
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МЕДІАМАРКЕТИНГ» 

 

Мета дисципліни - формування у студентів системи теоретичних знань про 

медіамаркетинг та практичних навичок використання маркетингового 

підходу, інструментарію, методів і рішень для забезпечення успіху 

медіапідприємства на цільовому ринку. 

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Медіамаркетинг» тісно 

пов'язана з такими навчальними дисциплінами: «Маркетинг», «Соціологія», 

«Психологія», «Менеджмент», «Паблік Рілейшнз», «Журналістика» тощо. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: 

Знати та розуміти: 

 теоретичні основи стратегічного та операційного  маркетингу; 

 зміст маркетингової діяльності, особливості маркетингу  засобів масової 

інформації, складові комплексу маркетингу медіапідприємств; 

 моделі маркетингової діяльності та особливості їх використання в 

медіаіндустрії; 

 маркетингові стратегії в медіаіндустрії, особливості їх розробки; 

  структуру маркетингового плану медіапідприємства, принципи організації 

роботи з підготовки та контролю за його виконанням  

 інструменти аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища 

медіапідприємства; 

 методи дослідження аудиторії ЗМІ, напрямки й способи використання 

отриманої інформації;  

особливості створення медіабрендів, а також портфелів брендів 

медіакомпаній;  

 особливості ціноутворення на медіаринку;  

  специфіку дистриб’юторської діяльності медіапідприємств; 

                    етапи планування й технології розробки стратегій просування ЗМІ та їх  

медіапродуктів. 



 процеси організації і контролю маркетингової діяльності на 

медіапідприємстві. 

 

Уміти: 

 розробити комплекс маркетингу медіапідприємства 

здійснювати  маркетинговий аналіз медіаринку і медіапідприємства, 

інтерпретувати маркетингову інформацію, аналізувати маркетингові 

показники. 

формувати профіль аудиторії на основі зібраних даних 

 розробити маркетингову стратегію для медіапідприємства 

 створити маркетинговий план для медіа підприємства та медіапродукту 

 формувати і розвивати бренд та портфель брендів медіа підприємства  

 розробляти комунікаційні кампанії з просування медіапідприємства та 

медіапродукту на ринок 

 аналізувати  результативність маркетингових заходів, з позиції їх внеску в 

формування капіталу медіабренду  

Сфера реалізації набутих компетентностей: (на академічному рівні та 

практичному рівні) науковці, експерти, консультанти, менеджери, 

медіамаркетологи, які вирішують професійні завдання і практичні проблеми 

підприємств медіаіндустрії . 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

1. Сутність маркетингу в медіаіндустрії 

2. Комплекс маркетингу в медіаіндустрії  

3. Маркетингові дослідження в медіаіндустрії 

4. Планування маркетингової діяльності медіапідприємства  

5. Медіабрендинг 

6. Ціноутворення в медіаіндустрії  

7. Маркетингові комунікації ЗМІ та їх медіапродуктів 

8. Дистрибуція в в медіаіндустрії 

9. Організація та контроль маркетингової діяльності на медіапідприємстві 



Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 

навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Архипова Тетяна Василівна, канд.екон.наук, доцент кафедри маркетингу імені 

А.Ф. Павленка 

E-mail: atv092016@gmail.com 
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