
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Реклама та паблік рілейшинз» 

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системного підходу до 

застосування основних методів і прийомів реклами та паблік рилейшнз з їх 

адаптацією до умов, у яких перебуває національна економіка. 

Міждисциплінарні зв’язки із дисциплінами: Теорія масової комунікації та 

інформації, Комунікації ділового спілкування, Соціологія громадської думки, 

Копірайтинг, Економічна журналістика, Медіапсихологія, Лідерство та брендинг. 

Дисципліна «Реклама та паблік рілейшнз» вивчається у безпосередньому зв’язку з 

основними методологічними та організаційно-економічними положеннями теорій 

менеджменту, комунікацій, макро- та мікроекономіки, психології, соціології, 

журналістики, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців 

з економічної журналістики. 

Перелік компетенцій, яких набуде здобувач після опанування навчальної 

дисципліни: розуміння базових категорій та новітніх концепцій, технологій та 

методів в сфері маркетингових комунікацій із урахуванням тенденцій сучасного 

розвитку; здатність сприймати нову інформацію та інтерпретувати її в контексті 

вже засвоєної; здатність спілкуватись з представниками інших професійних груп 

різного рівня; здатність застосовувати професійні знання у практичних ситуаціях, 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення. 

Знати та розуміти: мету та завдання здійснення комунікаційних програм; 

сутність та значення сучасних реклами та паблік рілейшнз, їх ролі у створенні 

взаємовигідних партнерських зв’язків з об’єктами ринку та формуванні 

позитивного іміджу; базові документи для роботи із ЗМІ; алгоритм планування та 

реалізації рекламних та ПР кампаній різного рівня та спрямування. 

Уміти: відрізняти рекламу від паблік рілейшинз; володіти інструментарієм 

сучасних реклами та ПР; писати прес-релізи та рекламні тексти; створювати 

рекламу, що відповідає вимогам рекламного законодавства. 

Сфера реалізації набутих компетентностей сприяє активізації та 

підвищенню ефективності рекламного бізнесу, створенню довготривалих 

партнерських стосунків між ринковими суб’єктами і досягненню взаєморозуміння 

між підприємством та суспільством. 



Зміст навчальної дисципліни за темами: Відмінність реклами та ПР; 

Еволюція рекламних образів; Організація та реалізація рекламної та ПР кампаній; 

Робота з ЗМІ; Робота з ПР документами; Написання рекламних текстів; Кольори та 

шрифти в рекламі; Створення рекламних креативів; Антикризовий ПР; Організація 

політичної ПР кампанії. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 
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