
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Кафедра маркетингу 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор з науково-педагогічної, 

методичної та виховної роботи 

 

 

 

О.А. Лагоднюк 

«__» ____________  2019 р. 

 

06-13-30 
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline 

 

 МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 
Marketing Сommunications 

 

 

спеціальність 

specialty 

075 «Маркетинг» 

075 MARKETING 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 

075 «Маркетинг». – Рівне: НУВГП, 2019. – 15 с. 

 

 

 

Розробники: Мальчик М.В., д.е.н., професор кафедри маркетингу;  

Толчанова З.О., к.е.н., доцент кафедри маркетингу; 

Мартинюк О.В., к.е.н., доцент кафедри маркетингу 

 

 

 

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри маркетингу 

 

Протокол від «18» грудня 2018 року № 05          

Завідувач кафедри маркетингу  _______________ Мальчик М.В. 

«___» _________ 2018 року 

 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

 

Протокол від «18» грудня 2018 року № 04          

Голова науково-методичної комісії   _______________  Мальчик М.В. 

«__» ________ 2018  року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Мальчик М.В., 

    Толчанова З.О,  

 Мартинюк О.М., 2019 

© НУВГП, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Вступ 
Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» призначена для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня відповідно до освітньо-
професійної  програми підготовки бакалаврів за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг».   

Вивченню начальної дисципліни «Маркетингові комунікації» передує 
вивчення навчальних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Рекламна 
діяльність», «Інфраструктура товарного ринку», «Основи наукових досліджень», 
«Управління продажем» та ін. До навчальних дисциплін, вивчення яких у 
подальшому базується на матеріалах дисципліни «Маркетингові комунікації» 
відносяться: «Паблік рилейшнз», «Маркетинг промислового підприємства», 
«Маркетинг у банках» та ін. 

 

Анотація 
Навчальна дисципліна «Маркетингові комунікації» є невід'ємною 

частиною програми підготовки фахівців з маркетингу. Актуальність вивчення 
даного курсу зумовлено необхідністю впровадження концепції маркетингових 
комунікацій в практику розв’язання виробничо-економічних завдань вітчизняних 
промислових підприємств. На практичних заняттях студенти отримають 
практичні навички щодо 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 тощо. 
Вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» допоможе студентам 
сформувати цілісну систему компетентностей щодо формування системи 
маркетингових комунікацій підприємства. 

Ключові слова: методи комунікації, комунікаційна політика, 
комунікаційні засоби, особистий продаж, споживчий маркетинг, стимулювання 
збуту, брендінг, паблік рілейшнз, реклама, рекламна кампанія. 

Summary 

The discipline «Marketing communications» is an integral part of the program 

of training specialists in marketing. The relevance of the study of this course is due to 

the need to implement the concept of marketing communications in the practice of 

solving industrial and economic problems of domestic industrial enterprises. At 

practical classes, students will receive practical skills in developing a budget for 

marketing communications and advertising campaigns, determining the effectiveness of 

advertising appeals to the target audience and acquiring practical skills in their use in 

the process of promoting goods, finding reserves for improving the system of 

commodity promotion, etc. The study of the discipline "Marketing Communications" 

will help students to form a coherent system of competencies for the formation of the 

system of marketing communications of the enterprise. 

Key words: communication methods, communication policy, communication 

tools, personal sales, consumer marketing, sales promotion, branding, public relations, 

advertising, advertising campaign. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

Цикл професійної 

підготовки 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

4 4,5 

Змістових модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин 

2-й 

Семестр 
денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 4-й 

120 135 денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 
Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: – 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3  

самостійної роботи 

студента - 5 

20 год. 2 год. 

Практичні 

22 год. 10 год. 

Самостійна робота 

78 год. 123 год. 

Вид контролю 

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 35 % до 65 % 

для заочної форми навчання – 9 % до 91 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни «Маркетингові комунікації» – оволодіння знаннями 

ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття ефективних 

виробничих, організаційних і наукових рішень на рівні сучасних вимог. 

Завдання дисципліни «Маркетингові комунікації» – вивчення 

основних категорій маркетингових комунікацій; ознайомлення з методиками 

розроблення бюджету рекламних кампаній, алгоритми розрахунків 

ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття 

практичних навичок їх використання в процесі просування товарів, пошуку 

резервів удосконалення системи товаропросування. 

У результаті вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» 

студент повинен: 

знати: 

- методичні підходи до здійснення  комплексної та цілеспрямованої 

політики комунікацій;  

- основи вивчення та впливу на поведінку споживачів товарів (послуг); 

- підходи до рекламування товарів;  

- особливості планування та використання засобів стимулювання 

продажу товарів;  

- сутність, роль та організацію роботи з громадськістю;  

- рекламування товарів на місці продажу;  

- комунікативні особливості та сферу застосування прямого 

маркетингу;  

- підходи до організації та проведення виставок та ярмарок; 

- особливості застосування та перспективи розвитку персонального 

продажу товарів і послуг;  

- основи ефективної організації роботи підрозділів маркетингових 

комунікацій; 

вміти:  
- самостійно вибрати методи та засоби просування продукту, щоб 

здійснити: аналіз доцільності проведення рекламної кампанії; аналіз 

рекламного ринку, вибір цільового сегменту та ефективного рекламоносія; 

аналіз конкурентів і конкуренції в галузі просування продукту та формування 

іміджу підприємства; аналіз та розробку процесів комунікацій в сучасних 

умовах;  

- самостійно розробити та протестувати рекламне звернення; 

-  самостійно розробити план та провести аналіз комунікативної 

політики, ціноутворення рекламних продуктів; 

- розробляти канали комунікацій, використовувати та аналізувати 

ефективну рекламу та PR-акції, супроводжуючі продукти;  

- здійснювати вибір комунікаційних ресурсів підприємства; 
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мати компетентності: 
- здатність самостійно оцінювати ефективність роботи 

маркетингового підрозділу підприємства; 

- здатність розраховувати показники комунікаційної програми 

підприємства; 

- здатність самостійно вибрати методи та засоби просування 

продукту, щоб провести аналіз комунікативної політики; 

- здатність оцінити стан та ефективність маркетингових комунікацій 

на ринку. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль № 1.  

Формування системи маркетингових комунікацій підприємства 

 

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу 

Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції. 

Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Законодавчі основи 

діяльності служб маркетингових комунікацій. Цілі та завдання курсу. 

Тема 2. Стратегії та планування маркетингових комунікацій 

Планування реклами та прийняття рішень. Особливості планування 

суспільних зв’язків. Розробка комплексної програми стимулювання збуту. 

Методичні підходи до планування директ-маркетингу. Загальнометодичні 

підходи до планування маркетингових комунікацій.  

Тема 3. Рекламування товару 

Поняття категорії «реклама». Теоретичні основи науки про рекламу. 

Реклама як комунікаційний процес. Види реклами. Носії реклами. Створення 

реклами. Рекламне звернення. Засоби передачі рекламного звернення. 

Ефективність рекламної діяльності. 

Тема 4. Стимулювання продажу товарів 

Цілі та засоби стимулювання збуту. Стимулювання на різних етапах 

життєвого циклу товару. Стимулювання споживачів. Стимулювання 

співробітників служби збуту підприємства. Стимулювання торговельних 

посередників. 

Тема 5. Організація роботи з громадськістю 

Передумови виникнення ПР. Цілі, задачі і функції ПР. Комунікаційні 

аспекти ПР. Методи ПР. ПР-звернення та його форми. Цільова аудиторія, її 

потреби і структура. Основні моменти просування товарів методом ПР.   

Тема 6. Реклама на місці продажу 

Організація реклами на місці продажу. Зовнішня реклама магазину. 

Основні види реклами сучасного магазину. Інтер’єр магазину як засіб 

реклами: Вітрини як засоби реклами. 
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 Тема 7. Прямий маркетинг 

Прямий маркетинг як складова частина маркетингових комунікацій. 

Традиційні канали прямого маркетингу. Засоби прямого маркетингу. 

Переваги та недоліки прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи 

адресних списків. Поштова реклама, її складові. Фактори, що зумовлюють 

використання посилкової реклами. 

 

Змістовий модуль № 2. 

Організація маркетингових комунікацій та  оцінювання їх ефективності 

 

Тема 8. Організація виставок та ярмарків 

Сутність виставок та ярмарків. Класифікація виставок та ярмарків. 

Мета виставки (ярмарку), організація, розробка, графіки, підбір штатів та 

керівництво.  

Тема 9. Персональний продаж 

Види і комунікаційні особливості персонального продажу. 

Організаційні форми персонального продажу. Етапи процесу персонального 

продажу. Рекомендації ефективного персонального продажу. Поняття 

сітьового маркетингу. Десять уроків на серветці.  

Тема 10. Упаковка як засіб комунікації 

Сутність упаковки, її мета та роль у комунікаціях. Елементи упаковки. 

Сучасні маркетингові підходи до створення упаковки. Дизайн упаковки. 

Упаковка і засоби товарної інформації. Інформаційні знаки та їхня 

комунікаційна роль. Упаковка і фірмовий стиль.  

Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації 

Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК). Причини 

необхідності застосування ІМК. Основні принципи концепції ІМК. Причини 

повільного входження концепції ІМК у практику діяльності бізнес-

організацій.  

Тема 12. Спонсорування 

Сутність спонсоруванняу, його особливості. Класифікація 

спонсорингу. Сфери застосування спонсорингу. 

Тема 13. Брендинг 

Розвиток сучасного брендингу. Сутність брендингу. Моделювання 

бренда. Позиціонування бренда. 

Тема 14. Організація маркетингових комунікацій 

Управління маркетинговими комунікаціями як складова частина 

маркетингу. Форми організаційних служб маркетингових комунікацій. 

Завдання та функції служб маркетингових комунікацій. 

Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових комунікацій  

Аналітична оцінка сучасних методів. Визначення комунікативної 

ефективності комплексу маркетингових комунікацій. Використання 

економіко-математичних моделей. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

(денна форма) (заочна форма) 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л
ек

ц
. 

п
р

ак
т

. 

К
Р

 

С
Р

 

л
ек

ц
.  

п
р

ак
т

. 

К
Р

 

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль № 1.  

Формування системи маркетингових комунікацій підприємства 

Тема 1. Комунікації в 

системі маркетингу 
5 1 - - 4 6 - - - 6 

Тема 2. Стратегії та 

планування маркетингових 

комунікацій 
9 2 1 - 6 10,5 0,5 1 - 9 

Тема 3. Рекламування 

товару 
9 1 2 - 6 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 4. Стимулювання 

продажу товарів 
8 1 1 - 6 9 - 1 - 8 

Тема 5. Організація роботи 

з громадськістю 
8 1 2 - 5 9 0,5 0,5 - 8 

Тема 6. Реклама на місці 

продажу 
7 1 1 - 5 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 7. Прямий маркетинг 7 1 1 - 5 8,5 - 0,5 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 53 8 8 - 37 60 1 4 - 55 

Змістовий модуль 2.  

Організація маркетингових комунікацій та  оцінювання їх ефективності 

Тема 8. Організація 

виставок та ярмарків 
8 1 2 - 5 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 9. Персональний 

продаж 
8 1 2 - 5 9 - 1 

 

- 
8 

Тема 10. Упаковка як засіб 

комунікації 
8 2 1 - 5 8,5 - 0,5 

 

- 
8 

Тема 11. Інтегровані 

маркетингові комунікації 
9 2 1 - 6 10 - 1 - 9 

Тема 12. Спонсорування 7 1 2 - 4 8,5 - 0,5 - 8 

Тема 13. Брендинг 7 1 2 - 4 9,5 - 0,5 - 9 

Тема 14. Організація 

маркетингових комунікацій 
10 2 2 - 6 10,5 0,5 1 - 9 
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Структури навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 15. Оцінювання 

ефективності 

маркетингових комунікацій 
10 2 2 - 6 10,5 0,5 1  9 

Разом за змістовим модулем 2 67 12 14 - 41 75 1 6 
 

- 
68 

Усього годин 120 22 20 - 78 135 2 10 - 123 

 

 

5. Теми практичних занять 

 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Комунікації в системі маркетингу - - 

2. 
Тема 2. Стратегії та планування маркетингових 

комунікацій 
1 1 

3. Тема 3. Рекламування товару 2 0,5 

4. Тема 4. Стимулювання продажу товарів 1 1 

5. Тема 5. Організація роботи з громадськістю 2 0,5 

6. Тема 6. Реклама на місці продажу 1 0,5 

7. Тема 7. Прямий маркетинг 1 0,5 

8. Тема 8. Організація виставок та ярмарків 2 0,5 

9. Тема 9. Персональний продаж 2 1 

10. Тема 10. Упаковка як засіб комунікації 1 0,5 

11. Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації 1 1 

12. Тема 12. Спонсорування 2 0,5 

13. Тема 13. Брендинг 2 0,5 

14. Тема 14. Організація маркетингових комунікацій 2 1 

15. 
Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових 
комунікацій 

2 1 

 Разом 22 10 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота полягає в опрацюванні окремих тем програми або їх 

частин, які не викладаються на лекціях. Розподіл годин самостійної роботи 

для студентів денної форми навчання: підготовка до аудиторних занять – 0,5 

год/1 год. занять, підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит 

ЄКТС.  
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№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Комунікації в системі маркетингу 4 6 

2. 
Тема 2. Стратегії та планування маркетингових 

комунікацій 
6 9 

3. Тема 3. Рекламування товару 6 8 

4. Тема 4. Стимулювання продажу товарів 6 8 

5. Тема 5. Організація роботи з громадськістю 5 8 

6. Тема 6. Реклама на місці продажу 5 8 

7. Тема 7. Прямий маркетинг 5 8 

8. Тема 8. Організація виставок та ярмарків 5 8 

9. Тема 9. Персональний продаж 5 8 

10. Тема 10. Упаковка як засіб комунікації 5 8 

11. Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації 6 9 

12. Тема 12. Спонсорування 4 8 

13. Тема 13. Брендинг 4 9 

14. Тема 14. Організація маркетингових комунікацій 6 9 

15. 
Тема 15. Оцінювання ефективності маркетингових 
комунікацій 

6 9 

 Разом 78 123 

 

 

7. Методи навчання 

Вивчення дисципліни «Маркетингові комунікації» досягається 

інформаційним, ілюстративним та проблемним методами навчання.  

Лекції супроводжуються демонстрацією схем, таблиць з 

мультимедійним супроводом. На практичних заняттях розглядаються та 

розв’язуються задачі, наближені до реальних ситуацій: використовується 

роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного 

мислення, розвитку пам'яті; проводиться дискусійне обговорення 

проблемних питань. 

Навчання супроводжується опрацюванням нормативної, навчальної 

літератури, а також періодичних видань.  

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, 

як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, 

метод мозкового штурму, метод вільних асоціацій, метод обговорення 

тематичних зображень, ділові ігри, екскурсійні заняття. 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення 

студентів. Коло питань теми лекції обмежується двома-трьома ключовими 
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моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, який не знайшов 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних 

навчальних закладів з роздаванням студентам під час лекції друкованого 

матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. У 

процесі викладання лекційного матеріалу студентам пропонуються питання 

для самостійного розмірковування. При цьому лектор задає питання, які 

спонукають студента шукати розв’язання проблемної ситуації. Така система 

примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках 

правильної відповіді.  

Міні-лекції передбачають викладення навчального матеріалу за 

короткий проміжок часу і характеризуються значною ємністю, складністю 

логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження.  

Проблемні лекції та міні-лекції доцільно поєднувати з такою формою 

активізації навчального процесу, як робота в малих трупах. Робота в малих 

групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття 

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування.  

Після висвітлення проблеми (при використанні проблемних лекцій) 

або стислого викладання матеріалу (при використанні міні-лекцій) студентам 

пропонується об'єднуватися у групи по 5-6 осіб і презентувати наприкінці 

заняття своє бачення та сприйняття матеріалу.  

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про 

виконання індивідуальних завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 

переваг за умови використання в навчальному процесі є обмін досвідом, який 

здобули студенти під час роботи в певній малій групі.  

Семінари-дискусії передбачають обмін думками та поглядами 

учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки и 

висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично 

підходити до власних поглядів.  

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, внаслідок якої 

вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації в ролі 

безпосередніх учасників подій.  

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій та ін.  
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8. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

використовується оцінювання знань за наступними видами робіт: поточне 

тестування та опитування; усне опитування; підсумкове тестування; 

перевірка виконаних практичних завдань; підготовка презентаційних 

матеріалів, підготовка до видання наукових статей, тез для участі в 

конференціях. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях та консультаціях, розрахунково-графічна робота, 

результати самостійної роботи студентів) проводиться за наступними 

критеріями  (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням 

до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з 

незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота Підсум-

ковий  

контроль 

(екзамен) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
40 100 

26 34 

Т1, Т2…Т15 – теми змістовних модулів. 
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9. Шкала оцінювання  

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену  

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації»  включає: 

1.  Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 

всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2.  Пакет тестових завдань за кожним змістовим модулем  та в цілому 

по всьому курсу дисципліни. 

3.  06-13-12 Методичні вказівки для виконання практичних занять з 

навчальної дисципліни «Маркетингові комунікації» студентами напряму 

підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання /  Мальчик М.В., 

Толчанова З.О. – Рівне: НУВГП, 2014. –  20 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/390/1/06-13-12.pdf. 

4.  06-13-13 Методичні вказівки для самостійного вивчення та 

виконання індивідуального науково-дослідного завдання з навчальної 

дисципліни «Маркетингові комунікації» студентами напряму підготовки 

6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання /  Мальчик М.В., Толчанова 

З.О. – Рівне: НУВГП, 2014. –  24 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/391/1/06-13-13.pdf. 
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11. Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Майборода О.О. Маркетингова політика комунікацій. Навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О .О. 

Майборода. – К.: КНЕУ, 2007. – 256 с. 

2. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. 
2-ге вид., доп. і перероб. / Т. І.  Лук’янець – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с. 

3. Пазуха М.Д. Реклама у підприємницькій діяльності: Навч. посіб. / М. 

Д. Пазуха, М. В. Ігнатович.  – Київ: ЦНЛ, 2006. – 176 с. 

 

Допоміжна 

1. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг / Г. Амстронг, Ф. 

Котлер. – Изд. Дом «Вильямс», М.,С -ПТБ., К., 2007. 

2. Гончаров С.М. Соціально-етичний маркетинг: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2011. – 241с. 

3. Гончаров С.М. Практикум з маркетингу: Навч. посіб. / С. М. 

Гончаров, Н. Б. Кушнір. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 206 с. 

4. Джефкінс Ф. Реклама: Практич. посібн. / Ф. Джефкінс; ред. 

Д.Ядіна. – 4-е вид. – Київ: Знання, КОО, 2001 – 123 с. 

5. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, 

вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т. Г. Діброва. – К.: Видавничий 

дім «Професіонал» 2009. – 320с. 

6. Єжова Л.Ф. Інформаційний маркетинг: Навчальний посібник. / Л. 

Ф. Єжова – Київ: КНЕУ, 2002. – 560 с. 

7. Карпов В.А. Маркетинг : прогнозування кон'юктури ринку.: Навч. 

посібник / В.А.Карпов, В.Р.Кучеренко. – Київ: Знання,2001. – 215 с. 

8. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми.: Монографія / Н. В. 

Куденко. – Київ: КНЕУ, 2002. – 245 с. 

9. Майборода О.О. Методичні матеріали щодо змісту та організації 

самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з 

навчальної дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» / О.О. 

Майборода. – Київ : КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2010. – 25 с. 

10. Мальчик М. В., Клімавічус Я. І., Мальчик Я. Я. Маркетингові 

інтернет-технології в бізнесі // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, 

готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі: Міжнародна науково-

практ. інтернет-конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 

жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О. І. Черевко (та ін.) – Х. : ХДУЗТ, 

2017. – С. 57-59. 

11. Мальчик М.В., Попко О.В., Толчанова З.О. Маркетингові 
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дослідження інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств // 

Economic efficiency of business in the conditions of unstable economy: Collective 

monograph -Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2015. - 

p.207-212. 

12. Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу: 

Навч. посіб. / Т. І. Макаренко. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 160 с. 

13. Маркетинг: навч. Посіб. / М.В. Мальчик, Н.А. Гонтаренко, О.В. 

Попко, З.О. Толчанова, Б.О.Король, О.В. Мартинюк, С.І. Коваль; за заг. ред. 

д.е.н., проф. Мальчик М.В.. – Рівне : НУВГП, 2014. – 444 с. 

14. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: 

Монографія / Мальчик М.В., Попко О.В., Гонтаренко Н.А., Толчанова З.О., 

Мартинюк О.В., Коваль С.І., та ін.; за редакцією Мальчик М.В. – Рівне : 

НУВГП, 2015. – 197 с. 

15. Мойсеєв В.А. Паблік рілейшнз / В.А. Моисеев. – К.: Академвидав, 

2007. – 224 с. 

16. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, 

мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка 

підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції та 

ін.):Терміни. Поняття. Персоналії/За ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іфтемічука. – 

2-ге вид., випр. і доп. – Львів:Магнолія 2006, 2007. – 688 с. 

17. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій / Б. А. 

Обритько. – Київ: МАУП, 2002. – 240 с. 

18. Турченюк М.О. Маркетинг: Підручник / М. О. Турченюк, М. Д. 
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