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1. Мета опанування дисципліни: вивчення та оволодіння студентами теоретичними 

знаннями та практичними навиками щодо застосування, використання засобів та елементів 

комплексу маркетингових комунікацій; організації, планування, здійснення управління 

комунікативною діяльністю підприємства з метою ефективного їх функціонування, а також 

ефективного продажу продукції/послуг на ринку. 

 

2. Завдання: отримання студентами знань в сфері маркетингових комунікацій; вивчення 

основних категорій 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 товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування та ін. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

предметної області та розуміння професійної діяльності; 

теоретичних положень маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 

маркетинговому середовищі; 

застосування знань і розумінь: 

уміння логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу;  

уміння критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного 

маркетингу; 

уміння використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі  

уміння проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії 

маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими; 

уміння коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу. 

Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій. 
Тема 3. Реклама як основний засіб маркетингових комунікацій.  

Тема 4. Стимулювання збуту й особливості його використання. 

Тема 5. PR та його роль у маркетинговій політиці.  

Тема 6. Персональні продажі як особова комунікація.  
Тема 7. Основи мерчандайзингу.  

Тема 8. Виставкова діяльність як інтегрований інструмент маркетингових комунікацій.  

Тема 9. Імідж підприємства: проблеми формування та реалізації.  



Тема 10. Прямий маркетинг.  

 

5. Викладацький склад: к.пед.н., доцент Богатирьова Г.А. 


