
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ



Обсяг - 4 кредити, 120 

годин, в т.ч. 30 год. лекцій, 

20 год. практичних занять, 

70 год. самостійна робота

Підсумкова форма 

контролю

ЗАЛІК

Період навчання

2 курс бакалаврату

3-й семестр

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ:

теоретичні та практичні основи планування та організації проведення 

рекламної та PR діяльності в умовах зовнішніх ринків

МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСИЦПЛІНИ:

вивчення сукупності засобів, методів та принципів здійснення 

підприємствами рекламної та PR діяльності в умовах зовнішніх ринків



Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.

Здатність планування і 

провадження ефективної

маркетингової діяльності

ринкового суб’єкта в 

кросфункціональному розрізі.

Здатність застосовувати знання зі сфери 

соціальних комунікацій у своїй 

професійній діяльності;

здатність формувати інформаційний

контент; здатність створювати

медіапродукт.

Здатність організовувати й 

контролювати командну

професійну діяльність;

здатність ефективно просувати

створений медійний продукт.

Здатність застосовувати знання в 

практичних ситуаціях; здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу

інформації з різних джерел;навички

використання інформаційних і 

комунікаційних технологій;здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації.



Вплив процесу глобалізації на трансформацію 

систем масової комунікації 

Міжнародна реклама як основний інструмент 

просування та позиціонування продукції 

підприємства на зовнішньому ринку

Особливості та ключові тенденції розвитку

світового ринку реклами та PR
Міжнародні PR – структура, цілі і завдання

Регулювання зарубіжних ринків реклами та PR
Проведення міжнародних рекламних та PR 

кампаній

Міжнародні норми і кодекси, що регламентують 

діяльність у сфері реклами і PR

Фестивалі та конкурси у сфері міжнародної 

реклами та PR



Робоча програма дисципліни Лекційний матеріал

Методичні вказівки до проведення 

практичних занять

Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної роботи

Тестові завдання Проблемні наукові публікації

Відеоматеріали



доктор економічних наук,

професор

СЕМАК БОГДАН 

БОГДАНОВИЧ




