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Мета дисципліни - підготовка майбутніх маркетологів знань, умінь та навичок формування маркетингової 

комунікаційної політики сучасних підприємств, організацій, а також використання ними інструментів маркетингових 

комунікацій у професійній діяльності. 

Завданням вивчення дисципліни "Маркетингові комунікації" є надання знань з питань: теоретичних та 

методологічних основ маркетингових комунікацій; рекламування товарів та послуг; стимулювання збуту; організації 

персональних продаж. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

поняття та терміни:  

маркетингові комунікації, комплекс маркетингових комунікацій, реклама, стимулювання збуту, пропаганда, паблік 

рилейшнз, особисті продажі, цільова аудиторія комунікації;  

вміти: аналізувати ринок;  

формувати маркетингову політику;  

планувати власну діяльність;  

аналізувати масиви інформації;  

оцінювати ефективність діяльності. 

 

 
 
 



 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Основні підходи до визначення поняття "комунікація" у суспільстві та бізнесі. 

Лінгвістичний підхід. Філософський підхід. Психологічний підхід. Соціальний підхід. Система 

комунікативного процесу. Універсальна модель комунікативного процесу.  

Тема 2. Маркетингові комунікації на сучасному ринку.  

Реклама. Персональний продаж. Стимулювання збуту. Пропаганда. Паблик ршейшнз. Директ-маркетинг. 

Функції маркетингових комунікацій. Основні характеристики складових маркетингових комунікацій. 

Порівняння інструментів маркетингових комунікацій  

Тема 3. Ринок маркетингових комунікацій  

Сутність ринку маркетингових комунікацій. Функції ринку маркетингових комунікацій. Особливості ринку 

маркетингових комунікацій. Вигоди представників цільової аудиторії. Вигоди замовників. Вигоди 

виробників МК. Канали поширення маркетингових комунікаційних звернень. Порівняльна характеристика 

основних засобів масової інформації. 

Тема 4. Зміст та значення інтегрованих маркетингових комунікацій.  

Синергічний ефект Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. Синергічний ефект. Класифікація 

ефектів та законів маркетингового комунікативного інструментарію. Нелінійність комунікативного впливу, 

зумовлена синергічним ефектом. Циклічність комунікаційного впливу.  

Тема 5. Інструментарій маркетингових комунікацій  

Реклама. Типи реклами. Класифікація реклами за принципами. Види реклами залежно від каналів її 

розподілу. Класифікація реклами залежно від етапів життєвого циклу товарів. Маркетингова, комунікативна, 

економічна, соціальна роль реклами. Реклама прямої та опосередкованої дії. Комерційна реклама. 



 

Некомерційна реклама. Консалтинг  

Тема 6. Стимулювання збуту  

Сутність стимулювання збуту узагальнені типи стимулювання Стимулювання споживачів. Основні форми 

цінового стимулювання. Типи повернення грошей. Стимулювання натурою. Активна пропозиція. Сервіс. 

Стимулювання торговельної мережі. Стимулювання торговельного персоналу.  

Тема 7. Персональний продаж та директ-маркетинг  

Форми персонального продажу. Етапи процесу персонального продажу. Директмаркетинг.  

Тема 8. Суспільні зв'язки і пропаганда  

Суспільні зв'язки (паблик рилейшнз). Пропаганда. Подібні й відмінні риси пропаганди та суспільних зв'язків. 

Напрями зусиль пропаганди та суспільних зв'язків у маркетингу. Порівняльні характеристики пропаганди та 

суспільних зв'язків. Пабліситі. Основні інструменти пропаганди та суспільних зв'язків.  

Тема 9. Планування реклами та прийняття рішень. 

Алгоритм планування рекламної кампанії. Формування рекламного бюджету. Рекламна стратегія. Створення 

рекламних повідомлень. Вибір носіїв реклами. Цільова аудиторія впливу рекламних звернень та специфічні 

риси каналів розподілу реклами. Цільова аудиторія впливу рекламних звернень та специфічні риси каналів 

розподілу реклами.  

Тема 10. Особливості планування суспільних зв'язків. 

Стратегія "спіраль піднесення". Алгоритм процесу планування заходів із суспільних зв'язків. Стратегія 

"спіраль зниження".  

Тема 11. Розроблення комплексної програми стимулювання збуту. 

Інтенсивність стимулювання. Алгоритм планування заходів стимулювання збуту. Тривалість програми 



 

стимулювання. Комплексний аналіз ринку. Визначення загальних цілей фірми. Формування цілей програми 

стимулювання. Визначення якісних та кількісних завдань. Розроблення програми дій із стимулювання збуту. 

Визначення термінів та періодичності кампанії стимулювання.  

Тема 12. Методичні підходи до планування директ-маркетингу. 

Планування кампанії директ-маркетингу та його етапи. Алгоритм планування кампанії директ-маркетингу.  

Тема 13. Методи визначення бюджету на комплекс маркетингових комунікацій. 

Підходи до планування рекламного бюджету. Внутрішні бюджети. Залишковий бюджет. Технічний бюджет. 

Бюджет у відсотках від продажу. S-подібна крива залежності обсягів продажу від коштів, вкладених у 

рекламу. Метод пайової участі в ринку. Бюджети, що виходять із завдань комунікацій. Бюджет контакту. 

Бюджет впливу на сприйняття. Бюджети, орієнтовані на ринок.  

Тема 14. Загально-методичні підходи до планування маркетингових комунікацій 

План комплексу маркетингових комунікацій. Алгоритм розроблення маркетингової комунікаційної політики 

підприємства. Планування інтегрованих маркетингових комунікацій.  
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