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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

 

__першого рівня вищої освіти, бакалавр____  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 
 

спеціальності __075 Маркетинг_______ 

 

спеціалізації Маркетинг  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння знаннями з ефективного 

продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних виробничих, 

організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завдання вивчення дисципліни є: 

 формування знань з теорії маркетингових комунікацій та місця 

комунікаційних зв'язків у системі маркетингу; 

 оволодіння вміннями застосування функцій елементів комунікаційного 

комплексу для цілеспрямованого впливу на потенційних покупців, сприяння 

збуту, регулюючого впливу на ринок; 

 оволодіння вміннями впливу на цільову аудиторію за допомогою елементів 

комунікаційного комплексу; 

 формування навичок розробки ефективного комплексу засобів 

маркетингової комунікації; 

 формування навичок складання комунікаційного повідомлення та 

врахування зворотного зв’язку;  

 придбання здатностей формувати та підтримувати довготривалі та 

доброзичливі стосунки з цільовою аудиторією та іншими суб'єктами ринку;  

 попереджувати та запобігати появу можливих бар'єрів при проведенні 

маркетингових комунікацій;  

 запобігати виникненню конфліктних ситуацій в процесі здійснення 

маркетингових комунікацій. 

 

1.3. Кількість кредитів – 5 

1.4. Загальна кількість годин: 

150 год. денна форма навчання; 

150 год. заочна (дистанційна) форма навчання.  



1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

24 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття 

24 год.  

Самостійна робота 

102 год. 144 год. 

1.6. Заплановані результати навчання: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми у студента 

повинні бути сформовані ряд знань, вмінь, здатність до комунікації, автономності 

та відповідальності, зокрема: 

 знати зміст маркетингових комунікацій та місце комунікаційних зв'язків у 

системі маркетингу; 

 вміти застосувати елементи комунікаційного комплексу для 

цілеспрямованого впливу на потенційних покупців, сприяння збуту, регулюючого 

впливу на ринок; 

 вміти впливати на цільову аудиторію за допомогою елементів 

комунікаційного комплексу; 

 мати навички щодо розробки ефективного комплексу засобів маркетингової 

комунікації та врахування зворотного зв’язку;  

 бути здатним до формування та підтримки довготривалих та доброзичливих 

стосунків з цільовою аудиторією та іншими суб'єктами ринку; попереджувати та 

запобігати появу можливих бар'єрів при проведенні маркетингових комунікацій; 

конфліктних ситуацій в процесі здійснення маркетингових комунікацій. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1: Еволюція розвитку міжнародних валютно-фінансових та кредитно-

розрахункових відносин 

 

Розділ 1. Основи маркетингових комунікацій та їх інструментів 

Тема 1. СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

1. Поняття «комунікація» і його застосування в маркетингу. 

2. Основні складові комунікативної політики, їх характеристика й особливості.  



3. Сучасна модель комунікаційного процесу (модель Шеннона-Уивера).  

4. Основні фактори ефективних комунікацій. 

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ 

1. Етапи розробки програми комунікацій. 

2. Ідентифікація цільової аудиторії. 

3. Визначення  комунікаційних цілей. 

4. Вибір каналів комунікації. 

5. Створення бюджету комунікацій. 

6. Ухвалення рішення про комунікації-мікс. 

7. Управління процесом інтегрованих маркетингових комунікацій. 

Тема 3. РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

1. Реклама, її особливості й основні риси.  

2. Ціль реклами, її функції. 

3. Класифікація реклами. 

4. Вибір засобів реклами. 

5. Формування комунікаційного звернення: зміст, структура, оформлення, 

джерела. 

Тема 4. СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ 

1. Сутність стимулювання збуту, його цілі й завдання.  

2. Характеристика основних інструментів стимулювання збуту. 

3. Особливості стимулювання споживачів, посередників та власного торгового 

персоналу. 

Тема 5. УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

1. Визначення упаковки. 

2. Функції упаковки. 

3. Використання упаковки в рекламних цілях. 

Розділ 2. Організація маркетингових комунікацій 

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR) 

1. Зміст PR. Засоби та інструменти роботи з громадськістю. 

2. Цілі, завдання, переваги й недоліки PR.  

3. Функції та принципи PR. 

Тема 7. РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ 

1. Реклама на місці продажу.  

2. Особливості засобів реклами – P.O.S. 

3. Мерчандайзинг.  

Тема 8. ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ 

1. Прямий маркетинг, його особливості.  

2. Переваги й недоліки прямого маркетингу.  

3. Прямий маркетинг, характеристика його основних інструментів. 

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ПРОДАЖ 

1. Поняття особистих продаж.  

2. Особливості застосування персональних продаж. 

3. Етапи здійснення особистих продаж. 

Тема 10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК, ЯРМАРОК 



1. Загальні й відмітні риси виставок та ярмарок 

2. Етапи організації типової виставки/ярмарки. Структура видатків. 

Тема 11. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ 

КОМУНІКАЦІЙ 

1. Показники ефективності комунікаційної програми. 

2. Графіки виходу реклами. 

3. Види попереднього та заключного тестування. 

4. Коригуючи заходи. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Основи маркетингових комунікацій та їх інструментів 

Тема 1. Сутність 

маркетингових 

комунікацій 

13 2 2   9 16 2    14 

Тема 2. Організація 

маркетингових 

комунікацій 

13 2 2   9 14     14 

Тема 3. Рекламування 

товарів та послуг 

13 2 2   9 15 1    14 

Тема 4. Стимулювання 

збуту 

13 2 2   9 15 1    14 

Тема 5. Упаковка як засіб 

маркетингової комунікації 

13 2 2   9 14     14 

Разом за розділом 1 65 10 10   45 74 4    70 

Розділ 2. Організація маркетингових комунікацій 

Тема 6. Організація 

роботи з громадськістю 

(PR) 

13 2 2   9 13 1    12 

Тема 7. Реклама на місці 

продажу 

13 2 2   9 14     14 

Тема 8. Прямий 

маркетинг 

13 2 2   9 15 1    14 

Тема 9. Організація 

персональних продаж 

13 2 2   9 14     14 

Тема 10. Організація 

виставок, ярмарок 

13 2 2   9 1  2   10 

Тема 11. Оцінка 

ефективності 

маркетингової політики 

комунікацій 

20 4 4   12 10     10 

Разом за розділом 2 85 14 14   57 76 2 2   74 

Усього годин  150 24 24   102 150 6 2   114 

 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ 1. Основи маркетингових комунікацій та їх інструментів  

1 Тема 1. Сутність маркетингових комунікацій 2 

2 Тема 2. Організація маркетингових комунікацій 2 

3 Тема 3. Рекламування товарів та послуг 2 

4 Тема 4. Стимулювання збуту 2 

5 Тема 5. Упаковка як засіб маркетингової комунікації 2 

 Разом 10 

 Розділ 2. Організація маркетингових комунікацій  

6 Тема 6. Організація роботи з громадськістю (PR) 2 

7 Тема 7. Реклама на місці продажу 2 

8 Тема 8. Прямий маркетинг 2 

9 Тема 9. Організація персональних продаж 2 

10 Тема 10. Організація виставок, ярмарок 2 

11 Тема 11. Оцінка ефективності маркетингової політики комунікацій 4 

 Разом 14 

 Усього разом 24 

5. Завдання для самостійної робота 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних занять 14 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не 

викладаються на лекційних заняттях 

38 

4 Виконання індивідуального завдання 20 

5 Інші види самостійної роботи 10 

 Разом 102 

 

6. Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять. 

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись в наступних 

формах: 

1. Поточний контроль передбачає оцінювання активності та 

результативність роботи на практичних заняттях, підготовлених доповідей та 

презентацій, виконання завдань для самостійного опрацювання та 

індивідуального завдання. 

2. Проміжний контроль здійснюється після вивчення логічно завершеної 

частини робочої програми дисципліни у формі контрольної роботи . 

3. Підсумковий контроль у формі екзамену проводиться з метою оцінки 

результатів вивчення дисципліни студентами. 



Загальна оцінка за дисципліною складається та виставляється за виконання 

практичних завдань, самостійної роботи, індивідуальної роботи, контрольних 

робіт та підсумкового контролю.  

Контроль активності на практичних заняттях: 

Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2. ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

3. уміння поєднувати теорію з практикою при розв’язанні задач, 

проведення статистичного аналізу при виконанні завдань, віднесених до 

самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

4. логіка, структура, стиль, викладання матеріалу в письмових роботах і 

при виступі в аудиторії, вміння обґрунтувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 

Проміжний контроль 

Проміжний контроль знань передбачає виявлення рівня опанування 

матеріалу лекційного матеріалу та вміння застосовувати його для вирішення 

практичної ситуації і проводиться у вигляді тестів, теоретичних питань та 

ситуаційного завдання, яке містить практичні задачі різного рівня складності.  

Проведення підсумкового контролю 

Підсумковий контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: 

лекційний (теоретичний) матеріал та ситуаційне завдання. Підсумковий контроль 

проводиться у письмовій формі, після того як розглянуто увесь теоретичний 

матеріал та виконані контрольні роботи. Студент вважається допущеним до 

екзамену на підставі: 

Для денної форми навчання – наявності всіх виконаних практичних завдань, 

індивідуального завдання та написання двох модульних робіт.  

Для заочної форми навчання – наявність всіх виконаних практичних завдань 

та написання контрольної роботи. 

7. Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90-100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

8. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Аакер Д., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. 

Москва, 2003. 374 с. 

2. Аакер Д. Создание сильных брендов. Москва, 2003. 435 с. 

3. Адреас П. Мюллер, Альфред Кизер Организационная коммуникация. 

Харків, 2005. 438 с. 

4. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства: 

навч. посібн. Київ, 2012. 612 с. 
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528 с. 

6. Братко О.С. Маркетингова політика комунікацій: навчальний посібник для 

вузів. Тернопіль, 2006. 275 с. 

7. Норіцина Н.І. Маркетингова політика комунікацій: курс лекцій. Київ, 2003. 

120 с. 

8. Примак Т.О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. Київ, 2003. 200 

с. 

9. Джонстон М., Марщалл Г. Управление отделом продаж. Планирование. 

Организация. Контроль. Київ, 2007. 640 с. 

10. Иванова Р.Х. Поведение потребителей : учебн. пособ. Харків, 2005. 304 с. 

 

Допоміжна література 

11. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Москва, 2003. 1200 с. 

12. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. СПб, 2007. 816 с. 

13. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок.  СПб., 2004. 796 с. 

14. Лук'янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: навч. посібн. Київ, 2000. 

380 с. 

15. Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті: курс лекцій. Київ, 2003. 218 с. 

16. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: навч. посібн. 

Київ, 2003. 200 с. 

17. Прохорова Т.П., Гронь А.В. Маркетинговая политика коммуникаций: учебн. 

пособ. Харків, 2005. 224 с. 

18. Психология в рекламе. Харків, 2003. 216 с. 



19. Росситер Дж. Р. Реклама и продвижение товаров. СПб., 2000. 656 с. 

20. Смит П. Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный подход. Київ, 

2003. 796 с. 

 

9. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше 

методичне забезпечення 

1. Офіційний сайт ВРУ [Електронний ресурс]. URL: http://rada.gov.ua/ 

2. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. URL: 

http://www.me.gov.ua/ 

3. Міністерство інформаційної політики України. URL: http://mip.gov.ua/ 

4. Міністерство інфраструктури України. URL: www.mtu.gov.ua/ 

5. Урядовий портал. URL: http://www.kmu.gov.ua/ 

6. ЛІГА: Закон. URL: http://www.ligazakon.ua/ 
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