
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої освіти 

теоретичних знань та практичних навиків щодо застосування, використання засобів та 

елементів комплексу маркетингових комунікацій; організації, планування, здійснення 

управління комунікативною діяльністю підприємства.  

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

цілісної системи знань про теоретичні та методологічні основи маркетингових комунікацій; 

набуття практичних навичок щодо формування системи маркетингових комунікацій 

підприємства; ознайомлення з методиками розроблення бюджету маркетингових 

комунікацій та рекламних кампаній, визначення ефективності рекламного звернення до 

цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в процесі просування. 

Компетентності: 

загальні:  

ЗК 8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

фахові (спеціальні): 

ФК З. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації 

та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі. 

ФК 7. Здатність визначати вплив функціональних областей маркетингу на результати 

господарської діяльності ринкових суб'єктів.  

ФК 8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення розвитку бізнесу в умовах 

невизначеності.  

ФК 10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні системи в ухваленні 

маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх ефективності.  

ФК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб'єктів та визначати особливості 

функціонування ринків. 

ФК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджувати результати 

досліджень у сфері маркетингу. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання 

необхідного аналітичного й методичного інструментарію.  

ПРН 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 

програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та 

практичного застосування маркетингового інструментарію.  

ПРН 17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність та організація маркетингових комунікацій. 

Тема 2. Рекламування товарів та послуг. 

Тема 3. Стимулювання збуту. 

Тема 4. Упаковка як засіб маркетингової комунікації. 

Тема 5. Організація роботи з громадськістю (PR). 

Тема 6. Реклама на місті продажу. 

Тема 7. Прямий маркетинг і персональний продаж. 

Тема 8. Організація виставок, ярмарок. 

Тема 9. Хай-тек і хай-хюм комунікації. 

Тема 10. Оцінка ефективності маркетингової політики комунікацій. 



Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 135 год. 

Кількість кредитів 4,5. 

Форма семестрового контролю залік. 


