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Мета вивчення дисципліни -  

формування теоретичних знань та 

практичних навичок використання 

реклами, застосування інструментарію 

реклами в мережі Інтернет, специфіка 

розробки графічних елементів 

фірмової символіки і рекламних 

матеріалів сучасного підприємства 



 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК Дисципліни «Реклама» З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

Менеджмент Маркетинг 

Реклама 
Дизайн в 
рекламі 

Рекламна, PR 
діяльність 

Маркетингові 
дослідження  

Види маркетингових 
комунікацій та засоби 

розповсюдження 
реклами 



ЗАВДАННЯМ вивчення дисципліни «Реклама»  

 

 

 

сформувати у студентів системи знань щодо цілей, 
ролі та завдань реклами та PR в процесі реалізації 
маркетингових технологій, характеристик 

основних інструментів реклами.  



Результатими вивчення дисципліни «Реклама» 

виявляти роль реклами при досягненні різних маркетингових 
цілей, обирати та використовувати комплексний рекламний 
інструментарій в процесі реалізації різних маркетингових 
технологій; 

 розробляти план рекламної кампанії в Інтернеті, розраховувати 
бюджет кампанії, використовуючи цінові моделі розміщення 
реклами в Інтернеті, розраховувати ефективність проведеної 
рекламної кампанії в Інтернеті.  



Дисципліна «Реклама» складається з 

дослідницька робота, досвіду вітчизняних й 

західних підприємств, тренди у розвитку 

шрифтових знаків, знаково-символьних 

об'єктів, художніх стилів і направлень.  

 

Лекційні заняття 
 
 

Практичні заняття 

 

Самостійна 

робота 

 

Екзамен 

• визначення ПОТРЕБИ в рекламуванні товару, пропозицій 

та замовлень на рекламний  продукт 

 

•  проведення ДОСЛІДЖЕНЬ споживачів, товарів та ринку 

продавців; 

 

• РОЗРОБКА власного фірмового стилю і презентація 

проекту 



Використовуємо 
новітні методи навчання  

Бінарні лекції 

Інтерактивні тренінги 

Майстер-

класи 

Кейси Workshop Peer-to-peer  

інтерактив 
Тести брейншторм 



 Програмне, 

інформаційне 

забезпечення 

Програми  

Canva Wix Crello 

 Огляд  онлайн -
джерел, інтернет-
ресурсів, сайтів  



Принципи  

Орієнтованість на стратегічні 
цілі розвитку підприємства 

Проекти управлінських рішень у галузі використання 
капіталу в операційному або інвестиційному процесі, 
повинні бути відхилені, якщо вони вступають у протиріччя з 
місією підприємства, стратегічними напрямками його 
розвитку, підривають економічну основу ефективного 
використання капіталу в майбутньому періоді. 

 Професіоналізм, 
креативний підхід 

 Науковість у поєднанні з 
елементами мистецтва 

Залежить від мистецтва, майстерності керівника. 
Майстерність визначається знаннями, досвідом і талантом. 



Вміти  

Створювати рекламу та 
рекламний контент 

Використовувати 
рекламний інструментарій 

та володіти рекламною 
термінологією  

 Опрацювати та запустити 
контент- план для INST 

Залежить від мистецтва, майстерності та креативності 
Майстерність визначається знаннями, досвідом і талантом. 

 Контроль, бюджет 
рекламної кампанії, 
рекламні матеріали  



Personal Card, designed by Noe Araujo 



Colour Rain, designed by Nicolas Fuhr 



Vegan cafe Card, designed by Agata Kowalska 



Hair stylist Card, designed by Elegante Press 



The Kettle Black Cafe ,designed by David Popov & Mauris Lai 



Bike Multi-Tool Business Card, designed by Rethink Canada 



BV Photography Business Card Design Project 



ПРОЄКТ 

Презентація в редакторі MS Power Point (2-3 особи) 



Sommelière Wineglass Business Card, designed by Caserne 



Інтернет-магазин ”Look Addict”  
 
 



Trofana Alpin 









ПРИНЦИП планування і розробки реклами 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 

ІНТЕГРАЦІЯ 

КОМПЛЕКСНІСТЬ 
 

+ 

= 



 
 

Макет розробленої 
рекламної листівки, формат 
JPG для ПІІ «Білла-Україна» 

станом на 25.01.2019 р. 

27 



Макет розробленого 
рекламного купону, формат 
JPG для  ПІІ «Білла-Україна» 

станом на 25.01.2019 р.  

28 



Макет зовнішньої реклами  
 
 
 
 
 

(Flag_B 
Day_Billa_150x200_PRINT.PDF), 
(Rollap_Pauk_800x1800mm.jpg) 

для  ПІІ «Білла-Україна» 
 

29 



Розроблений макет стенду для 
проведення виставки та 

реєстрації учасників для ПІІ 
«Білла-Україна» на 25.01.2019 

  

30 



 
 
 
 
 
 

Розроблений макет стенду для 
проведення виставки  

«Білла-Україна» 
  

31 



 
 
 
 

Розроблений макет стенду для 
проведення виставки та 

реєстрації учасників 
  

32 



 
 
 
 

Оформлення стендів  та 
приміщень для  ПІІ «Білла-

Україна» 
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Фотозвіт оформлення 
приміщень для  ПІІ «Білла-

Україна» 

34 



ROLL-UP 

35 



36 

Розроблений макет Newspaper для ПІІ «Білла-Україна»,  
Формат pdf, розмір 297х420 станом на 01.01.2019 



 
 
 

Розроблений макет POSTEР для 
ПІІ «Білла-Україна»,  

Формат pdf, розмір 297х420 

37 

Posters A3 for each article 
from the leaflet 

Posters A1 placed on the 
facade, tambour, pillar, rack. 

Poster with the winners, 
A1  



38 

 
 

Розроблений макет Сashbox 
stickers a3 

 



 
 
 
 

Розроблений макет Flyerдля ПІІ 
«Білла-Україна»,  

Формат pdf 
 

39 



OUTSIDE DECORATIONS 

40 



 
 

OUTSIDE 
DECORATIONS 

41 

Facade 101 

Balloon decorations - all 
stores Flags - 101, 102, 103, 105, 115 



Розроблений макет зовнішньої реклами 
BOARDS 

42 



 
 
 
 
 

Розроблений макет реклами 
на транспорті ПІІ 
 «Білла-Україна»,  

Формат pdf, розмір 297х420 

43 



  
 
 

Макет сторінки для сайту 
«Білла-Україна» 

 (Banner ads on websites) 

44 



  
 
 
 

Макет висвітлення подій в 
соціальній мережі Facebook 

(Banner ads on websites) 

45 	



 Макет висвітлення подій на 
офіційному каналі Youtube ПІІ 
«Білла-Україна» на 01.01.2019 

 (Banner ads on websites) 

46 

	

	



  
 
 
 
 

Розроблений макет Giftcard pdf,  
Giftcard pdf  для Іnstagram за 

посиланням  
 ПІІ «Білла-Україна» 

47 



 
 

Версії-макет англомовної 
сторінки ПІІ «Білла-Україна»   

(Banner ads on websites) 

48 



 

   Питання та 

зворотний зв’язок! 

 

 
 
 
 
 
 
 

Файвішенко Діана 
Сергіївна 

fayvishenko.ds@knute.edu.ua  
 

https://www.linkedin.com/in/diana-
fayvishenko-444781180/ 
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