




 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни  

Метою дисципліни «Основи PR та рекламної діяльності» є формування у студентів 

поглиблених знань щодо природи та системи реклами та піару з позицій теорії масової 

комунікації у контексті вітчизняної практики та міжнародного досвіду, поглиблення знань 

з теорії реклами  та PR у сфері управлінської діяльності; формування теоретичних знань і 

практичних навичок в організації і веденні управління рекламними та PR службами на 

підприємствах та в установах різних форм власності, що функціонують в умовах інтернету 

та розвинених ринкових відносин; надання знань і навичок щодо управління рекламною та 

PR діяльністю, оцінки ефективності рекламного та PR менеджменту. 

2. Анотація навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна “Основи PR та рекламної діяльності” є комплексною 

дисципліною, що викладається в межах освітньо-професійної програми підготовки фахівців 

спеціальності «Культурологія». Предметом навчальної дисципліни “Основи PR та 

рекламної діяльності” є ресурси, механізми і технології управління рекламною та PR 

діяльністю, що включає в себе вивчення сутності та специфіки високоякісних явних і 

неявних технологій управління внутрішніми і зовнішніми процесами у комунікаційній 

діяльності, їхнього місця, особливостей, можливостей на території України, її різних 

територій, та на міжнародній арені, насамперед, в умовах інформаційної епохи та стрімкого 

зростання інтернет-технологій. 

4. Завдання (навчальні цілі):  

- поглиблене вивчення природи, загальних принципів та технологій побудови 

системи реклами та піару з точки зору забезпечення оптимальних результатів процесів 

управління громадською думкою;  

- опанування конкретними механізмами управління рекламною та PR діяльністю, в 

тому числі таких функцій, як планування, зокрема – рекламних кампаній;  

- створення творчих стратегій, тактик використання людських, матеріальних, 

фінансових засобів реклами та PR;  

- контроль за рекламною та PR діяльністю,  

- оцінка ефективності рекламної та PR  діяльності.  

 Дисципліна спрямована на формування наступних програмних 

компетентностей 

ЗК 5 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ФК 3 Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів; 

ФК 7 Здатність обґрунтовувати рішення щодо врегулювання відносин у сфері 

культури на основі розуміння специфіки соціокультурних процесів. 

ФК 8. Здатність створювати аналітичні звіти, розробляти рекомендації та генерувати 

проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об'єктів професійної 

діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу. 

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію 

культурологічного змісту використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та 

візуальні технології. 

ФК 11. Здатність організувати культурні події, використовуючи сучасні методи та 

технології. 

 



 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 
Код Результат навчання 

1.1 Знати:  

- природу, сутність, типи 

процесів менеджменту у рекламі; 

- підстави та алгоритми 

створення, формування та 

формулювання управлінських 

процесів щодо переконань 

споживачів реклами; 

- системність і динаміку 

створення і втілення процесів 

внутрішнього і зовнішнього 

управління у рекламі.   

Лекції, семінарські 

заняття, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

самостійні 

завдання  

10% 

1.2 Знати:  

- сутність, природу, види, типи 

менеджменту у рекламі та PR; 

- чинники, методи, технології та 

алгоритми створення, формування та 

формулювання менеджменту у 

рекламі та PR; 

- системність і динаміку 

створення і втілення принципів 

менеджменту у рекламі та PR .   

Лекції, семінарські 

заняття, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

самостійні 

завдання 

10% 

2.1 Вміти: 

- аналізувати, оцінювати, 

відбирати та використовувати 

чинники створення, формування та 

формулювання управлінських рішень 

у рекламі та PR,  

- забезпечувати системність 

управлінської роботи на рівні 

стратегій, 

- самостійно розробляти 

управлінські рішення у рекламі та PR, 

- втілювати у практичній 

рекламній та PR діяльності методи і 

технології управління персоналом та 

колективами, 

- створювати комунікаційні 

системи стратегій і тактик як 

програми та плани управління 

персоналом та колективами. 

Лекції, семінарські 

заняття, 

самостійна робота 

Усні доповіді, 

самостійні 

завдання 

60% 



3.1 Аналізувати і обґрунтовано 

пояснювати переваги та недоліки 

робіт своїх одногрупників  

Семінарські 

заняття 

Усні доповіді, 

тренінги 

10% 

4.1. Вирішувати комплексні завдання, 

пов’язані із створенням та 

оновленням управлінських рішень у 

рекламі та PR. 

Самостійна робота, 

семінарські заняття 

Підсумкова 

контрольна 

робота  

10% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

                                   Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
1.1 1.2 2.1 

2.2 
3.1 4.1 

ПРН 1 Мати навички критичного мислення, викладати у 

зрозумілий спосіб власні думки, здійснювати їх аргументацію. 

    +  

ПРН 6 Виявляти, перевіряти та узагальнювати інформацію 

щодо різноманітних контекстів культурної практики, визначати 

ступінь їх актуальності із застосуванням релевантних джерел, 

інформаційних, комунікативних засобів та візуальних 

технологій. 

+ +  +  + 

ПРН 10 Розпізнавати та класифікувати різні типи культурних 

продуктів, визначати їх якісні характеристики на основі 

комплексного аналізу.  

     + 

ПРН 11 Здійснювати експертну оцінку культурних об’єктів 

за заданими критеріями та надавати рекомендації щодо їх 

соціальної актуалізації. 

  +  +  

ПРН 12 Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати 

культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у 

відповідності до визначених мети та завдань. 

  +  + + 



. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.2), що складає 20% від загальної оцінки, та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1); (автономність та 

відповідальність 4.1), що складає 80% загальної оцінки.  

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна відповідь: РН 1.1.-3.1. – 12 / 30 балів  

2. Тренінги: РН 3.1 – 12 / 20 балів  

3. Самостійна робота: РН 1.1- 2.1 – 12 / 30 балів 

Кількість балів під час навчального періоду формують бали, отримані здобувачем у 

процесі засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка під час 

навчального періоду складаються із балів, отриманих за усні відповіді, участь у тренінгах, 

самостійну роботу. Всі ці види робіт за семестр мають у підсумку: 

- в максимальному вимірі   80 балів 
- в мінімальному вимірі  48 балів  

Підсумкова контрольна робота в письмовій формі – РН 1.1.-1.2., 2.1. – 12 / 20 балів  

Підсумкове оцінювання у формі заліку: 
Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів за 
систематичну роботу протягом семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. 
Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру і не 
передбачає додаткових заходів оцінювання.  

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 
60 балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в 
письмовій формі  та здати/надіслати електронною поштою викладачу.    

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) 
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та 
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів). 

 

Підсумковий контроль відбувається у формі виконання практичного завдання. Студенти, 

які не відпрацювали семінарські заняття, не допускаються до ПМК і отримують нульовий бал за 

модуль. 

Якщо студент не з’явився на підсумковий контроль, у поточній рейтинговій відомості 

зазначається «не з’явився» та виставляється «0» балів за контрольну роботу. Студент, який з 

поважної причини пропустив ПМК, зобов’язаний надати відповідний документ, і викладач, за 

погодженням з дирекцією Інституту журналістики, призначає нову дату проведення ПМК.  

Оцінювання за формами контролю: 

  

Мін. 48 − балів Мах. 80 − балів 

Усна відповідь «6»х2=12 «10»х3=30 

Участь у тренінгу «6»х2=12 «10»х2=20 

Самостійна робота «12»х1=12 «30»х1=30 

Підсумкова контрольна 

робота 

«12»х1=12 «20»х1=20 

 

7.3. Шкала відповідності  підсумкових балів 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

  



 

Структура навчальної дисципліни. 

Тематичний план лекцій, семінарських занять 

 

№ 

лекції 
Назва лекції 

Кількість годин 

лекції семінари 
самост. 

робота 

1 
Завдання, мета, функції предмету «Основи PR 

та рекламної діяльності» 
1  4 

2 
Основні поняття і терміни реклами  та зв’язків з 

громадськістю. 2 2 4 

3 
Історія виникнення і розвитку реклами та 

зв’язків з громадськістю 2 2 6 

4 Інституційні аспекти  РR та реклами. 2  4 

5 Типологія реклами і паблік рилейшнз. 2  4 

6 
Функції і принципи системи зв’язків із 

громадськістю та реклами. 
2  6 

7 
Ринок реклами і зв’язків з громадськістю в 

Україні і світі. 2 2 6 

8 

Міжнародне співробітництво у рекламі і  

паблік рилейшнз, особливості рекламної та PR-

діяльності в умовах України 

2  6 

9 
Планування у рекламній та PR-діяльності: 

стратегії, тактики. 2 2 6 

10 Втілення планів: технології, методи, прийоми. 2  6 

11 
Поняття ефективності в рекламі та піарі, методи 

її планування, забезпечення та обчислення. 2 2 6 

 Підсумкова контрольна робота 1   

 ВСЬОГО 22 10 58 

 

 

Загальний обсяг 90год., в тому числі: 

Лекцій – 22 год. 

Семінарські заняття – 10 год.  

Самостійна робота – 58 год. 
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1. Київський міжнародний фестиваль реклами. http://adfestival.com.ua/rus/news.php 

2. Cannes Lions: The International Festival of Creativity. https://www.canneslions.com/ 
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