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ВСТУП 

 

Сучасний світ показує та надає багато можливостей розпочати свій бізнес не 

застосовуючи реклами. Але відразу виникає питання: «Чи буде такий бізнес 

приносити прибутки і чи триватиме він довго?» Скоріше за все, відповідь буде 

негативною. Це пов’язано з тим, що існуюча майже на всіх типах ринків 

конкуренція занадто велика, а споживач просто не зможе дізнатися про ваш товар. 

На сьогодні реклама уявляє собою ракетоносій, що виводить товар на орбіту, тобто 

ринок. Тому саме рекламна діяльність є невід’ємною частиною багатьох 

економічних процесів. Наші реалії говорять про те, що із збільшенням конкуренції в 

сфері реклами, збільшується необхідність в спеціалістах, які здатні створювати та 

втілювати в життя сучасну, якісну і по-справжньому дієву рекламу. 

Мета дисципліни: ознайомити майбутніх фахівців зі світовими і 

вітчизняними практиками розробки та застосування рекламних технологій; дати 

базові знання про сучасні методи та принципи рекламування виробів і послуг, 

принципи роботи рекламних агентств та інших суб’єктів рекламного бізнесу; 

навчити студентів використовувати набуті знання для прийняття найбільш 

ефективних рішень в області розробки та виробництва реклами. 

Завданнями дисципліни є ознайомлення студентів із основними рисами 

рекламного ринку та управління рекламною діяльністю; з методами та технологіями 

розробки, проведення та оцінки рекламних кампаній та заходів. 

Під час вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  

– основні види реклами і заходи її розповсюдження; 

– особливості правового регулювання в сфері рекламної діяльності; 

– принципи побудови організації рекламного ринку; 

– сутність рекламного продукту, стратегії його розробки і технології 

виробництва; 

– особливості сприйняття реклами споживачами; 

– технології виробництва існуючих засобів реклами; 
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вміти:  

– здійснювати вибір каналів розповсюдження рекламних звернень; 

– приймати рішення щодо планування та проведення рекламної кампанії;  

– проводити аналіз цільової аудиторії, правильно вибирати інструменти та – 

технології створення рекламного повідомлення; 

– застосовувати отримані знання з рекламних технологій у комерційній 

діяльності і критично оцінювати пропозиції рекламного агентства; 

володіти: техніками створення рекламних звернень в різних носіях реклами; 

технологіями виробництва рекламно-інформаційного продукту; методиками 

розрахунку ефективності рекламної компанії; технологіями розрахунку бюджету 

рекламної компанії.  

Зміст курсу: питання історичних та правових основ розвитку реклами та 

рекламної діяльності; рекламний ринок та його суб’єкти; технології вибору, 

виробництва та використання рекламних засобів; основи планування рекламної 

компанії; особливості взаємодії основних суб’єктів рекламного ринку; оцінка 

ефективності рекламної діяльності. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення 

змісту дисципліни базується на знаннях маркетингу, міжнародного маркетингу, 

маркетингових комунікацій, стратегічного маркетингу, PR, рекламного 

менеджменту, брендінгу. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Зміст контрольної роботи визначається темою, обраною студентом. Вибір 

теми здійснюється студентом згідно з наведеною тематикою контрольних робіт і 

обговорюється з викладачем. Під час вибору теми роботи студент повинен 

керуватися такими умовами: номер теми роботи відповідає порядковому номеру 

прізвища студента у списку групи у навчальному журналі. При написанні роботи 

потрібно розкрити сутність теми роботи, проаналізувати основні проблеми, що 

стосуються даної теми, та визначити основні перспективи вирішення проблемних 

питань. 

Також кожен студент розробляє індивідуальне проєктне завдання.  

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота виконується у формі реферату згідно з вимогами: 

– зміст має бути розгорнутим, повним, підкріпленим фактичними 

матеріалами, статистичними даними, при необхідності графічним та табличним 

матеріалом; 

– робота написана чітким розбірливим почерком або надрукована на одній 

стороні листа розміром А4 (210х297 мм). Сторінки необхідно нумерувати і 

залишити поля розміром 2 см – верхнє, ліве, нижнє, 1см – праве; 

– обсяг роботи 8 – 10 сторінок друкованого тексту; 

– дотримання правил оформлення (титульний лист, зміст, основний текст 

згідно зі змістом, висновки, список використаної літератури, додатки). 

Текст роботи відповідно до змісту повинен мати розділи і заголовки. 

Ілюстративний матеріал наводять у тексті або у додатку відповідно до посилань в 

тексті. 

Якість виконаної контрольної роботи, її самостійність враховується при оцінці 

загальної роботи над курсом. Необхідно мати на увазі, що недотримання 



 7 

перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до 

зниження оцінки. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Реклама на телебаченні: загальна характеристика. 

2. Медіапланування: основні поняття та алгоритм. 

3. Реклама в пресі. 

4. Поняття креативу в рекламі. Основні види креативних стратегій. 

5. Реклама на радіо: загальна характеристика. 

6. Вивчення рекламної політики конкурентів та його роль у створенні 

рекламної кампанії. 

7. Рекламні агенції повного циклу. 

8. Спеціалізовані рекламні агенції. 

9. Дослідження в рекламі: їх види та загальна характеристика. 

10. Види рекламних стратегій та їх характеристика. 

11. Правила рекламного копірайтингу. 

12. Рекламно-інформаційні матеріали. 

13. Організація побудови рекламних служб на підприємствах. 

14. Принципи та методи формування рекламного бюджету. 

15.  Організаційна будова рекламных служб на підприємстві.  

16.  Види рекламних агентств. Організаційна будова рекламних агентств.  

17. Дослідження комунікативної ефективності реклами. 

18. Рекламний процес: його схема та складові. 

19. Психологічні аспекти реклами. 

20. Зовнішня реклама: вимоги до створення та розміщення. 

21. Поняття товару в рекламі.  

22. Види інтернет-реклами та їх характеристика. 

23.  «Вірусне просування» як рекламна технологія. 

24.  Рекламні технології і просуванні комерційних брендів. 
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Проєктне завдання 

До рекламного агентства звернулося підприємство з проханням розробити 

рекламну кампанію для його продукту. Вам, як керівнику агентства, на підставі 

поданої клієнтом інформації, необхідно розробити план проведення рекламної 

компанії.  

При розробці плану рекомендується скористатися такими порядком дій: 

1. Отримати від клієнта Бриф, тобто базу, на якій агентство засновує своє 

планування, – завдання від клієнта (англійською це звучить як brief). У ньому 

відбиваються: продукт, рекламна кампанія якого повинна бути спланована, історія 

розвитку продукту, та, які рекламні зусилля робилися раніше, які результати були 

досягнуті. Завдання, які повинні бути вирішені в ході рекламної кампанії. Бюджет. 

Приблизний термін рекламної кампанії. 

2. Провести оцінку рекламних витрат основних конкурентів (наскільки 

активний ринок, скільки витрачають конкуренти, в яких засобах масової інформації 

розміщують рекламу. Як правило, вибираються найближчі конкуренти (не більше 

5). Знання стратегії конкурентів допоможе уникнути повторюваності і дозволить 

розробити власну стратегію. Джерела даних про конкурентну активність – 

моніторинги дослідницьких агентств RPRG, Gallup AdFact. Ці агентства надають 

моніторинги телевізійної активності, зовнішньої реклами, преси та радіо. У цих 

моніторингах відображаються витрати за офіційними цінами, без урахування 

знижок, але загальне співвідношення витрат все ж можна зрозуміти. Крім витрат, 

можна оцінити позиціонування товарів-конкурентів. Для цього достатньо 

переглянути рекламні ролики конкурентів і макети для преси і зовнішньої реклами.  

Наприкінці оцінки ринку у вас повинна скластися така картина:  

– список конкурентів. 

– витрати на рекламу. 

– медіа-мікс, використовуваний конкурентами. 

– піки найвищої активності конкурентів. 

– позиціонування конкурентів. 

– ставлення споживача до товарів конкурентів і товару клієнта. 
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3. Розробити рекламну стратегію. Перший етап полягає в тому, що фахівець з 

планування (account planer) спільно з менеджером, відповідальним за ведення 

клієнта усередині агентства, розробляють основну рекламну стратегію торговельної 

марки. Вони аналізують і формулюють ставлення споживача до товарної категорії, 

до якої належить ваш продукт, з’ясовують всі характеристики споживача – скільки 

йому років, яке його сімейне і фінансове становище, як він проводить свою 

відпустку і, найголовніше, що він знає /відчуває/ думає щодо пропонованого товару. 

Стратегія в даному випадку означає позиціонування товару, і від того, наскільки 

точно і правильно буде позиціонується товар, залежить успіх подальших дій всього 

агентства. 

4. Складання творчого завдання. У творчому завданні визначаються такі 

параметри: 

– історія продукту. 

– цільова аудиторія. 

– цілі і завдання рекламної кампанії. 

– головне послання. чим його можна підтримати. бажана реакція споживача. 

– загальний тон реклами. необхідні елементи реклами.  

– терміни виконання. 

5. Видача завдання медіа-відділу. Воно складається з наступних частин:  

– цільова аудиторія. 

– передбачувані рекламні канали. 

– бюджет (включаючи або не враховуючи податки). 

– регіональність. 

– сезонність продажів. 

– час проведення рекламної кампанії. 

6. Видача завдання для відділу з проведення рекламних акцій: розробити ті 

рекламні акції, які підтримають і поліпшать результати прямої реклами. Планування 

PR-кампанії включає наступне: 

– цілі PR-кампанії. 

– список засобів масової інформації. 
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– основні послання. 

– календарний план роботи по здійсненню PR-кампанії. 

– бюджет. 

7. Резюме. Основні висновки за завданням, результати, які плануються 

отримати. 

Під час написання роботи рекомендується використовувати матеріали та 

інформацію дослідницьких агенцій та інших соціологічних структур, які можна 

знайти в Інтернеті, а також статистичну інформацію, що є у вільному доступі. 
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