
  

 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Реклама та стимулювання продажу» 

 

Спеціальність 

075 Маркетинг  

 

Освітньо-професійна програма 

Маркетинг 

 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

        4 кредити /120 годин 

 

6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Реклама та стимулювання продажу» є складовою циклу 

дисциплін професійної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

маркетингу.  

Реклама як показове явище сучасного комунікативного простору 

становить собою важливу сферу маркетингової діяльності. Вона 

входить у життя сучасної людини-споживача, перебираючи на себе 

функції чинника, який не лише значною мірою визначає економічну 

сферу життя суспільства, а також відбиває й одночасно формує масову 

культуру і свідомість. У цьому контексті реклама повинна бути 

багаторівнево вивчена й усвідомлена майбутніми маркетологами з 

огляду на її справжнє місце у функціонуванні як матеріальної, так і 

духовної сфер буття кожної людини й суспільства в цілому. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є особливості проектування 

рекламного образу як складової соціокультурного стану суспільства; 

формування ефективних рекламних комунікацій, застосовування видів, 

форм реклами для просування певних ринкових об’єктів, аналіз роботи 

рекламодавця з рекламним агентством, взаємовідносини між 

рекламним агентством і клієнтом, надання рекламних послуг; 

планування та проведення заходів рекламної комунікації в рекламних 

агенціях 

 

 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння базовим комплексом теоретичних знань з реклами та 

стимулювання продажу сформує у студентів здатність комплексно 

розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері 

реклами. Навчить виокремлювати функції реклами, характеризувати 

рекламно-комунікативний процес, правові та етичні норми рекламної 

діяльності, чинні в Україні й у світі та історію їх укладання. 

Сформує знання про основні рівні рекламного впливу на споживача 

(когнітивний, афективний, конатівний), прийоми ефективного впливу 

на споживача, основні етапи творчого процесу. 

Навчить організовувати процес створення текстів у рекламі, 

http://college-chnu.cv.ua/pages/files/8c639233ba5d/072_Finansu.pdf


  

застосовувати різні підходи до рекламної творчості, створювати 

"портрет споживача" на основі дослідження його потреб, оцінювати 

відповідність візуальних образів ключовим завданням реклами, макет 

готового рекламного повідомлення, використовувати креативні стилі 

(раціональний, емоційний, стимулюючий), оцінювати ефективність 

підходів, використаних для створення PП.  

Вміти застосовувати комунікативні технології у рекламному креативі, 

здійснювати управління процесом розробки рекламної ідеї. Володіти 

навичками формування стратегій у рекламному креативі, креативними 

прийомами у формуванні та проведенні рекламних кампаній. 

Чому можна навчитися 

(резульати навчання) 

ПР15.Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного 

жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК02. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 

ЗК03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК04. Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК08. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій.  

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.  

ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ФК04. Здатність створювати медіапродукт у сфері відображення 

економічних, правових, політичних питань, питань культури та 

мистецтва, соціальних питань, питань міжнародних відносин та інших 

видів діяльності 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи реклами 

Тема 1. Поняття та сутність реклами. Законодавча база.  

Тема 2. Правові основи рекламної діяльності. 

Тема 3. Комунікаційні характеристики реклами. 

Тема 4. Історія та основні етапи розвитку реклами. 

Тема 5. Класифікація реклами.  

Тема 6. Рекламне повідомлення: зміст, форма, структура. 

Тема 7. Стиль та моделі рекламного звернення. 

Тема 8. Проектування рекламного образу як складової 

соціокультурного стану суспільства. 

Тема 9. Креатив рекламних текстів. 

Тема 10. Правила створення рекламної продукції. Рекламне звернення. 

 

РОЗДІЛ 2. Практика рекламних агенцій та кампаній 

Тема 11. Принципи організації рекламної діяльності. 

Тема 12. Учасники рекламної діяльності. 

Тема 13. Рекламна агенція. Організаційні структури рекламних 

агенцій. 
Тема 14. Моделі організації рекламної діяльності на підприємстві. 

Тема 15. Професійні стандарти працівників рекламної агенції 

Тема 16. Етика та психологія роботи рекламної агенції. Психологічні 

основи рекламної комунікації. 

Тема 17. Послуги рекламних агенцій. 

Тема 18. Рекламна кампанія як основна форма рекламної діяльності. 

Планування рекламної кампанії на підприємстві. Стратегія і тактика 

рекламної кампанії. 

Тема 19. Розробка концепції рекламного звернення. 

Тема 20. Бюджетування рекламної кампанії. 

Тема 21. Види комунікаційних та ринкових цілей рекламної кампанії. 



  

Тема 22. Соціальна відповідальність рекламістів. Саморегулювання  

рекламної галузі.  

 

РОЗДІЛ 3. Реклама у ЗМІ 

Тема 23. Загальна характеристика засобів поширення реклами. 

Друковані засоби поширення реклами. 

Тема 24. Жанри газетно-журнальної реклами.  

Тема 25. Дизайн реклами та її емоційно-естетичне відображення в 

газетно-журнальній періодиці. 

Тема 26. Фотореклама в друкованій періодиці.  

Тема 27. Функціональна типологія та класифікація телевізійної 

реклами. 

Тема 28. Радіореклама. Засоби виразності в рекламному 

аудіовізуальному тексті. 

Тема 29. Інтернет-реклама: види, особливості. 

Тема 30. Формування психологічного впливу реклами на споживача. 

 

РОЗДІЛ 4. Стимулювання продажу 

Тема 31. Характеристика та класифікація засобів стимулювання 

збуту. 

Тема 32. Порівняльна характеристика реклами та стимулювання 

продаж. 

Тема 33. Стратегії стимулювання збуту. 

Тема 34. Стимулювання збуту на етапах ЖЦТ. 

Тема 35. Основні аудиторії та цілі та засоби стимулювання збуту. 

Тема 36. Товарне стимулювання споживачів. 

Тема 37. Стимулювання торгівлі та корпоративних клієнтів. 

Тема 38. Засоби стимулювання власного торгового персоналу. 

Тема 39. Вибір засобів стимулювання продаж. 

 

РОЗДІЛ 5. Методи оцінки ефективності реклами та заходів 

стимулювання продаж 

Тема 40. Економічна те психологічна ефективність реклами. 

Тема 41. Методи визначення ефективності реклами та стимулювання 

збуту 

Тема 42. Методи оцінки синергетичного ефекту.  

Тема 43. Оцінка ефективності реклами та стимулювання продаж. 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

   Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Маркетингова комунікаційна політика», «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Управління продажем та мерчандайзинг», 

«Промисловий маркетинг» 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 
роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 



  

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
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Інформаційні    

ресурси 

1. http://rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

[Електронний ресурс].  

2. http:www.me.gov.ua - Офіційна Інтернет-сторінка Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

[Електронний ресурс].  

3. www.vuzlib.net - Підручники, посібники, статті [Електронний 

ресурс] // Економіко-правова бібліотека.  – Режим доступу:  

4. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського.  

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 
Оцінка 
ЄКТС 

 
Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

          (назва комісії) 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

                                                                           Голова циклової комісії ________Наталія СТОЛЯР  
                                                                                             (підпис) 
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