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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська - 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 - 

Курс  1 - 

Семестр  2 - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом 

4 - 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі:  120 - 

Аудиторні 32 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 30 - 

Самостійна робота 50 - 

Форма семестрового контролю Іспит 

 

- 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою  навчальної дисципліни “Управління рекламними та PR-

структурами” є формування теоретичної та прикладної бази фахівця із реклами 

та зв’язків з громадськістю, ознайомлення із структурою сучасних 

управлінських процесів у рекламі та PR, визначення їх місця на загальному тлі 

маркетингових комунікацій у якості забезпечувального складника базового 

бізнес-процесу. 

Завдання дисципліни передбачають такі процеси: 

 розвивати інтегральну компетентність: здатність виконувати складні 

спеціалізовані завдання в галузі управління рекламними та PR-

процесами, що передбачає знайомство із специфікою та особливостями 

розвитку сучасних управлінських алгоритмів; 

 розвивати загальні компетентності: 

- ЗКУ-2 Здатність критично оцінювати отриману інформацію, 

використання логіки і раціональних міркувань, повнота 

аргументації для оцінки ситуації і правильності обраної стратегії 

розв’язання завдань з урахуванням контексту. Здатність бути 

критичним і самокритичним 

- ЗКУ-4 Здатність до управління: уміти знаходити переконливі 

аргументи, вербальні і невербальні засоби впливу в дискусіях з 
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колегами, партнерами, клієнтами для досягнення комунікаційної 

мети, створення сприятливого суспільного середовища, 

формування власного іміджу і визнання результатів своєї праці; 

здатність організовувати власну фахову діяльність у різних 

організаціях 

- ЗКУ-5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

- ЗКУ-6 Здатність до когнітивної гнучкості; здатність 

здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже наявними; 

спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, 

враховуючи різні параметри, фактори, причини; здатність 

адаптувати мислення для вирішення завдань при зміні умов чи 

нестандартних ситуаціях. 

- ЗКУ-10 Володіння сучасними інформаційними ресурсами та 

технологіями. Інформаційна та ІКТ-грамотність. 

 розвивати фахові компетентності спеціальності:  

- ФКУ-1 Здатність розуміти особливості суспільних процесів; 

мати знання з правових та етичних засад журналістики, реклами та 

зв’язків з громадськістю; володіти процесами журналістської 

діяльності; здатність до прогнозування майбутнього журналістики, 

реклами та зв’язків з громадськістю; здатність до виокремлення 

проблеми в професійній діяльності; здатність до володіння 

науковими методами збору даних; уміння застосовувати методи 

аналізу та обробки даних у галузі реклами та зв’язків з 

громадськістю; здатність до впровадження новітніх 

інформаційних технологій. 

- ФКУ-3 Здатність до планування медіапроцесу; дотримання 

часових вимог подання матеріалу (дедлайн); здатність працювати 

у нестандартних умовах, непередбачуваних ситуаціях; уміння 

налагодити комунікацію у різних соціальних групах; 

дотримуватись бюджету; володіти технологіями цифрової безпеки. 

- ФКУ-4 Здатність розуміти економічні умови, що лежать в 

основі професії; проявляти ініціативу (створювати власний 

конкурентний продукт); здатність до аналізу та прогнозування 

медіаринку; знання практичних аспектів економічної діяльності 

фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю; спроможність 

просувати медійний продукт, аналізувати роль ринку споживачів 

та роль аудиторії для рекламного продукту, підтримувати загальні 

й спеціалізовані знання на сучасному рівні. 

- ФКУ-5 Здатність оцінювати ефективність управлінських  

рішень з рекламних та PR-проєктів, готувати звіти за результатами 

інформаційно-аналітичної діяльності; здатність ефективно 

презентувати результати оцінки якості та ефективності проєктів. 
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- ФКУ-6 Здатність до управління службами комунікації, 

реклами та зв'язків з громадськістю фірм, організацій, планування 

і організація рекламних та  PR-кампаній. 

- ФКУ-7 Здатність проводити заходи з підвищення іміджу 

особи, організації, до контролю, оцінювання ефективності та 

коригування стратегій, планів, кампаній і окремих заходів у сфері  

реклами та зв'язків з громадськістю. 

- ФКУ-9 Здатність застосовувати методи менеджменту й 

маркетингу для здійснення обґрунтованого відбору технологій та 

стратегій створення й просування рекламних, PR-продуктів. 

- ФКУ-10 Здатність до розроблення стратегічних концепцій  

рекламних та PR-проєктів,  керівництво проєктною діяльністю 

- ФКУ-11 Здатність до надання рекламно-поліграфічних послуг 

із застосуванням відповідного інструментарію при їх виробництві 

та просуванні. 

- ФКУ-12 Здатність до володіння сучасними digital-

комунікаціями, робота з рекламним та PR-контентом різних 

форматів із дотриманням професійних стандартів. 

- ФКУ-13 Здатність до оцінки та використання інновацій у 

створенні реклами, роботи з мультимедійним контентом у сфері 

реклами та PR. 

 

Фахові компетентності формуються у Центрі сучасних комунікацій  

Інституту журналістики Університету Грінченка. 

 

3.Результати навчання за дисципліною 

Програмні результати навчання: 

- РНУ-02 На основі отриманої інформації розв’язувати професійні 

завдання, аргументуючи вибір стратегії. 

- РНУ-04 Формувати план роботи команди, здійснювати керівництво 

командною роботою при виконання професійних завдань. 

- РНУ-05 Розробляти власні проєкти на основі креативних ідей, 

формувати ідеї старт-апів. 

- РНУ-06 При розробці та втіленні власних проєктів проявляти 

когнітивну гнучкість, здатність отримувати нові знання, враховувати 

різні параметри, фактори, причини, координувати розроблену стратегію 

з огляду на нову інформацію. 

- РНУ-10 Використовувати всі можливості сучасних інформаційних 

ресурсів для створення та просування рекламного та PR-продукту. 

- РНУ-11 Аналізувати стан і тенденції розвитку громадської думки, 

розробляти стратегію дослідження громадської думки, застосовувати 

отримані знання у практичній діяльності управління соціальними 

процесами. Організовувати процес збору, оброблення, збереження, 
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продукування, передачі професійно важливої інформації з урахуванням 

політичного, економічного та соціокультурного контекстів. 

Прогнозувати перспективи розвитку медіа ринку. 

- РНУ-13 Планувати медіапроцеси із дотриманням часових вимог 

(дедлайнів), формувати продуктивні процеси взаємодії й типових та 

нестандартних професійних ситуаціях. 

- РНУ-14 Аналізувати економічні умови, визначати стратегію 

просування рекламного та PR-продукту в певних економічних, 

соціальних, політичних умовах. Аналізувати стан і тенденції розвитку 

громадської думки, розробляти стратегію дослідження громадської 

думки, застосовувати отримані знання у практичній діяльності 

- РНУ-15 Аналізувати та оцінювати ефективність управлінських 

рішень, коригувати стратегію професійної діяльності. 

- РНУ-16 Управляти службами комунікації, реклами та зв’язків з 

громадськістю фірм, організацій, планування і організація рекламних і 

PR-кампаній 

- РНУ-17 Організації заходів з підвищення іміджу особи, організації. 

- РНУ-19 Застосовувати навички менеджменту та маркетингу для 

здійснення обґрунтованого вибору технологій, стратегій створення і 

просування рекламних і PR-продуктів. 

- РНУ-20 Розв’язувати складні проблеми та вирішувати практичні 

завдання у сфері реклами та PR, керувати проєктною діяльністю 

- РНУ-21 Володіти технологіями надання рекламно-поліграфічних 

послуг, застосовуючи відповідний інструментарій при їх виробництві та 

просуванні. 

- РНУ-22 Використовувати сучасні системні програмні засоби та 

технології для проєктування інтернет-ресурсів з метою підвищення їх 

комунікативної ефективності, володіти didgital-комунікаціями. 

- РНУ-23 Оцінювати та використовувати інновації у створенні 

рекламного та PR-продукту, працювати з новітніми 

інфокомунікаційними платформами (соціальними мережами, 

блогосферою), мультимедійним контентом. 

В результаті вивчення дисципліни студент має: 

- знати маркетингові закономірності управлінської діяльності; 

- вміти розробляти та реалізовувати рекламні та PR акції й кампанії; 

- знати шляхи реалізації основних та допоміжних управлінських процесів;  

- передбачати  тенденції та перспективи розвитку управлінських 

технологій;  

- розуміти основний контекст алгоритму діяльності рекламного та PR-

менеджера (дослідження, планування, реалізація, оцінка ефективності);  

- вміти створювати ефективні інформаційні приводи. 
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 4. Структура навчальної дисципліни  

Тематичний план для денної форми навчання  
№

 т
ем

и
 

 

Назви теоретичних розділів 

Розподіл годин між видами робіт 

У
сь

о
г
о

 

 

Аудиторних 

  
 С

а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
 

  
  

Л
ек

ц
ії

 

  
С

ем
ін

а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

а
 

  
 Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
 

  
М

о
д
у
л

ь
н

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
  

Модуль І.  
Теоретико-методологічні основи управлінської діяльності в сфері реклами та PR 

1 Теорія та методологія управління сучасними 

комунікаційними процесами 

 8   2   2   4 

2 Інновації та перспективні напрямки розвитку 

сучасних управлінських технологій 

 8  

 

  2    6 

 Модульна контрольна робота №1 2     2  

Разом 18 2 2 2  2 10 

Модуль ІІ. 

Прикладні аспекти управління рекламними процесами  

3 Базові схеми та алгоритми управління 

рекламними процесами 

8 2  2   4 

4 Діагностика та моделювання рекламних 

процесів 

10  2 2   6 

 Модульна контрольна робота №2 2     2  
 

Разом 20 2 2 4 
 

2 10 

Модуль ІІІ. 

Прикладні аспекти управління PR-процесами  

5 Структура та алгоритми PR-процесів  11  2   2   7 

6 Аналіз та оцінка ефективності PR-процесів  12   2  2   8 

 Модульна контрольна робота №3  2     2  

 Разом   25 2 2 4  2 15 

Модуль ІУ. 

Інноваційні технології управляння рекламними та PR-процесами  

7 Реклама та PR в сучасному Інтернет-маркетингу 13  2 2 2   7 

8 Інноваційні методи дослідження та 

управління в рекламі та PR 

12  2  2   8 

 Модульна контрольна робота №4 2     2  
 

Разом 27 2 4 4 
 

2 15 
 

Іспит 30    
 

  

Всього за навчальним планом   120  8  10 14  8 50 
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5.  Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль І.  

Теоретико-методологічні основи управлінської діяльності в сфері 

реклами та PR 

Тема 1. Теорія та методологія управління сучасними 

комунікаційними процесами 

Система сучасних маркетингових комунікацій. Складові частини системи 

маркетингових комунікацій. Специфіка та особливості розбудови 

інтегрованих маркетингових комунікацій. Система сучасних digital-

комунікацій та їх місце у маркетингових комунікаціях. Роль і місце PR в 

системі маркетингових комунікацій. Взаємодія PR із суміжними напрямками 

розвитку маркетингових комунікацій. 

 

Тема 2. Інновації та перспективні напрямки розвитку сучасних 

управлінських технологій  

Управлінський процес: структура та принципи функціонування. Роль і 

місце управлінських процесів в системі маркетингових комунікацій. 

Типологія та класифікація управлінських процесів. Планування та реалізація 

управлінських процесів на між корпоративному рівні. Карта інформаційного 

поля компінії. Інформаційно-комунікаційні канали компанії та принципи їх 

функціонування. Сучасні технології Hi-Tec та їх застосування в управлінський 

практиці. Специфіка та особливості використання гуманітарних 

управлінських технологій Hi-hum.  Технології Hi-sensoro та їх практичне 

значення.  

 

Модуль ІІ. 

Прикладні аспекти управління рекламними та PR процесами 

Тема 3. Базові схеми та алгоритми управління рекламними 

процесами  

Реклама. Типологія та класифікація рекламних процесів. Інноваційні види 

реклами. Зовнішня реклама. Внутрішня реклама. Реклама на транспорті. 

Нестандартна реклама. Рекламні акції та кампанії. Рекламний консалтинг. 

Алгоритми управлінських рішень в галузі реклами. Оцінка ефективності 

рекламних процесів. Законодавче регулювання рекламних питань в процесі 

управління.  

 

Тема 4. Специфіка та особливості управління сучасними PR-

процесами  

Public relations. Типологія та класифікація сучасних PR-процесів. 

Інноваційні види PR. Government relations. Media relations. Investor relations. 

BTL. Digital-PR. PR акції та кампанії. PR-консалтинг. Алгоритми 

управлінських рішень в галузі PR. Оцінка ефективності PR-процесів. 
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Законодавче регулювання питань в процесі управління PR.  

 

Модуль ІІІ. 

Прикладні аспекти управління PR-процесами 

Тема 5. Структура та алгоритми PR-процесів  

Стратегічне планування PR-процесів. Тактичне планування PR-процесів. 

Корпоративна комунікаційна концепція. Розробка та реалізація PR-проектів. 

Інформаційне поле. Базовий алгоритм комунікаційного процесу (діалоговий 

режим). 

 

Тема 6. Аналіз та оцінка ефективності PR-процесів  

Типологія та класифікація методів дослідження PR-процесів. 

Корпоративний комунікаційний аудит. Структурний аудит корпоративної 

структури. оцінка вартості нематеріальних активів. Аудит інформаційного 

поля. Імідж-аудит. Медіа-моніторинг. Корпоративна розвідка та 

контррозвідка. 

 

Модуль ІV. 

Інноваційні технології управляння рекламними та PR-процесами 

Тема 7. Реклама та PR в сучасному Інтернет-маркетингу  

Базова структура інтернет-маркетингових процесів. SEO. SMM. 

Таргетинг. Банерна реклама. Контекстна реклама. Мережева аналітика.  

 

Тема 8. Інноваційні методи дослідження та управління в рекламі та 

PR  

Маркетингові дослідження. Соціологічні дослідження. Інтегровані 

дослідження.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 

семінарських занять 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Відвідування на 

практичному занятті 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Робота на 

семінарському 

10 1 10 1 10 1 10 2 20 
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занятті  

Робота на 

практичному занятті 

10 1 10 2 20 2 20 2 20 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 4 20 4 20 4 20 4 20 

Виконання 

модульної роботи  

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 316  68  79  79  90 

Максимальна 

кількість балів 

316         

Розрахунок 

коефіцієнта 

Розрахунок: 316:60=5,3 

Студент набрав: 287 балів 

Оцінка: 287:5,3 = 54 бали  + за іспит в межах 40 балів  

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання  

 

Із переліку  представлених завдань самостійної роботи у кожному 

модулі викладач обирає дві з кожної теми і оголошує студентам. 

 

Модуль І.  

Теоретико-методологічні основи управлінської діяльності в сфері 

реклами та PR 

 

Тема 1. Теорія та методологія управління сучасними 

комунікаційними процесами. 

1. Скласти перелік сучасних управлінських технологій, що 

використовуються в рекламі та PR. 

2. Визначити. які конкретно маркетингові комунікації використано у 

рекламній акції (кейс на вибір). 

3. Вирахувати, які конкретно управлінські технології використано при 

реалізації PR-кампанії (кейс на вибір). 

4. Визначити найбільш типові технології Digital-комунікацій, що 

поширені сьогодні в рекламних та  PR-процесах. 

 

Тема 2. Інновації та перспективні напрямки розвитку сучасних 

управлінських технологій. 

1. Проаналізувати практику використання в галузі реклами та PR систем 

підтримки прийняття управлінських рішень. 

2. Проаналізувати найбільш типові Hi-tek технології, що 

використовуються в рекламі та PR. 

3. Вирахувати, які конкретно управлінські технології використано при 

реалізації PR-кампанії (кейс на вибір). 

4. Проаналізувати типові ситуації та приклади застосування для 
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управління рекламними та PR-процесами, технологій Hi-hume. 

5. Визначити правила та принципи використання технологій  Hi-sensoro в 

рекламних та PR-процесах. 

 

Модуль ІІ. 

Прикладні аспекти управління рекламними та PR процесами 

Тема 3. Базові схеми та алгоритми управління рекламними 

процесами. 

1. Скласти перелік сучасних управлінських технологій, що 

використовуються в рекламі. 

2. Визначити, які конкретно інноваційні комунікації використано у 

рекламній акції (кейс на вибір). 

3. Оцінити, які конкретно управлінські технології використано при 

реалізації рекламної кампанії (кейс на вибір). 

4. Визначити найбільш типові інструменти Digital-комунікацій, що 

поширені сьогодні в рекламних процесах. 

5. Провести оцінку ефективності управлінського процесу в рекламі (кейс 

на вибір). 

 

Тема 4. Специфіка та особливості управління сучасними PR-

процесами. 

1. Скласти перелік сучасних управлінських технологій, що 

використовуються в PR. 

2. Визначити. які конкретно маркетингові комунікації використано у PR 

акції (кейс на вибір). 

3. Вирахувати, які конкретно управлінські технології використано при 

реалізації PR-кампанії (кейс на вибір). 

4. Визначити найбільш типові технології Digital-комунікацій, що 

поширені сьогодні в PR-процесах. 

5. Здійснити оцінку ефективності управлінського процесу в PR. 

 

Модуль ІІІ. 

Прикладні аспекти управління PR-процесами 

Тема 5. Структура та алгоритми PR-процесів. 

1. Розробити стратегічний план роботи комерційної структури. 

2. Сформувати поточний, робочий PR-план роботи комерційної 

структури. 

3. Запропонувати алгоритм розробки та реалізації тематичного PR-

проекту. 

4. Розробити карту інформаційного поля комерційної структури. 

5. Розробити схему комунікаційного процесу.   
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Тема 6. Аналіз та оцінка ефективності PR-процесів 

1. Проаналізувати, які PR-процеси використовує комерційна структура 

(обрати компанію самостійно). 

2. Розробити план проведення корпоративного комунікаційного аудиту. 

3. Провести структурний аудит корпоративної структури конкретної 

організації. 

4. Розрахувати вартість іміджу комерційної структури. 

5. Провести медіа-моніторинг діяльності організації.   

 

Модуль ІV. 

Інноваційні технології управляння рекламними та PR процесами 

Тема 7. Реклама та PR в сучасному Інтернет-маркетингу 

1. Проаналізувати, які інструменти інтернет-маркетингу використовує 

комерційна структура (обрати компанію самостійно). 

2. Розробити план рекламної кампанії за допомогою інструментів 

інтернет-маркетингу. 

3. Розробити план інформаційної кампанії за допомогою інструментів 

digital-PR. 

4. Підготувати пропозиції щодо оптимізації інформаційних ресурсів 

комерційної структури. 

5. Провести аналіз ефективності SMM-кампанії.   

 
Тема 8. Інноваційні методи дослідження та управління в рекламі та 

PR 

Маркетингові дослідження. Соціологічні дослідження. Інтегровані 

дослідження.  

1. Розробити план організації комплексних досліджень діяльності 

кампанії. 

2. Скласти план проведення тематичного маркетингового дослідження. 

3. Підготувати технічне завдання на проведення соціологічного 

дослідження. 

4. Підготувати план проведення робот із пошуку та аналізу конкурентної 

інформації. 

5. Розробити план інтегрованого дослідження.   

 

Модульна контрольна робота № 1 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2. Розробити схему 

застосування інтегрованих управлінських процесів в роботі конкретної 

компанії (на вибір студента). 

Модульна контрольна робота № 2 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2. Розробити план 

проведення комплексного дослідження управлінських процесів компанії  

(кейс на вибір).  
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Модульна контрольна робота № 3 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2.Розробити алгоритм 

управління PR-процесом (на вибір студента). 

Модульна контрольна робота № 4 

Завдання: 1. Відповісти на теоретичні запитання. 2.Розробити алгоритм 

проведення комплексного дослідження (на вибір студента). 

 

Критерії оцінювання:  

1) розуміння, ступінь засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, 

отриманих у процесі вивчення навчальної дисципліни; 

2) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

3) уміння наводити приклади з практики режисури, аналізувати існуючі 

заходи та класифікувати їх; 

4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань; 

5) логіка, структура, стиль підготовки власного проекту, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки; 

6) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

При оцінюванні модульної контрольної роботи враховується обсяг і 

правильність виконаних завдань. Правильне виконання всіх завдань 

оцінюється максимально у 25 балів.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 

містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 

контрольної роботи. Семестровий контроль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, модульну 

контрольну роботу. Семестровий контроль знань студентів проводиться у 

формі іспиту та здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу.  

 

6.5. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю  

Орієнтовний перелік теоретичних питань: 

1. Структура та загальні характеристики сучасних інформаційних 

процесів. 

2. Карта інформаційного поля: структура та змістовні характеристики. 

3. Контент: зміст та характеристика поняття. 

4. Алгоритми та моделі інформаційних процесів. 

5. Цифрові технології в сучасних інформаційних процесах. 

6. Технології оф-лайн комунікацій (Networking). 

7. Технології он-лайн комунікацій (web 1.0, 2.0, 3.0). 
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8. Зміст та сутність контенту в PR-процесах. 

9. Контент в інформаційному вимірі. 

10. Меседжі та інформаційні повідомлення в PR-процесах. 

11. Ідентифікація інформаційних процесів в PR-процедурах. 

12. Типологія та класифікація методів аналізу та моніторингу у PR-

процесах. 

13. Корпоративний комунікаційний аудит. 

14. Корпоративна розвідка та контррозвідка. 

15. Маркетингові та соціологічні дослідження. 

16. Корпоративна комунікаційна концепція. 

17. OSINT: структура та загальна схема реалізації. 

18. HUMINT: технології та методи розбудови інформаційної мережі. 

19. PR-стратегія в роботі профільних фахівців. 

20. Розробка тактичних аспектів у PR-процесах. 

21. Ситуативне планування PR-процесів (PR-акції та PR-кампанії). 

22. Інформаційні війни у он-лайн просторі. 

23. Інформаційні війни у оф-лайн інформаційному просторі. 

24. Інформаційний процес у соціальних он-лайн мережах: структура та 

алгоритм. 

25. Робота із вербальними та невербальними інформаційними 

повідомленнями в PR-процесі. 

26. Системи підтримки прийняття управлінських рішень в PR-процесах. 

27. Системи підтримки прийняття управлінських процесів у рекламній 

сфері.  

28. Штучний інтелект в системі управління PR-процесів. 

29. Базові принципи та система ройового інтелекту. 

30. Технології ройового інтелекту в PR-процесах. 

31. Стандарти та протоколи управління в PR-процесах. 

32. Інформація як контент в рекламному повідомленні. 

33. Методи та засоби інформування в управлінні рекламними процесами. 

34. Психологічні аспекти розбудови інформаційних процесів в рекламі. 

35. Інтегровані дослідження в рекламному процесі. 

36. Соціологічні дослідження в рекламній справі. 

37. Маркетингові дослідження рекламних процесів. 

38. Автоматизовані системи моніторингу та первинного аналізу в сфері 

реклами. 

39. Брендинг як алгоритм управління рекламними та PR-процесами. 

40. Моніторинг ЗМІ: структура та принципи реалізації. 

41. Робота із вербальними та невербальними інформаційними 

повідомленнями в управлінні рекламними та ПР-структурами. 
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Орієнтовний перелік практичних завдань: 

1. Побудувати модель інформаційного процесу для конкретного 

випадку (на вибір). 

2. Визначити види  інформаційних процесів, що супроводжують 

суспільні явища (на вибір).  

3. Розробити проект процедури комунікаційного аудиту конкретної 

компанії (на вибір). 

4. Скласти список джерел для проведення моніторингу ЗМІ для 

конкретної компанії.  

5. Скласти карту інформаційного поля і дати оцінку 

результативності роботи корпоративних інформаційних каналів 

для конкретної організації (на вибір).  

6. Розробити алгоритм реалізації конкретного  інформаційного 

процесу в сфері реклами. 

7. Розробити алгоритм реалізації конкретного  інформаційного 

процесу в сфері PR. 

 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 
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8. Навчально-методична карта дисципліни «Управління в рекламних та PR-структурах» 
Разом:  120 год., лекції — 8 год., семінар заняття — 10 год., практичні заняття – 14 год. МК — 8 год., самостійна робота – 50 год,  іспит – 30 год 

Тиждень I II ІІІ ІV 

Модулі модуль І модуль ІІ модуль ІІІ модуль ІV 

Назва модуля Теоретико-методологічні 

основи управлінської 

діяльності в сфері реклами 

та PR 

Прикладні аспекти 

управління рекламними та PR 

процесами 

Прикладні аспекти управління PR-

процесами 

Інноваційні технології 

управляння рекламними та 

PR процесами 

К-ть балів за 

модуль 
68 79 79 90 

Лекції відвідування – 1 б. відвідування – 1 б. відвідування – 1 б. відвідування – 1 б. 

Теми лекцій Теорія та методологія 

управління сучасними 

комунікаційними процесами –  

Базові схеми та алгоритми 

управління рекламними 

процесами  

Структура та алгоритми PR-процесів   Реклама та PR в сучасному 

Інтернет-маркетингу 

Теми 
семінарських 

занять 

 

Інновації та перспективні 
напрямки розвитку сучасних 

управлінських технологій 

Діагностика та моделювання 
рекламних процесів 

Структура та 
алгоритми PR-

процесів 

Аналіз та оцінка 
ефективності PR-

процесів 

Реклама та PR 
в сучасному 

Інтернет-

маркетингу 

Інноваційні 
методи 

дослідження 

та управління 
в рекламі та 

PR 

Відвідування та 

робота на 
семінарському 

занятті  

1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 

Теми 
практичних 

занять 

Формування та реалізація 
управлінських процесів 

Планування рекламних акцій та 
кампаній 

Розробка 
 PR-кампаній 

Розробка  
PR-акцій 

Digital-
інформаційна 

кампанії 

Digital-
інформаційна 

акції 

Відвідування та 

робота на 
практичному 

занятті  

1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 1+10 балів 

Сам.робота 5х4=20 б. 5х4=20 б. 5х4=20 б. 5х4=20 б. 

Види поточного 
контролю 

Модульна контрольна робота 
1 – 25 б. 

Модульна контрольна робота 2 – 
25 б. 

Модульна контрольна робота 3 – 25 б. Модульна контрольна робота 4 
– 25 б. 

Всього Усього 316 балів, коефіцієнт 5,3 

 


