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Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни «Практика реклами у видавничій справі» 

 

Курс IV 

Спеціальність: Спеціальність «Журналістика» 

Напрям підготовки: 6.030303 Видавнича справа та редагування» 

Спеціалізація: Реклама та PR у видавничій справі 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 10 балів,  

3 питання - 10 балів 

4 питання – 10 балів 

 

Критерії оцінювання:   

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

4) уміння наводити приклади з практики видавничої галузі, ілюструвати 

теоретичні положення практичними прикладами; 

5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань; 

6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки. 

7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів: немає. 

Орієнтований перелік питань:  



Комплексний іспиту з курсу «Практика реклами у видавничій справі» 

проводиться з двох дисциплін: «Організація роботи рекламних структур» і 

«Медіапланування».  

Питання підготовки до комплексного іспиту  

з «Теорії і практики видавничої справи» 

 

«Організація роботи рекламних структур» 

1. Охарактеризуйте сутність реклами. 

2. Поясніть місце реклами в системі маркетингових комунікацій. 

3. Головні ознаки і відповідні види реклами. 

4. Поясніть, яким чином впливають на рекламу особливості видання як 

товару? 

5. Розкрийте сутність поняття «рекламна кампанія». 

6. Правові засади реклами у видавничій справі. 

7. Етапи рекламної компанії книги. 

8. Рекламний відділ у структурі видавництва. 

9. Функціональні обов’язки працівників рекламного відділу видавництва. 

10. Способи формування бюджету маркетингу (реклами) у видавництві. 

11. Структура рекламного відділу.  Основні завдання відділу реклами 

видавництва. 

12. Властивості видавничої продукції як товару: споживча вартість та 

вартість видання.  

13. Засоби реклами видавничої продукції.  

14. Рекламна стратегія та рекламна ідея: визначення понять та їх 

взаємозв'язок. 

15. Специфіка друкованої реклами.  

16. Ознаки та види друкованої рекламної продукції. 

17.  Переваги та недоліки журналів та газет як носіїв прес-реклами.  

18. Специфіка радіо реклами, її переваги та недоліки.  

19. Специфіка телевізійної реклами, її переваги та недоліки.  

20. Зовнішня реклама, її переваги та недоліки. 

21.  Виставкова діяльність. Організація реклами на ярмарках. 

22. Реклама в книжкових магазинах. 

23. Реклама на транспорті як специфічний вид реклами. 

24. Способи Інтернет-реклами.  

25. Основні вимоги до знань працівників рекламного відділу видавництва. 

26. Рекламна діяльність у структурі видавництва.  

27. Специфіка інформативної, переконуючої та нагадуючої реклами.  

28. Сутність та зміст прямої поштової реклами.  

29. Форми та жанри прес-реклами. 

30. Сутність та види каталогів. 

 

 



Медіапланування 

1. Основи та значення медіапланування. 

2. Основні поняття та категорії медіаплану. 

3. Принципи, функції медіапланування.  

4. Фактори рекламоздатності медіа. 

5. Медіапланування як комунікативна технологія.  

6. Проблеми сучасних інтегрованих комунікацій. Медіапланування як 

інтегрована комунікація.  

7. Аналіз процесу розробки медіаплану. 

 8. Медійна  складова рекламної кампанії. Піраміда цілей реклами.  

9. Параметри медіа планування. Варіанти охоплення потенційної аудиторії.  

10. Ефективність охоплення цільової аудиторії. 

11. Основні параметри медіапланування. Ключові питання медіапланування. 

12. Ситуаційний аналіз медійного простору.  

13. Визначення цілей, стратегій, задач та етапів медіапланування. 

14. Показники, які використовуються для оцінки концепції медіаплану.  

15. Медіаканали: критерії аналізу та вибору. 

16.Основні виміри медіапланування: охоплення аудиторії, частота, 

інтенсивність. 

17.Процес медіапланування: вивчення даних, формування цілей та задач, 

18.Оптимізація медіаплану, реалізація, корекція та обґрунтування. 

19. Медіабаїнг. 

20.Поняття про індекси відповідності. Основні принципи успішної 

інформаційної кампанії.  

21.Медіаплан та медіамікс.  

22. Основні моделі медіастратегії. 

23.Основні поняття медіастратегії: формування медіацілей.  

24.Аналіз конкурентної ситуації, аналіз  цільової аудиторії, медіапереваги. 

25. Вибір засобів розповсюдження інформації. 

26. Креативні медіастратегії, бюджет. 

27. Модель постійної (безперервної) рекламної активності. 

28. Модель пульсуючої  рекламної активності та інші моделі.  

29.Застосування та значення медіастратегій. 

30. Головні питання медіастратегій. 

31. Залежність вибору медіа стратегії від обраного медіаносія.  

32.Стратегія «вибіркового» планування.  

33.Адаптація медіапланів у часі та просторі. 

34. Принципи та особливості медіапланування в різних медіа. 

35. Медіаплани і альтернативні медіастратегії. Загальні принципи творчої 

медіастратегії.  

36. Тестування медіаплану.  Комунікативно-інформаційний аудит медіаплану. 

37. Телебачення. Специфіка телевізійного перегляду. Параметри медіаплану. 

38. Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на телебаченні: 

аудиторія, час трансляції, сітка, статус каналу, частота. 

39. Використання «ефекту присутності»: відеоряд, інтерактив. 



40. Радіомовлення. Специфіка радіослухання. Формат. Види радіомовлення. 

41.Модель розподілу ефірного часу. Параметри медіаплану на радіо: 

аудиторія, час трансляції, сітка, статус станції, частота.   

42.Інтернет. Інтернет користування. Параметри планування: охоплення, якість 

аудиторії, зміст сайту, формат.  

43. Сучасне інтерактивне середовище – нова якість розуміння аудиторії – 

новий  підхід до медіапланування.  

44.Формування медіабрифу. Бриф як основа створення рекламного продукту.  

45.Класифікація медіабрифів та їх застосування. 

46. Види медіабрифів. Тестування медіабрифу.   

47.Комунікативно-інформаційний аудит медіабрифу. Обгрунтування та 

значення медіабрифу.  

48. Структура та функції  медіабрифу. 

49.Створення  медіабрифу до визначеного медіаканалу.  

50.Визначення медіабюджету рекламної кампанії. 

51.Методи визначення бюджету. 

53. Залежність мети рекламної кампанії від медіабюджету. Обгрунтування 

доцільності медіабюджету. 

54.Алгоритм створення розгорнутого брифу для медіа 

55. Медійні ресурси комунікативних технологій. Інформаційні канали та 

особливості розвитку сучасних медіа.  

56. Фактори вибору термінів проведення рекламної кампанії.  

57. Вибір та обґрунтування типу медіабрифу. Визначення частоти розміщення 

реклами. 

58. Фактори підвищення ефективності медіатехнологій.  

59. Приклади існуючих медіабрифів відомих брендів. 

60. Презентація медіабрифу. 
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