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ПЕРЕДМОВА

За останні 40 років «Управління рекламними проектами» у розви-
нутих країнах сформувалось як самостійна навчальна дисципліна та 
окрема професійна сфера діяльності в умовах ринкової економіки. 
Нажаль, у науці та практиці управління рекламними проектами в нашій 
країні, до останнього часу не приділялось певної уваги, тому вона 
і дотепер не стала самостійною дисципліною та професійною галуззю, 
що повинна впливати на загальну культуру управління, розвиток народ-
ного господарства та економіку в цілому.

Управління рекламними проектами найбільш ефективно працює 
і добре себе проявило в умовах ринкової економіки тому що, по своїй 
суті, відноситься до економічних методів управління, де вартісні фактори 
у кінцевому результаті є вирішальними. Підготовка та реалізація реклам-
них проектів – складний і високоризикований вид господарської діяль-
ності, що стає дедалі більш специфічним та вузькоспеціалізованим.

Управління рекламними проектами є синтетичною дисципліною, 
що поєднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні 
знання випливають з особливостей такої сфери діяльності, до якої нале-
жать проекти будівельні, інноваційні, технологічні, екологічні, науко-
во-дослідні та інші. крім того, управління рекламними проектами 
базується на знаннях основ маркетингу, маркетингових комунікацій, 
рекламного менеджементу, управління якістю, інвестиційного аналізу.

Сформувати стратегічне мислення у молоді, практичні навички 
у сфері управління рекламними проектами, вміння використовувати 
спеціальні та додаткові інформаційні ресурси, а також закони України 
в практичній діяльності вітчизняних організацій, установ та підпри-
ємств і є головним завданням цієї праці.

Посібник містить теоретичні основи, науково-методичні підходи 
та практичні рекомендації щодо організації, підготовки, реалізації та 
контролю ефективності рекламних проектів реально діючих підпри-
ємств. В посібнику розглянуті причинно-наслідкові зв’язки як вдалих, 
так і невдалих управлінських рішень в сфері реклами.

У посібник включено питання до кожної теми, тестові та розрахун-
кові завдання з методиками розв’язування, ключові поняття й списки 
рекомендованих джерел літератури. Отже, даний посібник є навчаль-
но-методичним виданням.

Навчальний посібник «Управління рекламними проектами» буде чи 
не одним з найперших в нашій країні виданням, яке узагальнить науко-
вий та практичний досвід вдалих спроб та помилок під час всеохоплю-
ючих і витратних рекламних кампаній харчової і сільськогосподарської 
продукції вітчизняних та транснаціональних підприємств. Посібник 
буде цікавим не лише для студентської молоді, але стане в нагоді керів-
никам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.


