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Мета навчальної дисципліни «Реклама в 

торгівлі» - формування у здобувачів теоретичних 

знань та практичних навичок обрання, 

використання та розповсюдження рекламних 

комунікацій для популяризації діяльності 

підприємства торгівлі.  

 

 
 

Предмет навчальної дисципліни «Реклама в торгівлі» - 

теоретичні та практичні засади,  принципи, методи та  процеси 

рекламної діяльності на  підприємствах торгівлі, 

що  забезпечуватимуть ефективну промоційну та комунікаційну 

діяльність відповідно до основних цілей популяризації товарів та 

послуг торговельних підприємств. 
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Завдання навчальної дисципліни: 
 

 поглибити наявні знання щодо теоретичних та методологічних основ 

рекламної діяльності зокрема на підприємствах торгівлі; 
 

 розвинути наявні уміння та навички  вирішення питань рекламних 

комунікацій на підприємствах торгівлі; 
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Завдання навчальної дисципліни: 
 

 надати додаткові можливості опанування принципів й методів 

регулювання рекламної діяльності підприємства  торгівлі в 

умовах сучасного розвитку ринку; 
 

 здійснити проектування релевантної моделі рекламної 

кампанії торговельного підприємства, застосовуючи сучасні 

методи дослідження та оцінки ефективності рекламних заходів; 
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Тема 1. Історичні передумови розвитку торговельної реклами.  

Специфіка сучасної реклами в торгівлі. 

 

Тема 2. Теоретичні засади рекламної діяльності 

 

Тема 3. Основні види реклами в торгівлі 

 

Тема 4. Особливості  управління рекламною діяльністю в торгівлі 

 

Тема 5. Інформаційно-аналітичне забезпечення рекламної 

діяльності підприємств торгівлі 
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Тема 6. Психологічні особливості при створенні торговельної 

реклами 

 

Тема 7. Творчі підходи до створення реклами. Креативні технології 

для створення реклами в торгівлі 

 

Тема 8. Соціально-етичні аспекти реклами в торгівлі 
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Тема 9. Координація діяльності 

суб’єктів рекламного ринку. Розробка 

рекламної кампанії та її інтеграція з 

маркетинговими комунікаціями 

підприємства торгівлі 

 

 

 

 

Тема 10. Організація процесу 

планування торгової реклами 

підприємств торгівлі 
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Тема 11. Основні засади 

медіапланування для 

торговельних підприємств 

(показники-підґрунтя для 

формування медіаплану) 

 

 

 
Тема 12. Контроль та оцінка  

результативності рекламної 

діяльності підприємства торгівлі 
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