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ВСТУП 

Мета викладання дисципліни 

Відповідно до чинних навчальних планів студентами спеціальності 075 

«Маркетинг» денної і заочної форм навчання виконується курсова робота з 

дисципліни «Рекламний менеджмент». 

Рекламний менеджмент дає змогу підприємству, що використовує знання 

професіоналів з рекламного бізнесу, швидко реагувати на зміни ринкової 

ситуації, уживати відповідних заходів для нейтралізації конкурентів, 

коригувати свою діяльність згідно зі змінами вимог покупців. 

Курсова робота – це форма індивідуальної роботи студентів над 

конкретною проблемою діючих вітчизняних підприємств в ході виконання якої 

студентом мають бути застосовані сучасні теоретико-методологічні положення 

маркетингової теорії.  

Під час її виконання студент має продемонструвати теоретичні знання та 

практичні навички з даної дисципліни та дисциплін, які її забезпечують 

(маркетинг,  стратегічний маркетинг, маркетингові дослідження). Курсова робота 

виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань з маркетингу, 

набутих студентами за час навчання, сприяє набуттю навиків у роботі з літературою, 

вмінню аналізувати отримані результати й узагальнювати їх, тобто сприяє науковій 

творчості. Це означає, що головним при написанні курсової роботи є глибина і 

науковість її змісту.  

Мета курсової роботи: 

- розвиток елементів наукової творчості, необхідної для підвищення рівня 

підготовки фахівців в умовах науково-технічного прогресу і ринкової економіки;  

- розширення і систематизація теоретичних знань студента в області 

маркетингу та реклами; 

- поглиблення практичних самостійних навиків роботи з науковою, 

нормативною літературою та статистичними даними. 

Головні задачі курсової роботи: 

- проаналізувати сучасний стан питання, який вивчається в нашій державі і 

за її межами; 

 обрати найбільш ефективні види та засоби реклами, організувати процес 

безперервного планування та контролю за їх практичним використанням; 

 обгрунтувати стратегію і тактику рекламних повідомлень від імені 

конкретного підприємства;  

 виконати певний обсяг робіт, пов’язаних з позиціонуванням товару на 

ринку, обгрунтуванням цілей та завдань  рекламних кампаній;  

 розробити  план реклами, як одну з складових частин загальної програми 

маркетингу підприємства;  



5 
 

 

 підготувати текст рекламного повідомлення з проведенням замірів щодо 

його ефективності;  

 здійснювати ревізію і контроль рекламної діяльності конкретного 

підприємства;  

 

 

1. КЕРІВНИЦТВО КУРСОВИМИ РОБОТАМИ 

 

Для керівництва курсовими роботами кафедра маркетингу, підприємництва 

і торгівлі призначає керівників - викладачів кафедри. 

Обов'язки наукового керівника: 

- розробка завдання на курсову роботу; 

- надання допомоги в розробці точного змісту курсової роботи, у підборі 

літератури, у виконанні аналітичної частини, в оформленні отриманих даних;  

- перевірка окремих розділів і в цілому курсової роботи;  

- контроль відповідності змісту роботи обраній темі, наукової і практичної 

самостійності  її виконання студентом, обґрунтованості висновків і пропозицій; 

- контроль виконання студентом курсової роботи відповідно до 

календарного плану, затвердженого кафедрою. 

Після виконання окремих розділів курсових робіт студент подає їх 

керівнику на перевірку.  

Перевірені розділи студент доопрацьовує чи переробляє відповідно до 

вказаних зауважень, а після закінчення узгодження з керівником оформляє згідно 

вимогам, які ставляться до роботи. 

Роботи, що не відповідають вимогам, наведеним у цих методичних 

вказівках, до захисту не допускаються. 

 

2.  НАПРЯМИ І ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Тема курсової роботи з дисципліни «Рекламний  менеджмент» повинна 

бути актуальною, відповідати сучасному стану ринку рекламних послуг. 

Тема курсової роботи повинна відповідати профілю майбутнього фаху 

студента, враховувати можливості виконання її практичної і експериментальної 

частини. Рекомендується, щоб вона відповідала напрямку майбутньої 

магістерської роботи. Отримані при виконанні курсової роботи теоретичні і 

експериментальні матеріали можуть бути основою подальшого огляду літератури 

і експериментальної частини наступних курсових робіт і дипломної роботи. 

Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, обґрунтовуючи її 

актуальність, або вибрати з числа вказаних в наведеній нижче тематиці курсових 
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робіт. Остаточне формулювання теми курсової роботи здійснює керівник. Не 

дозволяється обирання двох однакових тем (у даний період часу або на даному 

курсі). 

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ: 

1. Розробка рекламної кампанії для виведення на ринок нового продукту 

(нової ТМ) підприємства __________ 

2. Розробка рекламної кампанії для виходу на новий ринок підприємства 

_________________________. 

3. Розробка рекламної кампанії для репозиціонування (ребрендінгу, 

рестайлингу) продукції (ТМ) підприємства _______. 

4. Розробка рекламної кампанії для пожвавлення попиту на продукцію ТМ 

_________ підприємства _______ 

 

3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсові роботи є самостійними науковими роботами студентів, виконані на 

основі глибокого вивчення питань теми та їх творчої розробки. 

Курсові роботи виконуються в установлені навчальним графіком строки під 

керівництвом наукового керівника. 

До структури і змісту курсових робіт ставляться вимоги як до наукової 

праці (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 

правила оформлення). 

 

3.1 Структура курсової роботи 

Курсова робота складається з декількох структурних елементів: 

- титульний аркуш (додаток А); 

- лист завдання (додатки В та Г); 

- зміст; 

- вступ англійською і українською мовами відповідно; 

- основна частина; 

- висновки та рекомендації; 

- список використаних джерел; 

- додатки. 

 

3.2 Вимоги до оформлення змісту курсової роботи 

Зміст розташовують безпосередньо після титульного аркуша та листа 

завдання, починаючи з нової сторінки. 

До змісту включають: 

- вступ; 
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- теоретична частина: аналітичний огляд літератури (з послідовно 

переліченими назвами усіх підрозділів, пунктів і підпунктів); 

- аналітична частина (з послідовно переліченими назвами усіх підрозділів, 

пунктів і підпунктів)  

- проектна частина (з послідовно переліченими назвами усіх підрозділів, 

пунктів і підпунктів) 

- висновки;  

- список використаних джерел;  

- назви додатків;  

 

4.  ВИМОГИ ДО ВИЗНАЧАЛЬНИХ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

4.1 Вступ 

Коротко розкривається сутність і сучасний стан проблеми, перспективи її 

подальшого розвитку, обґрунтовується актуальність (доцільність) виконання 

теми, надається стисла характеристика об'єкта дослідження, наводяться мета та 

завдання дослідження. Обсяг вступу до 2-х аркушів тексту. Вступ розташовують 

на окремій сторінці. Вступ надається двома мовами – англійською і українською. 

 

4.2 Основні частини курсової роботи 

Суть основної частина курсової роботи викладають, поділяючи матеріал на 

розділи. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Кожний 

пункт і підпункт повинен містити закінчену інформацію. 

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

Аналітичний огляд літератури – аналіз наукової літератури з обраної 

теми. Структура огляду літератури визначається темою роботи і включає 3-4 

питання. На основі аналізу наведених даних обґрунтовується необхідність 

власних досліджень. Аналітичний огляд літератури необхідно ілюструвати 

схемами або графіками. 

Використані літературні джерела повинні бути занесені до списку 

літератури, що дозволяє оцінити науковий рівень курсової роботи, правильність 

вибору шляхів та засобів висвітлення поставленої мети. 

Працюючи над оглядом літератури з теми курсової роботи, студент вивчає: 

- спеціальну літературу: законодавчі державні матеріали, монографії, статті 

у періодичних виданнях (журналах відповідних галузей промисловості; 

реферативних збірниках; збірниках наукових праці, вищих навчальних закладів та 

науково-дослідних інститутів; газетах); 

- науково-виробничу літературу закордонних авторів у перекладі, з експрес-
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інформації відповідних галузей промисловості;  

- довідкову літературу. 

Аналізуючи дані літератури, необхідно намагатись висловлювати своє 

ставлення до проблеми. 

Цей розділ складається з наступних підрозділів: 

1.1 Сутність та основні напрямки рекламної діяльності підприємства; 

1.2 Методи та етапи оцінки рекламної діяльності підприємства; 

1.3 Напрями підвищення ефективності рекламної діяльності. 

Обсяг розділу має складати 12-15 сторінок. 

  

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Цей розділ складається з наступних підрозділів: 

2.1  Характеристика підприємства та його продукції; 

2.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства;  

2.3 Характеристика цільового сегменту 

Обсяг розділу має складати 20-22 сторінки. 

В підрозділі «Характеристика підприємства та його продукції»  автор 

проводить наступні види робіт: 

- основні показники діяльності підприємства за останні декілька років; 

- основні напрямки діяльності підприємства (асортимент, цінова політика, 

політика збуту, тощо).  

В підрозділі «Аналіз зовнішнього середовища підприємства» автору 

необхідно  оцінити стан ринку, динаміку та тенденції попиту, основних 

конкурентів, основні рекламні засоби, що є актуальними для даного ринку. 

В підрозділі «Характеристика цільового сегменту» потрібно окреслити 

основні характеристики споживача, а також визначити портрет споживача із 

застосуванням методики «карта емпатії» тощо. 

На основі отриманих результатів складаються висновки до розділу. 

 

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 

Цей розділ складається з наступних підрозділів: 

3.1. Визначення цілей рекламної кампанії і формування змісту рекламного 

звернення;  

3.2. Вибір засобів розповсюдження реклами і розробка медіа-плану;  

3.3. Планування бюджету та оцінка ефективності рекламної кампанії.  

Кожний підрозділ може мати пункти (підпункти). Орієнтовний обсяг – 20-

25 сторінок. 

Даний розділ містить основні цілі і завдання, що стоять перед 
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підприємством, а також рішення щодо організації рекламної кампанії, які 

сприяють досягненню поставлених цілей. Рекламна кампанія повинна 

плануватися, виходячи з необхідності узгодження цілей, що стоять перед 

підприємством, його потенційних можливостей і конкретної маркетингової 

ситуації на цільових ринках. Розробляючи план рекламної кампанії, необхідно 

також враховувати основні закони, регулюючі комунікаційну діяльність 

підприємств в Україні:  «Про рекламу» і внесені в нього зміни, «Про телебачення 

і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про авторське право і суміжні права», «Про мови», «Про обмеження 

монополізму і недопущення несумлінної конкуренції в підприємницькій 

діяльності», «Про інформацію». 

Розробку рекламної кампанії доцільно виконувати в наступній 

послідовності. 

1. Визначення цілей рекламної кампанії. 

2. Визначення цільової аудиторії. 

3. Генерування ідей і підготовка рекламного (комунікаційного) звернення. 

4. Вибір носіїв реклами (засобів маркетингових комунікацій). 

5. Планування місця, термінів проведення рекламної кампанії (медіа-плану). 

6. Розрахунок бюджету рекламної кампанії. 

7. Оцінка економічної ефективності. 

Цілі рекламної кампанії можуть бути задані у формі установок щодо 

очікуваного стану підприємства до кінця планового періоду, наприклад: 

- забезпечення ефективного виведення нового товару на ринок; 

- завоювання лідируючої позиції щодо популярності торговельної марки; 

- формування або коректування іміджу підприємства, торговельної марки, 

товару; 

- підвищення лояльності до торговельної марки, товару тощо, або шляхом 

визначення конкретних значень контрольних показників, таких як збільшення 

обсягу продажів, частки ринку, зростання прибутку підприємства. 

Ефективність рекламної кампанії у значній мірі залежить від правильності 

визначення цільової аудиторії - тієї аудиторії, на яку повинна бути націлена 

реклама. 

Наступним важливим кроком в організації рекламної кампанії є розробка 

рекламного звернення. Воно має конкретну форму (текстову, візуальну, 

символічну тощо) і структуру: слоган, інформаційний блок, довідкову 

інформацію і ехофразу.  

Після розробки рекламного звернення необхідно вибрати засіб поширення 

даного звернення. На цьому етапі вирішуються питання бажаного охоплення 

аудиторії, періодичності і рівня впливу реклами; визначаються базові медіа-
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засоби і вибираються конкретні носії реклами, приймаються рішення про час і 

географію розміщення реклами. Основні терміни медіа-планування наведені в 

Додатку А, табл.А.1., а також А.2 (при плануванні рекламної кампанії в мережі 

інтернет) 

Реклама може розміщуватися в на бігбордах (щитова реклама), на 

телебаченні і радіо,мережі Інтернет.  

Відбираючи засоби поширення рекламної інформації, потрібно враховувати 

не тільки їхні переваги й обмеження, але і ряд інших характеристик, 

найважливішими з яких є: 

- прихильність цільової аудиторії до визначених засобів поширення; 

- специфіка товару; 

- специфіка звернення; 

- вартість; 

- вибір конкретних засобів поширення реклами. 

Вибір носіїв реклами може здійснюватися за допомогою наступних 

показників: 

1) рейтинг носія (Ratіng) - частка цільової аудиторії, що була в контакті з 

носієм (читали журнал, прослухували радіопередачу і т.д.). Виміряється в 

кількості людей або у відсотках від чисельності населення. У Додатку  А (табл. 

А.3-А.4) наведені рейтинги деяких носіїв реклами.  

2) охоплення (Reach) - кількість людей цільової аудиторії, котрі хоча б 

один раз могли бачити рекламу. При цьому відрізняють Reach(1+) - кількість 

різних людей з даної аудиторії (тобто  аудиторія не повинна дублюватися), котрі 

не менше одного разу контактували з рекламою; Reach(2+) - відповідно не менше 

двох разів; Reach(n+) - не менше n разів. 

Reach = Аудиторія (тис.чол.) * Ratіng(%) * 

               * (100 - Перекриття носіїв реклами (%)) / 10000                          (1) 

У додатку А, табл. А.5 наведені дані щодо крос-парного перекриття різних 

носіїв реклами. 

3) питомі витрати на 1000 (Cost Per Thousand - CPT) - показує вартість 

реального охоплення тисячі читачів, слухачів, глядачів і т.д. Визначається шляхом 

ділення значення тарифу за одиницю рекламної площі (наприклад, за полосу в 

газеті), на тираж (у тисячах екземплярів), або тарифу за одиницю рекламного 

ефіру (наприклад, за 30 секунд ефіру) на розмір аудиторії глядачів/слухачів (у 

тисячах чоловік). 

            CPT= Ціна / Reach                                           (2) 

4) сума рейтингових пунктів (Gross Ratіng Poіnts - GRP) - розраховується 

як сума добутку рейтингів усіх носіїв на кількість підключень до них. Наприклад, 

глядачі побачили ролик двічі або один журнал прочитало декілька читачів.  



11 
 

 

GRP = Ratіng * Кількість розміщень                (3) 

5) GRP1 - уточнений показник суми рейтингових пунктів - враховує, що не 

всі читачі (слухачі, глядачі) звертають увагу на рекламу (Додаток А, табл. А.5). 

6) питомі витрати на тисячу рекламних контактів або вартість 

рейтингового пункту (Cost Per Poіnt - CPP) - показує вартість тисячі рекламних 

контактів. Визначають шляхом ділення значень вартості на GRP1. 

СРР = Сума вартості / GRP1                                  (4) 

7) середня частота сприйняття реклами (Frequency) показує, скільки 

разів у середньому буде сприйнята реклама потенційними споживачами з цільової 

аудиторії. 

Frequency= Σ GRP1/ Σ Reach(1+)                           (5) 

8) CTR — «клікабельність» оголошень, скільки людей побачили рекламу й 

перейшли за посиланням. Допомагає зрозуміти, наскільки оголошення привабливе 

для користувачів. Низький CTR говорить про те, що заголовок не попадає в 

інтереси й бажання користувачів, оффер (або унікальна торгова пропозиція) 

сформульований невиразно або зображення в оголошенні не привертає увагу. 

 

 

9) CPC — вартість кліка, у скільки обходиться один користувач, який 

перейшов по рекламному оголошенню на сайт. Вартість кліку залежить від якості 

оголошення, кількості конкурентів у бізнес-ніші, кількості й специфіки аудиторії. 

Чим більш вузька цільова аудиторія в бізнесі й чим більше конкурентів, тем 

вартість переходу буде вище. 

 

 

10) CR — відсоток конверсії. Показує, яка частка відвідувачів зробила 

конверсійну дію. Конверсією в інтернет-маркетингу називають кількісне 

співвідношення користувачів ресурсу, які зробили цільову дію до загального числа 

відвідувачів. Людина, яка досягла мети на сайті, називається «лід». 

Найчастіше CR (конверсія) розраховують для наступних видів кампаній: 

 Покупка або замовлення товару в онлайн-магазині; 

 Заявка на коллбек або консультацію з фахівцем; 

 Передплата на e-mail розсилку; 

 Соціальна активність користувачів – «поділитися із друзями» у 

соцмережах, коментарі в блозі й інше; 

 Глибина залучення користувачів у контент сайту 
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10) CPA — вартість конверсійної дії. Показує, скільки грошей було 

витрачено на один користувача, що зробив конверсійну дію. Розраховується для 

кожного етапу воронки продажів і показує скільки грошей ми витратили на 

доведення 1 користувача до певного етапу. 

 
11) Конверсійна дія не завжди означає замовлення, хоча замовлення — 

найбільш важливе з конверсійних дій на сайті. Тому існує окрема метрика. 

Замовлення може бути зроблене по телефону. А остання дія на сайті, яку 

зробив клієнт — залишив контактні дані для дзвінка. Тоді при розрахунках CPO 

враховують вартість роботи менеджера колл-центру й витрати на зв'язок. 

 
 

12) LCR — відсоток закритих угод. Відсоток закритих угод показує 

співвідношення тих, хто залишив заявку, і тих, хто купив. 

 
13) CPS — вартість закритої угоди, розраховується аналогічно показникам 

CPA і CPO, замість показника зроблених цільових дій орієнтуються на число 

закритих угод. 

 
 

14) CAC — вартість залучення нового клієнта 

Це сума всіх вкладень на залучення одного нового покупця. Припустимим є, 

якщо CAC вище, чим дохід з первинно залученого клієнта. Якщо прагнути звести 

цей показник до мінімуму, є ризик упустити клієнтів, які готові працювати з вами 

довго. 

 
 

15) LTV — довічна цінність клієнта. Показує прибуток з одного клієнта за 

весь час його взаємодії з компанією. 

 
Вихідні дані для вибору носіїв реклами і  результати розрахунків показників 

вибору носіїв реклами рекомендується показувати у вигляді таблиць (див. 

Додаток А, табл. А.8 - А.10 відповідно).  

Підприємство може очікувати на результати від рекламної акції в тому 

випадку, якщо інформація буде доведена до цільових ринків. З цією метою 

обирають ті носії, що найбільш популярні у потенційних споживачів товару, і 

розміщення реклами в яких буде економічно виправдане. Тобто, найкращими 

носіями реклами є ті, у яких мінімальна вартість тисячі контактів (СРТ) при 

максимальному охопленні (Reach). Обмежуючим фактором при цьому є бюджет 
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рекламної кампанії.  

Слід зазначити, що в сучасних умовах поширено три основних способи 

закупівлі ефірного часу в засобах масової інформації: 

1. Спотова закупівля: 

   Cost = Σ виходів * вартість виходу                                  (6) 

2. Закупівля по GRP: 

Cost = Σ виходів * середній рейтинг *  

          * вартість 1 пункту рейтингу = GRP * СРР                     (7) 

3. Закупівля по охопленню: 

Cost = % охоплення * вартість 1% охоплення                 (8) 

При закупівлі ефірного часу по GRP використовуються знижки і надбавки 

за один пункт рейтингу (Дод.А, табл. А.6). 

Рекламна кампанія може містити в собі не тільки рекламні заходи, але і 

різні заходи щодо стимулювання збуту, спонсорства і т.д. 

Орієнтовна вартість спонсорського пакета в Україні складає: 

- ексклюзивне спонсорство – 100-300 тис. дол., 

- генеральне спонсорство – 50-100 тис. дол., 

- офіційне спонсорство – 30-50 тис. дол., 

- інформаційне та ін. спонсорство – 10-30 тис. дол. 

Вартість спонсорського пакета на телебаченні розраховується з 

урахуванням вартості реклами тієї ж тривалості і понижуючого коефіцієнта 

(Дод.А, табл. А.7).  

Передбачувану програму рекламних заходів, заходів щодо стимулювання 

збуту і т.д. доцільно показати у вигляді таблиць (див. Додаток А, табл. А.11, 

А.12). 

Орієнтована вартість рекламних заходів в мережі Інтернет наведена в дод. 

А.13-А.15 

Зважаючи на обрані носії реклами і терміни проведення рекламної кампанії, 

розробляється план-графік розміщення реклами на різних носіях, а також час і 

місце проведення заходів щодо стимулювання збуту. 

Розрізняють декілька основних видів плану-графіка.  

Послідовний графік – рівномірне розміщення реклами протягом усього 

часового періоду. 

Пульсуючий графік –  нерівномірне за часом розміщення реклами, що 

характеризується чередуванням концентрованих сплесків рекламної активності з 

періодами розміщення реклами в послідовному графіку або з періодами, коли 

реклама взагалі відсутня. Розрізняють зростаюче, таке, що знижується та інше 

нерівномірне розміщення реклами. Вибір варіантів пульсуючого графіка залежить 

від багатьох факторів, у тому числі і від товару. 
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Варіант подання план-графіка рекламної кампанії наведений у Дод. А, табл. 

А.16. 

Також необхідно оцінити ефективність рекламної кампанії – показник 

ROMI. 

Для розрахунків ROMI досить знати: Прибуток (яку принесла рекламна 

кампанія); Видатки (рекламний бюджет). Для зручності розрахунків прибуток 

звичайно беруть без обліку операційних видатків. Формула розрахунку ROMI:  

 

ROMI = (прибуток – видатки) / видатки * 100% 

Приклад: Вартість послуг – 1250$. Маржа – 50%. Рекламний бюджет 

рекламної кампанії склав 400$. Тоді, (1250*0,5 – 400) / 400 = 0.56. ROМI = 0.56 * 

100% = 56%.  

Розрахунки ROMI у ланцюжку багатокрокових продажів. 

 Як приклад, розглянемо побудову продажів через email-розсилку в 

інтернет-магазині одягу. Завдання: Визначити ROMI для рекламних кампаній, які 

спрямовані на залучення нових підписників (не продажів). Для рішення даного 

питання необхідно розуміти, скільки ми заробляємо в середньому з одного 

підписника. Для визначення цінності одного підписника достатньо 

проаналізувати поточні результати й визначити платоспроможність нашої бази. 

Для розрахунків достатньо 2-х метрик: Кількість підписників у базі, прибуток, 

отриманий з даного каналу (наприклад, з останньої розсилки).  

Розрахунки ROMI для багатокрокових продажів 

Підписників  10000  

Кількість переходів (click rate) 26% 2600  

CR з розсилки в заявки (CPL) 10% 260  

CR з CPL в клієнтів (CAC) 80% 208  

Прибуток  90000,00 грн  

Цінність одного підписника  9,00 грн  
 

Також, знаючи коефіцієнт конверсій у вхідні заявки (1) і набутих клієнтів 

(2), можна розрахувати максимальну вартість, яку ми готові платити за 

реєстрацію (CPL) або нового клієнта (CAC)  

Передплатників  10000  

Кількість переходів (click rate) 26% 2600  

CR з розсилання в заявки (CPL) 10% 260  

CR з CPL у клієнтів (CAC) 80% 208  

CPL*  346,15 грн  

CAC*  432,69 грн  

Прибуток  90000,00 грн  

Цінність одного підписника  9,00 грн  
*CPL = 90000:260=345,15 грн 

*CAC = 90000:208= 432,69 грн 

2 

1 
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Тепер, розрахувавши цінність одного підписника, можна спрогнозувати ROMI 

для рекламної кампанії.  

 Рекламна кампанія №1 Період 1  

 Прогнозований прибуток  13500 грн  

 Цінність одного підписника  9 грн  

 Підписників  1500  

 Бюджет  9000 грн  

 ROMI*  50 %  
* ROMI = (13500-9000)/9000*100%=50% 

Для цього, знаючи суму, яку ми заробимо з одного підписника (1) і кількість 

отриманих реєстрацій з рекламної кампанії (2), ми можемо спрогнозувати 

отриманий прибуток (3). Потім зіставляємо прибуток з видатками на рекламну 

кампанію, і отримаємо показник ROMI.  

На основі отриманих результатів складаються висновки до розділу. 

 

Висновки та рекомендації 

Висновки є логічним продовженням аналізу теоретичного і аналітичного 

матеріалу попередніх розділів. Вони повинні бути конкретними, короткими, у 

вигляді пунктів і викладені обов’язково на основі поставлених задач та 

результатів, отриманих при виконанні курсової роботи. На основі отриманих 

висновків у роботі слід викласти рекомендації щодо ефективного використання 

результатів дослідження, які повинні мати реальність впровадження і 

обґрунтованість. Обсяг висновків - до 2-х сторінок. Висновки і пропозиції є 

завершальною частиною роботи і у значній мірі визначають якість курсової 

роботи. 

 

Список використаних джерел 

До списку літературних джерел включають усі використані джерела (15-20 

найменувань) у тому числі англійською мовою – не менше 5.  

Перелік джерел, на які є посилання в курсової роботі, наводять у кінці 

тексту роботи, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають 

бути посилання. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких 

способів: у порядку посилань у тексті, у алфавітному порядку прізвищ перших 

авторів, у хронологічному порядку. 

Список використаних джерел складають відповідно до чинних стандартів з 

бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 8302:2015  Інформація та документація. 

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання). 

 

Додатки 

За необхідності до додатків може бути включений допоміжний матеріал, 

1 

2 
3 
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необхідний для повноти сприйняття роботи: 

- додаткові ілюстрації або таблиці; 

- матеріали, які через великий обсяг не можуть бути внесені до основної 

частини; 

- анкета. 

Додатки повинні бути тісно пов'язані з основною частиною курсової роботи 

та доповнювати її. На додатки обов’язково робляться посилання в основному 

тексті. 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

 

5.1 Загальні вимоги 

Курсова робота має бути виконана рукописним або комп'ютерним 

способом. Робота оформляється на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 

інтервали із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці (з висотою знаків не 

менше 1,8 мм). Розміри поля: верхнє 20 мм, нижнє та ліве 25 мм, праве - 15 мм., 

14 шрифтом Тimes New Roman, відступ тексту 1,25 см. 

Обсяг основного тексту орієнтовно має складати 55-65 сторінок 

рукописного або 45-50 сторінок машинописного тексту, з них більше за 60% 

мають припадати на аналітичну частину. 

Окремі слова та формули, які вписуються до надрукованого тексту, мають 

бути чорного кольору та мати близьку до основного тексту густину, власні імена 

наводяться мовою оригіналу (при першому згадуванні - обов'язково). 

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі 

написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою 

фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту 

(фрагменту малюнка) машинописним способом або від руки. Допускається 

наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та 

підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", 

"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують 

великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують 

маленькими літерами зокрема першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці 

заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 

розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім 

першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту.  

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом 

повинна дорівнювати 1,5 інтервали. 
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Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

До загального обсягу роботи входять додатки, список використаних джерел, 

таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.  

 

5.2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, і 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не 

ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті 

сторінки без крапки в кінці. 

Такі структурні частини роботи, як зміст, вступ, висновки, список 

використаних джерел не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: 

"1.ВСТУП" або "Розділ 6. ВИСНОВКИ".  

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи 

нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера 

розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці 

номера підрозділу не повинна стояти крапка, наприклад "2.3" (третій підрозділ 

другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять 

крапку. В кінці номера не повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2" (другий 

пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно 

подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, 

розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у 

відповідних місцях після згадування в тексті і або у додатках. 

Рисунок позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, 

за виняткам рисунків, поданих у додатках. Номер рисунка повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер рисунка, його 

назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під рисунком. Якщо в 

роботі подано один рисунок, то його нумерують за загальними правилами. 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в 

межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2. -" (друга 

таблиця першого розділу). 

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля 

аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша 

формула третього розділу). 

 

5.3 Рисунки 

Кожен рисунок має відповідати тексту, а текст - рисунку. Назви рисунків 

розміщують після їхніх номерів. При необхідності рисунки доповнюють 

пояснювальними даними. В тексті повинна бути посилання на рисунок.  

Приклад оформлення рисунка: Існує декілька варіантів графіку виходу 

рекламних оголошень – рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1 – Варіанти виходу рекламних звернень [4, с. 124] 

 

5.4 Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують 

Рівномірне Зростаюче Яке знижується Інше 

К
о

н
ц

ен
тр

о
ва

н
е 

р
о

зм
іщ

ен
н

я 

Б
ез

п
ер

ер
в
н

е 

р
о

зм
іщ

ен
н

я 

П
ер

іо
д
и

ч
н

е 

р
о
зм

іщ
ен

н
я 



19 
 

 

симетрично до тексту. Назва і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву 

не підкреслюють. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким 

чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з 

поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків 

можна переносити на інший аркуш. 

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна заміняти лапками. Якщо з двох або більше слів, то при першому 

повторенні його замінюють словами "Те ж саме", а далі лапками. Ставити лапки 

замість цифр, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не 

слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в 

ньому ставлять прочерк. 

 

Приклад оформлення таблиці: 

За результатами впровадження запропонованих заходів, проведено 

розрахунок зміни основних показників діяльності підприємства – табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 –  Основні показники діяльності ТОВ «Промислово-торговельна 

компанія «Шабо» 

Показник 

  

  

2019 рік 

 

 

проект 

 

 

Відхилення 

абсолютне, 

± 

відносне, 

% 
1. Обсяг реалізованої продукції в 

натуральному виражені, тис. дал. 423,01 440.2 17.19 4 
2. Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції, тис. грн.  198567 203147 4580 2 

3. Адміністративні витрати, тис.грн. 16638 16913 275 2 

 

Якщо таблиця переноситься на другий аркуш: 

Продовження табл. 3.1 

Показник 

  

  

2015 рік 

 

 

проект 

 

 

Відхилення 

абсолютне, 

± 

відносне, 

% 
4. Собівартість реалізованої продукції, 

тис. грн.  132034 133240 1206 0.9 

5. Витрати на збут, тис. грн.  40000 43000 2000 0.5 
6. Повні витрати на виробництво і 

реалізацію продукції, тис. грн. 188672 193153 4481 2 
7. Прибуток від реалізації продукції, 

тис. грн.  9895 9994 99 1 

8. Прибуток чистий, тис. грн.  7916 7995.2 79.2 1.0 

9. Рентабельність продукції, % 5.99 6.00 0.01 х 
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5.5 Формули 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-

орфографічних правил. 

Формули розміщують на окремих рядках. Пояснення значень символів і 

числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і 

числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення 

починають зі слова "де" без двокрапки. 

Порядкові номери формул позначають арабськими цифрами в круглих 

дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера.  

 

5.6 Загальні правила цитування та посилання на використані  

джерела 

При написанні роботи автор повинен давати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками.  

Приклад:  

Так, Ф. Котлер визначає послуги як «будь-який захід або вигоду, що одна 

сторона може запропонувати іншій і, які, в основному, невловимі і не призводять 

до оволодіння будь-чим. Виробництво послуг може бути, а може і не бути 

пов'язане з товаром у його матеріальному вигляді» [2]. 

 

5.7 Оформлення списку використаних джерел 

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних показників повністю без пропусків будь-

яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних 

перевірок, вставок пропущених відомостей. 

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку посилань у 

тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні 

роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у 

хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел наведені в 

додатку Д. 
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5.8 Додатки 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її сторінках, 

розмішую їх у порядку появи посилань у тексті роботи. 

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з 

першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток   " і 

велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г,Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один 

додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним 

номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А. 2 - другий 

розділ додатка А; В.3.1 - перший підрозділ третього розділу додатка В.  

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка 

Д; формула (А. 1) - перша формула додатка А. 

 

6. ПІДГОТОВКА КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

Виконана курсова робота у встановлений термін, передбачений 

календарним графіком виконання курсових робіт, подається на кафедру 

маркетингу, підприємництва та торгівлі. Не допускається порушення графіка 

здачі курсової роботи на кафедру. 

Захист курсової роботи відбувається за графіком захисту робіт, 

затвердженим кафедрою. Захист курсової роботи за межами графіка без поважних 

причин знижує загальну оцінку курсової роботи. 

Курсова робота має бути  публічно захищеною на відкритому засіданні 

екзаменаційної комісії, або може бути захищеною дистанційно (Положення 

«Про проведення атестації в дистанційному режимі» від 12.05.2020 р. № 137) 

англійською мовою із представленням презентації роботи. 

Захист курсових робіт відбувається усно, в призначені строки, перед 

комісією в складі трьох викладачів (один із яких - керівник роботи, а два інші - 

провідні викладачі кафедри маркетингу, підприємництва та торгівлі), . За 

підсумками захисту (доповідь і відповіді на питання за темою роботи) комісія 

оцінює роботу. Позитивна оцінка заноситься в залікову відомість і залікову 

книжку студента. Структура формування оцінки за курсову роботу наведена у 

табл. 6.1 

Захист і презентація курсової роботи має відбуватись англійською мовою 
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Таблиця 6.1 – Структура оцінки за виконання та захист курсової роботи 

Параметр мінімум максимум 

своєчасність 0 10 

оформлення 10 15 

якість аналітичної частини 20 25 

самостійність 10 20 

захист 20 30 

Разом 60 100 
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Додаток А 

Таблиця А.1 – Основні поняття медіа-планування 
Universe Генеральна сукупність 

Target Base Базова аудиторія 

Target Base Size Розмір базової аудиторії 

Target Group Цільова аудиторія 

Target Group Size Розмір цільової аудиторії 

Percentage Відсоток цільової аудиторії 

Cost Загальна вартість розміщення 

Reach(Cover)(тис.чол) 

Reach (Cover)% 

Охоплення аудиторії (у цільовій групі) - ті, хто хоч раз бачили 

рекламу в тис.чол. або у відсотках 

Frequency Середня частота контакту з рекламним оголошенням серед обраної 

цільової групи (мін = 1) 

Frequency = OTS / Reach (Cover) 

CPT Вартість однієї тисячі контактів (у цільовій групі) 

TGI Індекс, що показує, наскільки цільова аудиторія охоплена більше 

(менше), чим населення в цілому. Середнє значення = 100 

OTS Кількість контактів, тис.чол. (у цільовій аудиторії) 

Reach(Cover) max Reach 

(Cover) max % 

Максимально можливе охоплення, що досягається при використанні 

обраних видань (тис.чол. або % цільової аудиторії) 

Reach(Cover)base Охоплення, у тис.чол. серед населення в цілому 

Ever read Кількість людей у вибірці, за якими проводяться розрахунки 

Composition Відношення обсягу цільової аудиторії до обсягу населення в цілому 

(%) 

Composition = Reach / Reach base * 100 

CPT/OTS Вартість однієї тисячі контактів (у цільовій аудиторії) 

 Mean OTS Середня частота контакту з рекламним оголошенням у цільовій 

групі  

Mean OTS = OTS / TG Size 

GRP (Gross Rating Points) Cума рейтингів  

GRP = (OTS Base / Base size) * 100 

Cost/GRP Вартість одного пункту рейтингу 

TRP (Target Rating Points) Сума рейтингів (у цільовій аудиторії) 

TRP = Mean OTS*100 = OTS / Target Group Size *100 =  

= Reach * Frequency / TG Size * 100 = 

= Cover% * Frequency * 100 

CPP (Cost Per Point) Вартість одного пункту рейтингу (у цільовій аудиторії) 

Cost Reach (Cover) % Вартість одного відсотка охоплення 

 

Таблиця А.2 – Основні показники при плануванні реклами в  мережі Інтернет 
Показник Сутність показника 

CTR  «клікабельність» оголошень, скільки людей побачили рекламу й перейшли за 

посиланням.  

 
CPC Вартість кліка, у скільки обходиться один користувач, який перейшов по 

рекламному оголошенню на сайт.  

 
CR  відсоток конверсії. Показує, яка частка відвідувачів зробила конверсійну дію. 
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Конверсією в інтернет-маркетингу називають кількісне співвідношення 

користувачів ресурсу, які зробили цільову дію до загального числа відвідувачів. 

Цільовою дією може бути замовлення послуги, покупка товару, реєстрація, 

коллбек і інше. Людина, яка досягла мети на сайті, у маркетингу називається 

«лід». 

 

 CPA 

(CPL)  

Вартість конверсійної дії. Показує, скільки грошей було витрачено на один 

користувача, що зробив конверсійну дію.  

 

 CPO 
Конверсійна дія не завжди означає замовлення, хоча замовлення — найбільш 

важливе з конверсійних дій на сайті. Тому існує окрема метрика. 

Замовлення може бути зроблене по телефону. А остання дія на сайті, яку зробив 

клієнт — залишив контактні дані для дзвінка. Тоді при розрахунках CPO 

враховують вартість роботи менеджера колл-центру й витрати на зв'язок.  

 
 

 LCR  
Відсоток закритих угод 

Замовлення не дорівнює покупка. Ціль усіх маркетингових зусиль довести клієнта 

до оплати. Відсоток закритих угод показує співвідношення тих, хто залишив 

заявку, і тих, хто купив. 

 

 CPS  
Вартість закритої угоди, розраховується аналогічно показникам CPA і CPO, 

замість показника зроблених цільових дій орієнтуються на число закритих угод. 

 

 Серед

ній чек угоди 

Показник, який служить орієнтиром для постановки маркетингових цілей, 

ціноутворення, планування рекламних видатків. 

 

 CAC  
Вартість залучення нового клієнта 

Це сума всіх вкладень на залучення одного нового покупця. Припустимим є, якщо 

CAC вище, чим дохід з первинно залученого клієнта. Якщо прагнути звести цей 

показник до мінімуму, є ризик упустити клієнтів, які готові працювати з вами 

довго. 

 

 LTV  
Довічна цінність клієнта 

Показує прибуток з одного клієнта за весь час його взаємодії з компанією. 
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Таблиця А.3 – Середні рейтинги телевізійних каналів України в сезон високого 

попиту, % 

№ Канал 

Вік 18-54 

міста 50+ 

rat%* shr%** 

1 СТБ 0,24 6,98 

2 1+1 0,46 11,59 

3 Канал Україна 0,34 9,6 

4 ICTV 0,29 8,32 

5 Новий канал 0,22 6,2 

6 Інтер 0,18 5,14 

7 НТН 0,072 2,029 

8 ТЕТ 0,106 3,03 

9 К1 0,07 1,85 

10 2+2 0,13 3,66 

11 Мега 0,034 0,973 

12 Піксель 0,044 1,316 

13 Enter-фільм 0,024 0,694 

14 М1 0,17 1,25 

15 ПлюсПлюс 0,069 1,966 

16 К2 0,08 0,24 
 

*Rat% (Rating) — рейтинг. Показник визначає розмір глядацької аудиторії 

події/ТВ каналу. Середній відсоток глядачів події/ТВ каналу від загальної 

кількості людей, що належать до цільової групи. При розрахунках враховується 

довжина перегляду події/ТВ каналу кожним глядачем. 
**Shr% (Share) — частка аудиторії. Відсоток глядачів, що дивилися 

подію/ТВ канал, від загальної їхньої кількості в заданий проміжок часу. 

 

Таблиця А.4 – Рейтинг радіостанцій України (населення у віці від 12 до 65 років з 

високим рівнем доходів, вибіркова сукупність 12424 тис.чол.) 
№ Радіостанція rat% 

1 Хіт FМ 0,99 

2 Радіо Шансон 0,56 

3 Русское Радио Украина 0,56 

4 Ретро FM 0,33 

5 Люкс FM 0,71 

6 Радіо ROKS 0,59 

7 Kiss FM 0,41 

8 Наше Радіо 0,33 

9 Радіо Relax 0,34 

10 Авторадіо 0,34 
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Таблиця А.5 – Відношення до реклами і ступінь парного перекриття 

Вид реклами 

Частка респондентів, що 

звертають увагу на 

рекламу, % 

Крос-парне 

перекриття носіїв 

реклами, % 

Телевізійна реклама 76 29 

Радіореклама 32,1 29 

Зовнішня реклама (на транспорті) 51,5 46 

Зовнішня реклама (на бігбордах) 37,2 31 

 

Таблиця А.6 – Знижки і надбавки за один пункт рейтингу 
Сезон низького попиту (січень, липень, серпень) -30% 

Сезон високого попиту (жовтень, листопад, грудень) до 20% 

Off prime-time (понеділок - п'ятниця – 18.00-23.00, субота, неділя – 17.00-

23.00) 

-10% 

Блоки між програмами -10% 

Перша й остання позиція +35% 

Фіксований блок або позиція +20% 

Виведенння нового товару (до двох тижнів) -5% 

 

Таблиця А.7 – Коефіцієнти для розрахунку вартості спонсорського пакета 
Вид повідомлення про спонсора Понижуючий 

коефіцієнт 

Титр-заставка на початку і кінці програми ("спонсор програми ...) 0,8 

Динамічна заставка на початку і кінці програми 0,9 

Динамічний логотип 0,5 

Логотип спонсора програми 0,35 

Інтерв'ю зі спонсором 0,5 

Усне оголошення ведучих: "Спонсор програми ..." 0,5 

Рядок, що біжить: "Спонсор програми ..." 0,3 

   

Таблиця А.8 – Вихідні дані для вибору носіїв реклами (приклад розрахунку) 

Носії рекламі 
Аудиторія, 

чол 

Цільовий 

рейтинг, % 
Ціна, грн 

Можлива кількість 

розміщень, од. 

1. Телебачення 

Інтер (30 сек) 22230000 13 11000 180 

.................................     

2. Радіо 

Просто (30 сек) 11739000 17 225 360 

…………………..     

3. Зовнішня реклама 

Бігборди 450000 25 400 60 

4. Транспорт 

Маршрутне таксі 436000 82 850 60 

……………………..     
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Таблиця А.9 – Показники для вибору носія реклами (приклад розрахунку) 

Носії рекламі 

Вартість, 

тис. грн 

GRP GRP1 Reach, 

тис.чол. 

Reach1, 

тис.чол. 

CPT, 

тис. 

грн.  

CPT1, 

тис. 

грн. 

1. Телевізійна реклама 

Інтер (30 сек) 1980 2340 1778,4 2051,83 1559,39 0,965 1,270 

.....................        

2. Радіо реклама 

Просто (30 сек) 81 6120 1964,5 1416,90 454,82 0,057 0,178 

……………        

3. Зовнішня реклама 

Бігборди 24 1560 580,32 201,83 75,08 0,119 0,320 

4. Реклама на транспорті 

Маршрутне такси 51 4920 2533,8 193,06 99,43 0,264 0,513 

…………….        

 

Таблиця А.10 – Показники для розрахунку ефективності Інтернет реклами 

(приклад розрахунку) 
Рекламна кампанія 

Бюджет 5349,60 грн 

Переходів 120 

СРС (ціна переходу) 44,58 грн 

Всього лідів 7 

Конверсія в лід 5,83 % 

Вартість заявки (СPL) 764,23 грн 

 

Таблиця А.11 – Програма рекламних заходів 
Засоби реклами окремих видів 

продукції 

Період 

рекламу-

вання 

Охоплен-

ня, тис.чол. 

Вартість 

розміщення, 

грн.  

Витрати, 

тис. грн. 

1.Продукт А, можливе збільшення 

обсягів продажів, натур.од. 

- реклама на радіо 

- реклама на телебаченні 

- реклама в пресі 

- зовнішня реклама  

Усього витрати на рекламу 

продукту А  

    

2.Продукт В, можливе збільшення 

обсягів продажів, натур.од. 

- реклама на телебаченні 

Усього витрати на рекламу 

продукту В 

    

---------------------------------------     
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Усього витрати      

  

 

Таблиця А.12 – Заходи щодо стимулювання збуту 
Заходи щодо окремих видів продукції Термін 

проведення  

Відповідальна 

особа (виконавці) 

Витрати, 

тис. грн 

1. Стимулювання споживачів 

1.1. Продукт А, можливе збільшення обсягів 

продажів, натур.од. 

Виставка 

Призи і подарунки 

Усього витрати на стимулювання 

   

1.2. Продукт В, можливе збільшення 

обсягів продажів, натур.од. 

Купони на безкоштовне одержання 

Роздача зразків 

Усього витрати на стимулювання  

   

Усього витрати на стимулювання споживачів    

2. Стимулювання дистриб’юторів 

2.1. Продукт А, можливе збільшення обсягів 

продажів, натур.од. 

Участь у виставці 

Знижка з ціни 

Усього витрати на стимулювання 

дистриб’юторів    

   

2.2. Продукт В, можливе збільшення 

обсягів продажів, натур.од. 

Знижка з ціни 

Відшкодування частини маркетингових 

витрат 

Усього витрати на стимулювання, тис. грн. 

   

Усього витрати на стимулювання 

дистриб’юторів 

   

Усього витрати на стимулювання збуту    

 

А.13 – Орієнтована вартість контекстної реклами 
ПАКЕТИ СТАРТ СТАНДАРТ РОЗШИРЕНИЙ 

Тип сайту Односторінковий 

сайт, Landing Page 

Інтернет магазини до 100 

товарів, сайти з 

асортиментом послуг, 

корпоративні сайти 

Інтернет-магазини 

зі 100+ товарами, 

портали, великі 

каталоги 

Пошукова реклама       

Реклама в 

контекстно-медійній 

мережі 

      

Ремаркетинг       

Торгові рекламні 

кампанії 
      

Відео-реклама       

Вартість  Перший місяць  Перший місяць  Перший місяць 
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Від 7000 грн 

  Кожний 

наступний – від 

5000 грн 

Від 9000 грн 

  Кожний наступний – від 

7000 грн 

Від 15000 грн 

  Кожний 

наступний – від 

9000 грн 

 

А.14 – Орієнтована вартість таргетованої реклами 
Пакет Ціна Бюджет за добу Час 

налаштування 

Орієнтовна 

кількість заявок 

Пакет М Налаштування – 

2500 грн 

Від 5$ До 5 роб.днів Від 3 за добу 

Пакет L Налаштування – 

5000 грн 

Від 10$ До 7 роб.днів Від 6 за добу 

Пакет XL Налаштування – 

7500 грн 

Від 17$ До 15 роб.днів Від 10 за добу 

 

А.15 – Орієнтована вартість ведення SMM 
Найменування послуги Вартість (грн) 

Просування бізнес акаунту в Instagram Від 1050 

Щомісячне ведення Instagram Від 1900 

SMM спеціаліст по веденню соц.мереж Від 5000 

SMM просування в соц.мережах Від 2750 

Розміщення постів в місяц Від 550 

Додавання like до однієї фотографії Від 550 

Збільшення підписників в місяць Від 2250 

Видалення спаму в коментарях, раз на тиждень Від 2250 

Проведення конкурсів/розіграшів, раз на місяць Від 2250 

 



 

Таблиця А.16 - План-графік розміщення реклами 
Рекламний засіб Вид реклами Кількість 

виходів, 

публікацій 

Загальна 

вартість, 

грн. 

Дата проведення рекламних заходів 

березень квітень травень 

1-7 8-15 
16-

23 
24-31 1-7 8-15 16-23 24-31 1-7 8-15 16-23 24-31 

1. Білборд 3х6м   6            

2. Сітілайт 1.6x1.8м    14  24  11  25   23  

3. Телеканал 

СТБ 

Рекламний 

ролик, 30с 

  
 9,10 

15,1
6 

25,26  12,13 19,20 26,27  
11,1

2 
18,19 26,27 

4. SMM 

просування в 

соц.мережах 

   

на три місяці 

5. Контекстна 

реклама 

   
на три місяці 

Разом                

  

          



Додаток Б 

Одеська національна академія харчових технологій 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(повна назва кафедри, циклової комісії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
з ___________________________________________________________ 

(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Студента __ курсу групи __________ 

напряму підготовки_______________ 

________________________________ 

(прізвище, ініціали та підпис студента) 

№ зал.книжки __________________ 

Керівник______________________ 

_______________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали та підпис)    

 

Національна шкала _______________     

Кількість балів: __________________ 

Оцінка:  ECTS ___________________  

                                                                        Члени комісії           
                 ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 

                                                                         

 

 

 

 

 

м. Одеса – 20__ рік 
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Додаток В 

Міністерство освіти і науки України 

 

                                                                                                                                          
(назва навчального закладу) 

 

Факультет                                                                                         

Кафедра                                                                                          

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ  

 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема курсової роботи _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Термін здачі студентом закінченої роботи______________________________  

3. Необхідні дані для виконання роботи 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають 

розробці) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу (блок-схеми, графіки, креслення, малюнки)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

6. Дата видачі завдання ________________________________________________ 

 

Керівник _______________________________________________________ 

 

Завдання прийняв до виконання ____________________________________ 
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Додаток Г 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

Студент _______________________________________________________ 

Керівник роботи  _______________________________________________ 

 

 

 

 

№ 

 

Назва етапів курсової роботи 

 

 

Термін 

виконання 

 

Примітка 
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Додаток Д 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводиться у наукових роботах. 
Джерело  Приклад оформлення 

КНИГИ 

Опис книг 1-3 

авторів 

Віват Г.І. Наукова поезія ХХ століття: монографія. Одеса: ВМВ, 2013. 240 

с.  

Каламан О.Б., Харківський Д.Ф. Гроші. Фінанси. Кредит: навч. посіб. 

Одеса: Фенікс, 2013. 281 с.  

Мардар М.Р., Камінський А.Я., Дубровін Ф.Є. Товарознавство. Товари 

тваринного походження: навч. посіб. Львів: Магнолія 2006, 2016. 295 с.  

Автор і перекладач Иваненко А.В. Технологични линии и пътища за повишаване на 

ефективността на оцедително-пресовите съоръжения при производство на 

бели трапезни вина / Иваненко А.В.; пер. от руски М. Славовски. Пловдив, 

1974. 33 с. (болг. яз.). 

Книг чотирьох і 

більше авторів 

Контроль якості та безпеки продукції зернопереробної галузі 

(комбікормова галузь): підучник / Єгоров Б.В. та ін. Київ: ЦУЛ, 2013. 326 

с. Примітки: за потреби у заголовку бібліографічного запису 

позатекстового посилання можна зазначити більше ніж три імені авторів. 

ОПИС 

СЕРІАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ 

Баканурський Г.Л. Библейские догмы и политические спекуляции. Киев: 

Знание, 1985. 49 с. (Науч.-атеист. сер. Вып. 6).  

Ангелов Г.В. Нравственно-этические основы менеджмента: учеб. пособие. 

Киев; Одесса: НПО ППА, 1996. 195 с. (Соц. проблемы упр.). 

ОПИС 

ДОКУМЕНТА, 

ЩО НЕ МАЄ 

АВТОРІВ, 

СТВОРЕНОГО 

УКЛАДАЧАМИ 

ТА ІН. 

Александр Карпович Гладушняк: библиогр. указ. / сост. Белявская Н.П., 

Кузяк Л.Л., Мазепа Т.Е. Одесса: Букаев В.В., 2013. 114 с.  

 

За редакцією Передаточные механизмы: сб. ст. / под ред. В.Ф. Мальцева; Одес. технол. 

ин-т им. М.В. Ломоносова. М., 1966. 335 с.  

Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика / за ред. 

О.І. Павлова. Одеса: Астропринт, 2016. 172 с. Оценка резервов роста 

производительности труда в промышленности / под ред. О.А. Турецкого. 

Киев: Техніка, 1984. 112 с. 

ОПИС ЗБІРНИКІВ 

НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ І 

МАТЕРІАЛІВ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 

(колективний 

автор) 

Збірник наукових праць молодих учених, аспірантів та студентів / Одес. 

нац. акад. харч. технологій. Одеса, 2016. 408 с.  

Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми: зб. тез доп. Міжнар. 

наук.-практ. каф., Одеса, 13-17 верес. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. 

технологій. Одеса: ОНАХТ, 2016. 133 с. 

БАГАТОТОМНЕ 

ВИДАННЯ 

ОКРЕМИЙ ТОМ 

Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2004. Т. 3: Біо-Бя. 700 с. 

 Банковая энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Биржа. История и современная 

организация фондовых бирж на Западе и в России / под ред. 

Яснопольского Л.Н. Киев: Изд-во Банковой энцикл., 1917. 607 с. 

КНИГИ НА 

ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

Vereitina I. Renewable sources of energy. Kyiv, 2013. 224 p.  

First-year English. Programmed Reading Course / ed. by Berman I. Odessa: 

Odessa Lomonosov Technological Inst. of Food Industry, 1973. 290 p. 

ЗАКОНОДАВЧІ Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Київ: Мін-во 
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ДОКУМЕНТИ Юстиції України, 2006. 124 с.  

Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / 

Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2004. 17 с. 

ОПИС 

АВТОРЕФЕРАТУ 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Цюндик О.Г. Удосконалення технології виробництва комбікормів для 

коней: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.02: захист 16.12.2016 / наук. 

кер. Б.В. Єгоров. Одеса: ОНАХТ, 2016. 20 с. 

ОПИС 

ДИСЕРТАЦІЇ 

Пронькіна К.В. Вдосконалення технології м’ясних продуктів шляхом 

використання електроактивованої води: дис. … канд. техн. наук: 05.18.04: 

захист 29.11.2016 / наук. кер. Л.Г. Віннікова. Одеса: ОНАХТ, 2016. 160 с. 

ОПИС 

СТАНДАРТІВ 

ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і 

збірниках. Київ, 2010. 16 с. 

ПАТЕНТНІ 

ДОКУМЕНТИ 

Кормозапарник: а.с. 1026761 СССР: МКИ3 А23N 17/00 / Егоров Б.В., 

Шерстобитов В.В. № 3411184/30-15; заявл. 24.03.82; опубл. 07.07.83, Бюл. 

№ 25.  

Жирова композиція для комбікормів: пат. на винахід 107508 Україна: МПК 

А23К 1/10 / Єгоров Б.В., Фігурська Л.В.; власник ОНАХТ. № а201302705; 

заявл. 04.03.2013; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1. 

СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ДОКУМЕНТІВ 

Стаття з книги Антонюк О.П. Окремі підходи щодо проведення економікостатистичного 

аналізу підприємств оліє-жирової промисловості // Управління фінансово-

економічною безпекою підприємств харчової промисловості: аналіз і 

синтез методів / за заг. ред. Немченка В.В. Одеса, 2013. С. 115-131. 

або Антонюк О.П. Окремі підходи щодо проведення 

економікостатистичного аналізу підприємств оліє-жирової промисловості. 

Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової 

промисловості: аналіз і синтез методів / за заг. ред. В.В. Немченка. Одеса, 

2013. С. 115-131. 

СТАТТЯ З 

ОКРЕМОГО 

ТОМУ 

БАГАТОТОМНОГ

О ВИДАННЯ 

Жуковський Е.Й. Демидов Павло Геннадійович // Енцикл. Сучас. України. 

Київ, 2007. Т. 7. С. 334.  

або Жуковський Е.Й. Демидов Павло Геннадійович. Енцикл. Сучас. 

України. Київ, 2007. Т. 7. С. 334. 

ГЛАВА, РОЗДІЛ Теоретичні основи публічного управління сільськими територіями / Павлов 

О.І. та ін. // Публічне управляння сільськими територіями України: навч. 

посіб. / за ред. А.П. Савкова та ін. Київ, 2016. Тема 1. С. 9-60.  

або Теоретичні основи публічного управління сільськими територіями / 

Павлов О.І. та ін. Публічне управляння сільськими територіями України: 

навч. посіб. / за ред. А.П. Савкова та ін. Київ, 2016. Тема 1. С. 9-60. 

СТАТТІ З ЖУРНАЛІВ 

Статті 1-3 авторів Єгоров Б.В. Особливості технолоії зберігання сировини на комбікормових 

заводах // Корми і факти. 2016. № 3. С. 6-7.  

або Єгоров Б.В. Особливості технолоії зберігання сировини на 

комбікормових заводах. Корми і факти. 2016. № 3. С. 6-7.  

Волошенко О.С., Хоренжий Н.В. Показники якості зерна пшениці за 

вимогами стандартів України та США // Хранение и перераб. зерна. 2016. 

№ 11. С. 49-51.  

або Волошенко О.С., Хоренжий Н.В. Показники якості зерна пшениці за 

вимогами стандартів України та США. Хранение и перераб. зерна. 2016. № 

11. С. 49-51.  

Черненко Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія отримання 

залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової // 

Харч. наука і технологія. 2016. Т. 10, вип. 2. С. 42-49.  
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або Черненко Н.К., Озоліна С.О., Нікітіна О.В. Технологія отримання 

залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової. 

Харч. наука і технологія. 2016. Т. 10, вип. 2. С. 42-49. 

СТАТТІ 4 І 

БІЛЬШЕ АВТОРІВ 

Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для 

домашніх тварин / Макаринська А.В. та ін. // Зернові продукти і 

комбікорми. 2016. Т. 62, № 2. С. 44-47.  

або Оцінка санітарної якості білково-вітамінно-мінеральної добавки для 

домашніх тварин / Макаринська А.В. та ін. Зернові продукти і комбікорми. 

2016. Т. 62, № 2. С. 44-47. 

СТАТТЯ З 

ГАЗЕТИ 

Єгоров Б.В. Новий рівень співпраці // Освіта України. 2013. 25 берез. (№ 

12). С. 10.  

або Єгоров Б.В. Новий рівень співпраці. Освіта України. 2013. 25 берез. (№ 

12). С. 10. 

СТАТТЯ З 

ПРОДОВЖУВАН

ОГО ВИДАННЯ 

Д’яконова А.К., Степанова В.С. Порівняльний аналіз біологічної цінності 

та здатності насіння чіа і льону до вологоутримання // Харч. промсть: наук. 

журн. / Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2016. № 19. С. 40-45.  

або Д’яконова А.К., Степанова В.С. Порівняльний аналіз біологічної 

цінності та здатності насіння чіа і льону до вологоутримання. Харч. 

промсть: наук. журн. / Нац. ун-т харч. технологій. Київ, 2016. № 19. С. 40-

45. 

ОПИС СТАТТІ У 

ВИДАННЯХ, ЩО 

МАЮТЬ СЕРІЇ 

Кананихіна О.М., Сергєєва Т.П. Цінності як основа формування у 

студентів технологічних спеціальностей ставлення до власного здоров’я // 

Наук.часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 15. Наук.-пед. 

пробл. фіз. культури (фіз. культура: спорт): зб. наук. пр. Київ, 2016. Вип. 

3К1(70)16. С. 25-29.  

або Кананихіна О.М., Сергєєва Т.П. Цінності як основа формування у 

студентів технологічних спеціальностей ставлення до власного здоров’я. 

Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова. Сер. 15. Наук.-пед. 

пробл. фіз. культури (фіз. культура: спорт): зб. наук. пр. Київ, 2016. Вип. 

3К1(70)16. С. 25-29. 

СТАТТІ З 

НАУКОВИХ 

ПРАЦЬ 

Безбах І.В., Воскресенська О.В. Застосування термомеханічних систем в 

харчових технологіях // Наук. пр. / Одес. нац. акад. харч. технологій. Одеса, 

2016. Т. 80, вип. 1. С. 74-77.  

або Безбах І.В., Воскресенська О.В. Застосування термомеханічних систем 

в харчових технологіях. Наук. пр. / Одес. нац. акад. харч. технологій. 

Одеса, 2016. Т. 80, вип. 1. С. 74-77. 

МАТЕРІАЛИ 

КОНФЕРЕНЦІЙ 

Єгоров Б.В., Воєцька О.Є., Макаринська А.В. Аналіз дипломних проектів 

студентів спеціальності «Технології зберігання і переробки зерна» // 

Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для 

самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів: матеріали 47-ї 

наук.-метод. конф., Одеса, 4-5 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. 

технологій. Одеса, 2016. С. 163-165.  

або Єгоров Б.В., Воєцька О.Є., Макаринська А.В. Аналіз дипломних 
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