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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки і маркетингу НТУ «ХПІ». Досвід роботи - 
більше 15 років. Автор понад 50 наукових та 
навчально-методичних праць, в тому числі 2-х 
підручників, 3 монографій з актуальних проблем 
економіки. Провідний лектор з дисциплін: 
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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
економіки і маркетингу НТУ «ХПІ». Досвід роботи - 
більше 7 років. Автор понад 100 наукових та навчально-
методичних праць, в тому числі 6 підручників та 
навчальних посібників з грифом МОН, 6 монографій з 
актуальних проблем економіки. Провідний лектор з 
дисциплін: «Маркетинг», «Оцінка ефективності рекламної 
діяльності», «Конкурентоспроможність підприємств», 
«Бізнес-консалтинг», «Конкурентоспроможність бізнесу» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння сучасними поняттями і категоріями реклами і PR; ознайомлення студентів з 
основними інструментами реклами і PR, можливостями і обмеженнями їх використання; ознайомлення студентів зі 
специфікою вітчизняного рекламного бізнесу; розуміння специфіки використання сучасних рекламних та PR технологій; 
ознайомлення з методами розрахунку бюджету та оцінки ефективності реклами і PR. 

Мета 
Формування у майбутніх фахівців знань і умінь необхідних для подальшого застосування конкретних методів і прийомів 
рекламної діяльності та PR. Отримання і систематизація знань про систему маркетингових комунікацій організації та 
відпрацювання навичок планування та проведення рекламної і PR кампаній.. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (5 семестр). 

Результати навчання 

Студент зможе проводити вибір каналів поширення рекламних звернень; визначати і застосовувати конкретні носії 
реклами і оптимальне їх поєднання; проводити аналіз комплексу факторів, що впливають на сприйняття товару, послуги 
через різні канали отримання інформації; аналізувати і оцінювати ефективність різних форм і видів реклами і PR; 
планувати, організовувати і проводити рекламні заходи в залежності від поставлених цілей. 
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Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: Лекції - 32 год., Практичні заняття - 16 год., Самостійна робота - 72 год. 

Вимоги викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для 
проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять з виконаними завданнями. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда по темі. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою 
оволодіння необхідною якістю знань з дисципліни необхідна відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Цілі маркетингу, рекламних комунікацій та 

просування товарів. 
Практичне 
заняття 1 

Поняття, види та засоби реклами. 
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Стадії реакції споживача. 
Вибір цільової аудиторії методом 
важелю. 
Дистриб’ютори як цільова 
аудиторія. 
Схема дій споживача під час 
прийняття рішення про покупку 
Особливості європейської та 
американської рекламних систем 
Основні ознаки класифікації 
рекламних засобів. 
Міжнародний комплекс 
рекламної практики. 
Новітні методи рекламної 
діяльності. 
Аналіз сучасного ринку 
рекламних засобів. 
Діяльність Української асоціації 
маркетингу на ринку рекламних 
послуг. 
Аналіз порушень вимог 
законодавства з питань 
регулювання рекламної 
діяльності. 
Сутність та структура механізмів 
регулювання рекламної 
діяльності. 
Особливості рекламної діяльності 
за кордоном. 
Внутрішнє та зовнішнє 
середовище реклами. 

Лекція 2 Цільова аудиторія та цільова поведінка Практичне 
заняття 2 

Постановка цілей реклами i ринкове 
позиціювання 

Лекція 3 Цілі комунікації та позиціонування Практичне 
заняття 3 

Планування, організація та проведення 
рекламної кампанії. 

Лекція 4 Сутність, цілі та завдання реклами в сучасних 
умовах 

Практичне 
заняття 4 

Креативні технології в рекламі. 

Лекція 5 Регулювання рекламної діяльності Практичне 
заняття 5 

Розрахунок рекламного бюджету. 

Лекція 6 Реклама і комплекс маркетингу Практичне 
заняття 6 

Ефективність рекламної діяльності. 

Лекція 7 Основні види реклами Практичне 
заняття 7 

Основи організації PR. Створення прес 
релізу. 

Лекція 8 Засоби розповсюдження реклами Практичне 
заняття 8 

Технології політичного PR, PR в 
державних структурах та некомерційних 
організаціях. 

Лекція 9 Планування та організація рекламної 
діяльності 

 



Лекція 10 Основи технології рекламної діяльності  Організаційна схема рекламного 
процесу 
Функції ЗМІ як учасників 
рекламного процесу. 
Класифікація рекламних агенцій. 
Держава як рекламодавець. 
Рекламні війни. 
Особливості аудиторії різних 
носіїв реклами. 
Медіахарактеристики 
радіостанцій. 
Критерії вибору каналів 
розповсюдження реклами. 
Проблеми і труднощі 
міжнародної реклами. 
Концепція креативної творчості в 
рекламі та мотивація в 
рекламних повідомленнях. 
Методики тестування реклами. 
Процес формування візуальних 
образів в рекламі. 
Оцінка достовірності даних про 
ефективність реклами. 
Національні особливості в 
рекламі. 
Критерії ефективності взаємодії із 
ЗМІ. 
Правове регулювання в сфері PR. 
Основні міжнародні Кодекси 
професійних стандартів в сфері 
PR. 
Комунікативний простір. 
Можливості вербального впливу 
на аудиторію. 
Поняття політичного консалтингу. 
Задачі та функції відділів PR. 
Сутність та поняття іміджу. 
Професійні вимоги до спеціаліста 
з PR. 
Прес-кліпінг як PR технологія. 
Службові PR документи. 

Лекція 11 Методи розрахунку рекламного бюджету  

Лекція 12 Оцінка ефективності реклами  

Лекція 13 Роль та місце PR в маркетинговій діяльності 
підприємства 

 

Лекція 14 Основи процесу PR  

Лекція 15 Засоби PR та соціальні PR-кампанії  

Лекція 16 Технології в PR  



Ефективність PR. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Відмінність маркетингових комунікацій і просування товару з погляду комплексу маркетингу. Взаємодія різних елементів комплексу маркетингу з покупцями. 
Реклама як елемент системи маркетингових комунікацій. Public relations як елемент системи маркетингових комунікацій. Персональний продаж як елемент 
системи маркетингових комунікацій. Стимулювання збуту як елемент системи маркетингових комунікацій. Потреби, мотивація, відносини. Види мотивів 
покупки. Значення вивчення мотивацій споживача. Основні стадії процесу прийняття рішень покупцем. Фактори, що впливають на поведінку покупця на 
споживчому ринку. Типи цільових аудиторій в маркетингових комунікаціях. «Портрет» споживача. Адресати комунікативної політики підприємства. Очікуваний 
результат впливу. Рекламні посередники (рекламні агентства, агентства байери та селлери). Основи вимоги до створення рекламного повідомлення. Сутність 
творчого підходу до розробки рекламного повідомлення. Творчі стилі. Принципи побудови прес-релізу. Класифікація рекламних кампаній. Планування 
рекламної кампанії. Технологічні етапи розробки рекламної кампанії. Шляхи обчислення бюджету на рекламну діяльність. Особливості фінансування рекламної 
кампанії. Психологічна ефективність реклами. Технології створення друкованої реклами. Технології виробництва зовнішньої реклами. Технології виробництва 
відеореклами. Технології виробництва радіореклами. Мультимедійні технології в рекламі. Оцінка ефективності рекламної діяльності. PR: визначення, цілі, 
завдання, об'єкти. Недоліки та переваги PR. Відмінності PR від реклами. Імідж, репутація, пабліситі.  Заходи для журналістів. Інформаційні матеріали для ЗМІ. 
Внутрішньокорпоративний PR. Засоби Інтернет-комунікацій в PR. Лобіювання: визначення, недоліки і переваги. Ефективність PR-кампанії. Спонсорство і 
благодійність. PR-заходи в кризовій ситуації. Комунікативні особливості різних типів культур. Складові позитивного іміджу організації та особистості 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення практичних занять передбачає: наявність ПК, доступ до Інтернет, наявність міні-ситуацій та кейсів для проведення прикладних практичний 
занять  

СИСТЕМА ОЦІНКИ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності оцінка ЕСТ Оцінка за національною шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
•практичні роботи: 30% семестрової оцінки; 

•самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• Вивчення лекційного матеріалу і КР: 20% семестрової 

оцінки; 
•залік: 30% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 З 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
0-34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 
НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників кафедри або директорату. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 



 


