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Мета курсу: забезпечити формування громадської думки та управління нею 
за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової 
інформації – преси, радіо, телебачення, зв’язку, а також безпосередніх контактів з 
громадськістю, з цільовою аудиторією, партнерами, споживачами, клієнтами. 

Дисципліна «Організація рекламної діяльності» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Політична економія», вона інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Економіка 
підприємства». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Фінанси підприємства», «Менеджмент і маркетинг», 
«Потенціал і розвиток підприємства», «Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіння знаннями про стратегію, тактику і техніку 
проведення рекламних та ПР-кампаній, здатність дослідити особливості 
маркетингового ринку, а також складові медіа-планування та медіа-маркетингу, 
з’ясування сутності саморекламування та особливості його застосування в Україні, 
знати концептуальні засади рекламування та ПР-діяльності. 

Програмні результати навчання: 
знати: поняття та основні аспекти рекламної та ПР-діяльності, особливості, методи і 
засоби роботи із громадськістю, різновиди рекламних та ПР-заходів, канали 
поширення інформації, етичні норми і професійні стандарти роботи журналістів, 
рекламних фахівців і працівників сфери паблік рілейшнз. 
вміти: моніторити інформаційний простір, створювати інформаційну базу, 
працювати із журналістами та медіа, формувати тактику та стратегію рекламної та 
ПР-кампанії у ЗМІ, готувати рекламні гасла, сюжети, тексти, прес-релізи, 
інформаційні повідомлення тощо. 
володіти: методами та навичками використання найбільш ефективних форм і 
методів організації та налагодження зв‘язків організації (фірми) з цільовою 
аудиторією, з грамотним використанням системи ЗМІ.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Рекламний процес і рекламні агентства 
як його учасники. Рекламодавець та його функціональність. Основні функції 
рекламодавця. Рекламні агентства як учасники рекламного процесу. Способи та 
засоби поширення реклами. Засіб поширення реклами. Рекламні агентства повного 
циклу. Спеціалізовані рекламні агентства. Організація та планування рекламних 
кампаній. Основні завдання рекламних кампаній. Різновиди рекламних кампаній. 
Загальний план рекламної кампанії. Модель «ефективної періодичності». 
Креативний план рекламної кампанії. Реалізація плану використання засобів 
реклами та PR. Інтегровані стратегії комунікації: методи просування, стимулювання 
й іміджування. Вибір засобів на основі цілей кампанії. Розробка рекламної стратегії. 
Етапи побудови рекламної стратегії. 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РЕКЛАМНОЇ ТА ПР-ДІЯЛЬНОСТІ. Самостійні РR-
організації. Завдання PR-комунікацій. Рекламні працівники та їх функції. Секретар, 
секретар-референт керівника фірми. Прес-секретар, прес-аташе . Оглядач, аналітик 
прес-служби прес-центр. Політичний менеджер . Дипломати. Структура PR-
агентства: відділ по роботі з клієнтами; творчий або художній відділ (дизайн-



студія); відділ реклами і PR; відділ зв'язків з експертами та роботи зі ЗМІ; 
літературна група; технічний відділ; відділ досліджень та стратегічного планування; 
фінансово-господарський відділ. Інструменти ПР-діяльності. Прес-конференція. 
Прес-тур. Конференція. Семінари. Дебати/дискусії. Круглий стіл. Публічні 
слухання. Політика як сфера соціальної діяльності індивіда. Проблема комунікації у 
політиці. Концепція «політичної мови». Спеціальні події в політичних PR: інтерв’ю, 
публічні виступи, прес-конференції, масові заходи. Виборча кампанія і PR. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 


