способу поширенняреклами для успіху 

рекламної кампанії. 

4. Творчий підхід до вибору традиційних інетрадиційних засобів доставки 

рекламного повідомлення. 

5. Реклама в засобах масової інформації: проблемавибору. 

6. Реклама в пресі, радіо, телебаченні: переваги танедоліки. 

7. Реклама в Інтернеті: переваги і недоліки. 

8. Зовнішня, транзитна реклама: переваги та недоліки. 

9. Види друкованих засобів масової інформації та їххарактеристика як каналів 

поширення реклами. 

10. Характеристика телебачення як одного з найбільшефективним засобом 

поширення реклами. 

11. Динаміка обсягів рекламного ринку України. 

12. Аналіз поведінки аудиторії телебачення як підстава дооцінювання його 

ефективності як засобу поширення реклами. 

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

спеціальному блоці, черговість показу,сусідство в рекламному блоці. 

14. Критерії вибору оптимального варіанта реклами на ТБ. 

15. Два підходи до оплати реклами на ТБ: оплата часутрансляції; оплата 

рейтингів. 

16. Характеристика радіо як засобу поширенняреклами: переваги і недоліки. 

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

18. Медіа-планування як комплекс позитивнихрішень, що зумовлюють 

ефективну рекламну кампанію. 

19. Медіа-мікс як основа ефективного плануваннямасштабної рекламної 
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кампанії. 

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

21. Найважливіші параметри медіа досліджень. 

22. Розробка медіа-плану на прикладі компанії. 

23. Особливості використання нетрадиційних медіа тарозробка медіа-стратегії. 

24. Розробка медіа-стратегії просування. 

 

4 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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