
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ ТА PR ЗАХОДІВ 
 

Мета курсу – засвоєння алгоритму організації рекламних та PR заходів, 
розуміння процесів PR, оволодіння технологіями їхнього забезпечення. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Організація рекламних та PR заходів» 
має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Українська мова за 
професійним спрямуванням», «Проблематика ЗМІ», «Міжнародна 
журналістика», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», 
«Брендинг», «Сторітеллінг» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатність розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
працювати в команді; здатність спілкуватися державною мовою; здатність 
спілкуватися іноземною мовою; здатність до креативного та критичного 
мислення; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність виявляти 
ініціативу та підприємливість; здатність застосовувати знання зі сфери 
соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; здатність 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатність 
ефективно просувати створений медійний продукт; здатність володіти 
навичками критичного аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, 
генерування нових ідей у вирішенні дослідницьких і практичних завдань 

Програмні результати навчання: 
знати: предметну область професійної діяльності; методи дослідження 

соціальних груп з подальшим визначенням найефективніших шляхів 
формування в них необхідного ставлення до товарів та послуг, державних та 
громадських установ та об’єднань, подій, стратегії проведення рекламних та 
PR заходів, можливості PR у галузі реклами, принципи і функції PR, методику 
налагодження зв’язків з громадськістю, підходи до типології груп 
громадськості, основні форми роботи по налагодженню зв’язків з 
громадськістю, методику визначення ефективності та дієвості PR. 

вміти: пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих 
знань; застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення 
інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції; оцінювати 
інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або разом з 
колегами; використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології 
та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних 
завдань; вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, 
письмову та електронну комунікацію, українською мовою; вільно 
спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну 
комунікацію, іноземною мовою; передбачати реакцію аудиторії на 
інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-
комунікаційних наук; планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як 
на генерування інформаційного контенту, так і створення медіа-продукту, а 
також його промоцію. 



володіти: здатністю застосовувати знання в практичних ситуаціях; 
здатністю розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 
навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
здатністю працювати в команді; здатністю спілкуватися державною мовою; 
здатністю спілкуватися іноземною мовою; здатністю до креативного та 
критичного мислення; здатністю приймати обґрунтовані рішення; здатністю 
виявляти ініціативу та підприємливість; здатністю застосовувати знання зі 
сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності; здатністю 
організувати і контролювати командну професійну діяльність; здатністю 
ефективно просувати створений медійний продукт; навичками критичного 
аналізу, оцінки сучасних фахових досягнень, генерування нових ідей у 
вирішенні дослідницьких і практичних завдань 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Зміст і структура навчальної дисципліни. PR як галузь знань. 

Підготовка програм по зв’язкам з громадськістю. Методика налагодження та 
підтримки відносин із засобами масової інформації. Планування та 
організація спеціальних заходів. Склад прес-служби. Методика підготовки і 
проведення прес-конференцій. Форми подачі інформаційно-новинних 
матеріалів: брифінг, презентація, прес-тур. 

PR у контексті організації рекламних заходів. Практичні аспекти 
планування і проведення прес-конференцій. Заходи по зв’язкам з 
громадськістю у комерційному секторі. Дослідження ефективності зв’язків з 
громадськістю. Технологія створення інформаційного приводу. Визначення 
вибірки в PR. Методика організації та проведення брифінгу. Прес-тур як один 
із різновидів PR. Методичні прийоми організації та проведення презентацій. 
Двомірний і багатомірний аналіз інформації. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 50 годин аудиторних занять і 70 годин – самостійна 
та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
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