
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми  «Маркетинг» 

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        075 «Маркетинг» 

Галузь знань          07 «Управління і адміністрування» 

1. Назва освітньої компоненти   «Маркетингові комунікації» 

2. Тип  основна  
 

3. Обсяг: 

Кредитів 

ECTS 
Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар Практичних занять Лабораторних занять Самостійна підготовка 

4 120 18 - 22 - 80 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 
Освітні компоненти, які передують вивченню 1.Маркетинг     2. Поведінка споживачів  3. Групова динаміка та комунікації  

Освітні компоненти для яких є базовою 1.Маркетингова політика  2.Стратегічний маркетинг 3.Міжнародний маркетинг. 4.Маркетинговий менеджмент 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 
Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної області маркетингу 
- критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу 
- використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі 
- проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її складовими 
- коректно застосовувати методи, прийоми та інструменти маркетингу 
- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової діяльності. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

Знати Вміти 
- основні теоретичні і методологічні положення концепції 

маркетингового управління компанією; 
- механізм взаємодії системи ІМК, принципи використання 

інтегрованих маркетингових комунікацій на практиці; 
- еволюцію реклами з стародавніх часів до сьогодення. 
- функції інтегрованих маркетингових комунікацій, етапи 

розробки комунікаційної програми 
- основні теоретичні і методологічні положення концепції 

маркетингового управління компанією; 
- схему функціонування інтегрованих маркетингових  комунікацій. 
- методи  та принципи маркетингових зв’язків з громадськістю. 
- основні заходи стимулювання збуту та типи цільового ринку. 
- основні риси та задачі рекламної діяльності   

- застосовувати сучасні технології та методичні прийоми організації маркетингової діяльності. 
- розраховувати ефективність маркетингових комунікацій, застосовувати на практиці різні концепції 

системи  ІМК. 
- використовувати  отримані знання  етапів розвитку маркетингових комунікацій при побудові 

комунікаційної політики підприємства 
- застосовувати  принципи  стратегії інтегрованих маркетингових комунікацій 
- надавати порівняльну характеристику специфічних рис проведення персональних 

продажів в різних країнах 
- обирати  оптимальні  методи оцінки ефективності. (P&R). 
- аналізувати  збутові  витрати та розробляти програму збуту. 
- застосовувати  класифікаційні системи поділу реклами за різними критеріями. 
- застосовувати методи оцінки ефективності складових комплексу маркетингових 

комунікацій  



6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.  

2. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу  

3. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, 
які характеризують результативність такої діяльності.  

4. Збирати необхідні дані з різних джерел, обробляти і аналізувати їх результати із застосуванням сучасних методів та спеціалізованого програмного 

забезпечення. 

5. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

6. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 

термінології. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ 

Вид 

заня

ття 

Тема Знати Вміти 
План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 
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Теоретичні основи 

комунікативних процесів в 

системі маркетингу 

- основні теоретичні і 
методологічні положення 
концепції маркетингового 
управління компанією; 

 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- застосовувати сучасні технології та методичні прийоми 
організації маркетингової діяльності. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Складові комплексу 

маркетингових комунікацій 

- механізм взаємодії системи ІМК,  
- принципи використання 

інтегрованих маркетингових 
комунікацій на практиці; 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- розраховувати ефективність маркетингових комунікацій, 
застосовувати на практиці різні концепції системи ІМК. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Зародження та основні етапи 

історичного розвитку 

маркетингових комунікацій 

- види реклами в стародавньому 
світі, 

- еволюцію реклами з стародавніх 
часів до сьогодення. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- використовувати  отримані знання  етапів розвитку 
маркетингових комунікацій при побудові комунікаційної 
політики підприємства 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 
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Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій, її 

основні цілі та завдання. 

- функції інтегрованих 
маркетингових комунікацій,  

- етапи розробки комунікаційної 
програми 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- застосовувати  принципи  стратегії інтегрованих 
маркетингових комунікацій 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Теоретичні основи 

комунікативних процесів в 

системі маркетингу 

- основні теоретичні і 
методологічні положення 
концепції маркетингового 
управління компанією; 

 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- застосовувати сучасні технології та методичні прийоми 
організації маркетингової діяльності. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=

2316 
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Складові комплексу 

маркетингових комунікацій 

- механізм взаємодії системи ІМК,  
- принципи використання 

інтегрованих маркетингових 
комунікацій на практиці; 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- розраховувати ефективність маркетингових комунікацій, 
застосовувати на практиці різні концепції системи ІМК. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Зародження та основні етапи 

історичного розвитку 

маркетингових комунікацій 

- види реклами в стародавньому 
світі, 

- еволюцію реклами з стародавніх 
часів до сьогодення. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- використовувати  отримані знання  етапів розвитку 
маркетингових комунікацій при побудові комунікаційної 
політики підприємства 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 
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Концепція інтегрованих 

маркетингових комунікацій, її 

основні цілі та завдання. 

- функції інтегрованих 
маркетингових комунікацій,  

- етапи розробки комунікаційної 
програми 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- застосовувати  принципи  стратегії інтегрованих 
маркетингових комунікацій 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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 1. Алгоритм формування рекламної 

кампанії підприємства 

2. Основні риси та задачі рекламної 

діяльності 

3. Економічна роль каналів збуту. 

4. Основні заходи стимулювання збуту 

та типи цільового ринку. 

- основні теоретичні і 
методологічні положення 
концепції маркетингового 
управління компанією; 

- механізм взаємодії системи 
ІМК,  

- принципи використання 
інтегрованих маркетингових 
комунікацій на практиці; 

- види реклами в 
стародавньому світі, 

- еволюцію реклами з 
стародавніх часів до 
сьогодення. 

- функції інтегрованих 
маркетингових комунікацій,  

- етапи розробки 
комунікаційної програми 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Роль персонального продажу в 

комунікаційній діяльності 

підприємств 

- схему функціонування 

інтегрованих маркетингових  

комунікацій. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- надавати порівняльну характеристику специфічних рис 
проведення персональних продажів в різних країнах 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2316 
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Функції та напрямки діяльності 

маркетингових зв'язків з 

громадськістю (P&R) 

- методи  та принципи 

маркетингових зв’язків з 

громадськістю. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- обирати  оптимальні  методи оцінки ефективності. (P&R). 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 
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Стимулювання збуту як форма 

просування продукту 

- основні заходи 

стимулювання збуту та типи 

цільового ринку. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

-  коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  аналізувати  збутові  витрати та розробляти програму збуту. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2316 
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Основні завдання та види 

рекламної діяльності 

- основні риси та задачі 

рекламної діяльності;  

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  застосовувати  класифікаційні системи поділу реклами за 
різними критеріями. 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 

Л
ек

ц
ія
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Розробка рекламної кампанії і 

розрахунок її ефективності 

- основні риси та задачі 

рекламної діяльності 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  застосовувати основні методи оцінки ефективності 
складових комплексу маркетингових комунікацій 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 

П
ра

кт
ич

не
 з
ан

ят
тя

 6
 

Роль персонального продажу в 

комунікаційній діяльності 

підприємств 

- схему функціонування 

інтегрованих маркетингових  

комунікацій. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- надавати порівняльну характеристику специфічних рис 
проведення персональних продажів в різних країнах 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/
view.php?id=

2316 

П
ра

кт
ич

не
 

за
ня

тт
я 

7 Функції та напрямки діяльності 

маркетингових зв'язків з 

громадськістю (P&R) 

- методи  та принципи 

маркетингових зв’язків з 

громадськістю. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

- обирати  оптимальні  методи оцінки ефективності. (P&R). 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 

П
ра

кт
ич

не
 

за
ня

тт
я 

8 

Стимулювання збуту як форма 

просування продукту 

- основні заходи 

стимулювання збуту та типи 

цільового ринку. 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

-  коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  аналізувати  збутові  витрати та розробляти програму збуту. 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 

П
ра

кт
ич

не
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ят
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 9
 

Основні завдання та види 

рекламної діяльності 

- основні риси та задачі 

рекламної діяльності;  

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  застосовувати  класифікаційні системи поділу реклами за 
різними критеріями. 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=
2316 
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1 Розробка рекламної кампанії і 

розрахунок її ефективності 

- основні риси та задачі 

рекламної діяльності 

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

-  застосовувати основні методи оцінки ефективності 
складових комплексу маркетингових комунікацій  

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=2316 

http://dl.dut.e
du.ua/course/

view.php?id=

2316 

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

1. Порівняльна характеристика 

специфічних рис проведення 

персональних продаж в різних 

країнах. 

2. Етапи розробки комунікаційної 

програми. 

3. Прогнозування обсягів та статей 

витрат рекламного бюджету. 

4. Методи оцінки ефективності. (P&R). 

5. Роль персонального продажу в 

комунікаційній діяльності 

підприємств 

- схему функціонування 

інтегрованих маркетингових  

комунікацій. 

- методи  та принципи 

маркетингових зв’язків з 

громадськістю. 

- основні заходи 

стимулювання збуту та типи 

цільового ринку. 

- основні риси та задачі 

рекламної діяльності  

- логічно і послідовно відтворювати отримані знання 
предметної області маркетингу 

- критично аналізувати й узагальнювати положення 
предметної області сучасного маркетингу 

- використовувати теоретичні положення маркетингу для 
інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі 

- проваджувати маркетингову діяльність на основі 
розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і 
функціональних зв'язків між її складовими 

- коректно застосовувати методи, прийоми та 
інструменти маркетингу 

- пропонувати вдосконалення щодо функцій маркетингової 
діяльності. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=2316 

http://dl.dut.e

du.ua/course/

view.php?id=
2316 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 
1. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т — К. : КНЕУ, 2012. — 272с. 
2. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: [Навчальний посібник] / – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 246 с.  
3. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник / В.А. Полторак, І.В. Тараненко, О.Ю. Красовська. – К.: Центр навчальної літератури. – 2013. – 417 с. (Гриф МОНУ). 
4. Психологія управління. Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. – Підручник. – К. « Центр учбової літератури». - 2011.-664 с. - http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097 
5. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – м. Переяслав-

Хмельницький. Сайт - http://sdc.phdpu.edu.ua/  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

екзамен 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
• Microsoft PowerPoint –  візуалізація даних 
• Moodle – дистанційне навчання і контроль 
• Інструменти комунікацій - Jira, Slack, Skype   
• сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах – Zoho Social, SMMplanner  
• сервіси проведення онлайн-конференцій – Webinar, Join.me  
• Microsoft Power BI – для аналітики і візуалізації інформації 
• Інструменти комунікацій - Jira, Slack, Skype   
• сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах – Zoho Social, SMMplanner  
• сервіси проведення онлайн-конференцій – Webinar, Join.me  

 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/1097
http://sdc.phdpu.edu.ua/

