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Опис дисципліни

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна обовя зкова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю залік

Мета та завдання дисципліни

Мета формування у студентів знань щодо системи рекламного менеджменту
у контексті міжнародного досвіду та вітчизняної практики А саме надання знань з
теорії реклами формування теоретичних знань і практичних навичок в організації і
проведенні рекламних кампаній на підприємствах що функціонують в умовах
розвинених ринкових відносин надання знань щодо створення рекламних звернень
організації рекламної діяльності оцінки ефективності реклами

Завдання вивчення загальних принципів побудови системи рекламного
менеджменту конкретного механізму управління рекламною діяльністю в тому
числі таких функцій як планування рекламних кампаній творча стратегія стратегія
використання засобів реклами контроль за рекламною діяльністю та оцінка її
ефективності



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль
Змістовий модуль Теоретичні основи рекламного менеджменту

Тема Характеристика рекламного
середовища
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Інноваційні технології рекламного менеджменту
Тема Персоніфікована реклама
Тема Класична уніфікована реклама
шляхи поширення методика створення
Тема Технічні можливості та підходи
до замовлення та оцінки ефективності
реклами
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Нормативне забезпечення рекламного менеджменту
Тема Нормативне забезпечення
рекламного середовища
Тема Питання інтелектуальної
власності
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Семінар розгорнута бесіда
Характеристика рекламного середовища
Семінар дискусія
Персоніфікована реклама
Семінар розгорнута бесіда
Класична уніфікована реклама шляхи поширення методика
створення
Семінар дискусія
Технічні можливості та підходи до замовлення та оцінки
ефективності реклами
Семінар запитань і відповідей
Нормативне забезпечення рекламного середовища
Семінар запитань і відповідей
Питання інтелектуальної власності

Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей статей за обраною темою
Добір статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Теоретичні основи рекламного менеджменту

Семінар
розгорнута бесіда

Характеристика
рекламного
середовища

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань елекронна
класифікацію видів ринку стратегії виробництв що
користуються рекламними ресурсами

Складання на основі Інтернет ресурсів класифікації
рекламних стратегій тактик з вдалими реальними
практичними прикладами з просторовою та гео
привязками

Складання на основі доступних джерел класифікації
видів сприйняття та пост рекламних реакцій
реціпієнітів реклами
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування розв язання

ситуаційних завданнь

Змістовий модуль Інноваційні технології рекламного менеджменту

Семінар дискусія
Персоніфікована

реклама

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань моніторинг
Інтернет ресурсів з метою створення переліку
інноваційних підходів реклами характеристика
психометричного підходу персоніфікованої рекламиж

Підготовка до дискусії з психопрограмування
розгляд аспектів з рекламної ефективності прав
людини захисту особистих данних

Характеристика трекінгу соціальних мереж
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування розв язання

ситуаційних завданнь

Семінар
розгорнута бесіда

Класична
уніфікована

реклама шляхи
поширення

методика
створення

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань слабкі та сильні
строни реклами у друкованому форматі тестова
графічна види інформації

Аналіз слабких та сильних сторін реклами у
форматах аудіо відео Визначяння основних технічних
характеристик стандартних та традиційних звернень у
цих форматах Розглядання норм сприйняття рекламних
звернень
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування розв язання

ситуаційних завданнь

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань в
програмі Зробити свої виновки щодо
роботи аукціон його ефективность та
проблемні питання

Виконання в програмі Яндекс Метрика та
або на прикладі галузі вища освіта



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар дискусія
Технічні

можливості та
підходи до

замовлення та
оцінки

ефективності
реклами

розробка валідності запитів вища освіта синонимічні
ряди з метою виявлення ключових термінів для
просування послуг вищої освіти Обгрунтування свої
висновки

Розробка макету друкованої реклами флаєр
х спеціальностей маркетинг менеджмент логістика

та запропонування рекламної стратегії Обгрунтування
своїх пропозиції та спрогнозування результатів
рекламної кампанії

На умовах п розрахування рекламниого бюджету
рекламної кампанії
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування розв язання

ситуаційних завданнь

Змістовий модуль Нормативне забезпечення рекламного менеджменту

Семінар запитань і
відповідей

Нормативне
забезпечення
рекламного
середовища

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань нормативні
забезпечення реламного середовища на місцевому та
державному рівнях

Визначяння порядку оподаткування рекламної
діяльності

Ознайомлення з традиціїями реклами Можливості та
бар єри їх збереження порушення Розгляд питання на
основі практики рекламних кампаній
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування розв язання

ситуаційних завданнь

Семінар запитань і
відповідей
Питання

інтелектуальної
власності

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань інтелектуальної
власності

Огляд просторових та географічних обмежувальних
чинників
Джерела

Самотестування
Розв язати запропоновані керівником курсу

ситуаційні завдання

Фронтальне опитуання
тестування обговорення

повідомлень
розв язання ситуаційних

завданнь

Результати навчання

Знання принципів рекламного менеджменту
Знання напрямків удосконалення організації праці керівника
Знання напрямків підвищення еффективності рекламної кампанії
Знання чинників рекламного середовища що впливають на результативність рекламного
середовища
Уміння формувати цілі рекламної кампанії
Уміння застосовувати новітні технології здійснення рекламної капанії
Уміння оцінки реальної ефективності рекламної кампанії
Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до поставлених вимог
Здатність оптимізувати процесу розподілу та збуту товарів
Здатність ефективно використовувати на практиці прикладне програмне забезпечення для
планування маркетингової діяльності рекламної кампінії заданого об єкту



Форми навчання
Лекції семінарські заняття самостійна робота подготовка презентацій

рефератів самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання
Залік



Розподіл балів які отримують студенти протягом семестру

Вид роботи бали
№ теми

практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль
Тема
Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема

Тема
Разом
змістовий
модуль

Змістовий модуль
Тема

Тема
Разом
змістовий
модуль
Усього
модуль



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідувальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Балабанова Л В Рекламний менеджмент підручник К ЦНЛ
Прингл Х Э Звезды в рекламе М Эксмо
Теремко В І Видавничий маркетинг навч посіб К Академвидав
с
Коваленко А И Актуальные проблемы рекламной деятельности
Председатель редакционной коллегии с
Помаз И В С А Шингирей Маркетинговые коммуникации
Ромат Е В Реклама Издательский дом Питер
Уэллс Уильям Реклама принципы и практика пер с англ Издательский
дом Питер
Новаківський І І Оцінювання ефективності реклами І І
Новаківський Л С Любомудрова Вісник Національного університету
Львівська політехніка № Проблеми економіки та

управління С
Мельникович О М Маркетинг підприємств рекламної галузі ОМ
Мельникович К Київ нац торг екон ун т с
Березенко В В Ефективні рекламні комунікації підприємства
В В Березенко Держава та регіони С
Романенко О О Види маркетингових інтернет стратегій Экономика
реалии времени Електронний ресурс Режим доступу

Ансофф И Новая копоративная стратегия И Ансофф СПб Питер
с

Ассэль Г Маркетинг принципы и стратегии Г Ассэль М ИНФРА М
с

Котлер Ф Маркетинг Менеджмент Ф Котлер К Келлер е изд
СПб Питер с
Дойль П Маркетинг менеджмент и стратегия П Дойль пер с англ под ред
Ю Н Каптеревского е изд СПб Питер с
Ламбен Ж Ж Менеджмент ориентированный на рынок Ж Ж Ламбен
перев с англ под ред В Б Колчанова СПб Питер с
Хершген Х Маркетинг основы профессионального успеха учебник для
вузов пер с нем Х Хершген М Инфра М с
Мак Дональд М Стратегическое планирование маркетинга М Мак
Дональд Питер с
Батра Р Майерс Дж Дэвид А Рекламный менеджмент Пер с англ е изд
М СПб К Издательский дом Вильяме с

Допоміжна

Козак В Ф Дослідження відкритості та прозорості оброблення персональних
даних в Інтернеті Технологія В Ф Козак Ю Р Гарасим В Б
Дудикевич В В Нечипор Вісник Національного університету Львівська
політехніка № Автоматика вимірювання та керування

Гатрич В Р Особливості формування суспільно політичного контенту на
прикладі українських недержавних телеканалів Філософія і політологія в
контексті сучасної культури С



Пересадько Г О Павловська Д М Оцінка ефективності інтернет реклами
Вісник Сумського національного аграрного університету Серія Економіка і
менеджмент С
Зубенко І Р Психологічний вплив дизайну веб сайтів в електронній комерції
Наукові записки Національного університету С
Клименко А М Методи збирання та аналізу статистики функціонування
мережевих корпоративних застосунків Системи обробки інформації
С

Восточно Европейский журнал
передовых технологий
Піпченко Н О Забезпечення приватності індивідів у мережі інтернет

с

Інформаційні ресурси

Как пользоваться отчетами ı Елетронний ресуср Режим
доступу

Знакомимся с ı Елетронний ресуср Режим доступу

База данних готових рекламних проектів Електроний ресурс
Режим доступу
Початок роботи Метрика Яндекс Допомога Елетронний ресуср
Режим доступу
Архитектура Елетронний ресуср Режим доступу


