
1. Назва модуля: Рекламний менеджмент 
2. Код модуля: МУБ_8_ПП.02_4 
3. Тип модуля: обов’язковий (нормативний) 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (в т.ч. лекції – 20 год., практичні – 20 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: як здійснюється розробка стратегічних планів рекламної діяльності; 

правила використання наукових методик дослідження ринку покупців, ринку 
продавців, а також потреб потенційних покупців; психологічні основи поведінки 
покупців; як розробити бізнес-план та бюджет рекламної кампанії; особливості 
використання у рекламному бізнесі сучасних засобів обчислювальної техніки та 
економіко-математичних методів; як здійснити правильний вибір засобів масової 
інформації для успішного проведення рекламних кампаній. 

вміти: творчо підійти до справи, бути здатним на ризик; критично оцінювати 
ситуацію, бути орієнтованим на конкуренцію, свободу вибору та господарського 
маневру; мати гнучке та раціональне мислення; бути відкритим для дискусій, 
вільного обміну думками, спілкування з людьми, уміти створити добрий морально-
психологічний клімат у колективі. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: логіка та етика професійних суджень у маркетингу, 

менеджмент персоналу. 
кореквізити: соціальний маркетинг, маркетинговий менеджмент, аналіз 

маркетингової діяльності підприємств. 
10. Зміст модуля: Сутність рекламного менеджменту. Основні 

класифікаційні ознаки реклами. Психологічні основи рекламного менеджменту. 
Рекламне дослідження ринку. Організація та структура рекламного процесу. 
Особливості менеджменту рекламодавця. Рекламні агенції: розробка та 
виготовлення рекламних звернень, планування рекламних кампаній. Опрацювання 
плану використання засобів масової інформації. Планування ефективності 
рекламної кампанії та контролювання її результатів 

11. Рекомендована література: 
1. Балабанова Л. В. Рекламний менеджмент: підручник / Л. В. Балабанова, 

Л. О. Юзик. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 392 с. 
2. Гуменник В. І. Менеджмент організацій: навчальний посібник / В. І. Гуменник, 

Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. – К.: Знання, 2012. – 503 с. 
3. Тєлєтов О. С. Рекламний менеджмент: підручник / О. С. Тєлєтов. – 2-ге вид., 

випр. – Суми: Університетська книга, 2012. – 367 с.  
4. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій: навч. посібник: рек. МОН України / 

Л. Г. Шморгун. – К.: Знання, 2010. – 452 с.  
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 


