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Актуальність даної роботи підтверджується необхідністю 

швидкого управління контекстною рекламою у соціальних 

мережах з використанням єдиної централізованої системи, яка 

реалізує в собі як можливість перегляду статистики рекламних 

кампаній в різних соціальних мережах, так і можливість створення 

нових рекламних кампаній з різноманітним таргетингом 

відповідно до цільової категорії. Тому, враховуючи постійних ріст 

попиту на контекстну рекламу в соціальних мережах, розробка 

подібної системи є напрочуд актуальною і така система може мати 

великий попит у різноманітних рекламних фірм. 

Метою даної роботи є підвищення ефективності роботи системи 

управління контекстною рекламою на основі проведеного 

аналізу, що дозволило б зменшити час на адміністрування 

рекламних оголошень, а також розширити функціональність 

стандартних систем. 

 



Об’єктом даного дослідження є процес 
управління контекстною рекламою в 
соціальних мережах. 

 

Предмет дослідження – методи та 
засоби розробки систем управління 
контекстною рекламою. 



Наукова новизна одержаних результатів. 
 

• запропоновано систему розміщення рекламних оголошень в 

соціальних мережах, яка на відміну від існуючих дозволяє ефективно 

здійснювати керування рекламними кампаніями за рахунок 

використання автоматизованої роботи покращеної системи аукціонів 

(RTB) та здійснювати пошук цільової 

аудиторії відповідно заданих критеріїв; 
 

• вперше розроблено систему управління контекстною рекламою в 

соціальних мережах, яка за рахунок ефективної організації обміну та 

збереження даних забезпечує підвищення швидкодії та розширення 

функціональних можливостей процесу управління контекстною 

рекламою в соціальних мережах; 
 

• вперше було запропоновано технологію зберігання параметрів 

таргетування рекламних кампаній з метою їх подальшого повторного 

використання (персоналізацію), що дозволяє значно скоротити час, 

що затрачає рекламодавець при роботі з рекламою. 



 Контекстна реклама — принцип 
розміщення реклами, коли остання 
орієнтується на зміст інтернет-сторінки 
вручну або автоматично, може бути у вигляді 
банера чи текстового оголошення. 



 Google AdWords 

 Яндекс.Директ 

 Begun 

 Yahoo! Publisher Network 

 Microsoft adCenter 

 Mail.ru Group 



Зовнішній вигляд сторінки статистики  

системи Яндекс.Директ 



Зовнішній вигляд системи Google AdWords 



Інтерфейс роботи з рекламними кампаніями мережі “Facebook” 



Інтерфейс роботи з рекламними кампаніями мережі “Twitter” 



Вибираємо аккаунт 
рекламодавця

Вибираємо дію 
«Створити рекламу»

Вибираємо тип 
реклами

Вибираємо 
спрямованість 

реклами

Налаштовуємо 
таргетинг реклами

Налаштовуємо 
таргетинг реклами

Вибираємо бюджет 
рекламної кампанії

Визначаємо початок 
та тривалість 

кампанії

Визначаємо тип 
оплати за кампанію 
(за переглядом чи 

переходом)

Розміщуємо рекламу

Вибираємо аккаунт 
рекламодавця

Вибираємо дію 
«Створити рекламу»

Вибираємо тип 
реклами

Вказуємо ім’я 
кампанії

Визначаємо початок 
та тривалість 

кампанії

Вибираємо 
спрямованість 

реклами

Вибираємо  тип 
таргетингу

Налаштовуємо 
таргетинг

Вибираємо бюджет 
рекламної кампанії

Розміщуємо рекламу

Етапи створення рекламної кампанії в мережі “Facebook” 

 

Етапи створення рекламної кампанії в мережі “Twitter”  



Вибираємо аккаунт 
рекламодавця

Вибираємо дію 
«Створити рекламу»

Вибираємо тип 
реклами

Вибираємо 
спрямованість 

реклами

Налаштовуємо 
таргетинг реклами

Вибираємо бюджет 
рекламної кампанії

Визначаємо початок 
та тривалість 

кампанії

Визначаємо тип 
оплати за кампанію 

(за перегляд чи 
переходом)

Зберігаємо рекламну 
кампанію

Налаштовуємо 
відображення 

реклами

Вказуємо 
взаємозв’язки між 

частинами кампанії

Синхронізуємо зміни 
із соціальною 

мережею

Етапи створення рекламної кампанії  

в централізованій системі 
 



Головна панель системи 



Вікно вибору типу рекламної кампанії 



 Таргетинг (англ. target — ціль) — рекламний 
механізм, що дає можливість виділяти із всієї 
аудиторії відвідувачів тільки ту частину, що 
задовільняє певним критеріям (цільову аудиторію). 

- мовний таргетинг  
- географічний таргетинг, або геотаргетинг 
- часовий таргетинг 
- орієнтування за ключовими словами і фразами 
- соціальний таргетинг 
- таргетинг по рекламних майданчиках 
- демографічний таргетинг 
- поведінковий таргетинг 
 



Форма створення персони 



Вікно редагування реклами 



Результатом виконання даної роботи є система 
для розміщення контекстної реклами в двох 
соціальних мережах – Facebook та Twitter. 
Система дозволяє власноруч створювати 
таргетовані рекламні оголошення, не 
використовуючи стандартну графічну 
оболонку Web-сайту відповідного сервісу. 
Дана процедура значно спрощує роботу з 
власними рекламними кабінетами та 
рекламними кампаніями. 



Дякую за увагу! 


