
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ФП 26 

2. Назва: Креативний маркетинг. 

3. Тип: вибірковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мартинюк О.В., к.е.н., доцент  

9. Результати навчання:  

• Володіти навичками в реалізації загальних функцій управління маркетинговою діяльністю. 

• Вміти здійснити оцінку конкурентоспроможності товару і запропонувати заходи щодо її підвищення; 

формувати та управляти товарним портфелем підприємства. 

• Вміти використовувати сучасні засоби просування продукції/послуг. 

• Застосовувати знання щодо поведінки споживачів, упроваджувати маркетингові заходи стимулювання 

покупки. 

• Знати та вміти застосовувати комплекс заходів Інтернет-маркетингу. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, поточний 

модульний контроль. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Інтернет-бізнес», «Маркетингові 

комунікації», «Рекламний креатив», «Паблік рилейшнз» та ін. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): «Комплексний 

кваліфікаційний тренінг», «Маркетинг послуг», «Маркетинг інформаційних продуктів та послуг» та ін. 

12. Зміст курсу: Природа креативності. Види креативності. Управління креативністю. Передумови 

імплементації креативності в маркетингову діяльність. Креативний маркетинг як наука. Предмет, об’єкт та 

завдання дисципліни. Взаємозв'язок маркетингу з креативністю .Передумови виникнення різних форм 

креативного маркетингу. Різноманітність форм креативного маркетингу. Форми нейромаркетингу. 

Маркетингові дослідження з визначенням реакцій мозку. Аромамаркетинг. Аудіомаркетинг. Психологія 

кольору. Основи та напрямки інтернет-маркетингу. 4Р в інтернет маркетингу. Товарна політика в Інтернет. 

Маркетингова політика розподілу. Маркетингова політика комунікацій. Теоретичні аспекти маркетингу 

взаємовідносин. Концепція трансакційного маркетингу. Теоретичні основи івент-маркетингу. Успішні 

приклади івент-маркетингу. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент: навч. посібник/ Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон: 

«ОЛДІ-ПЛЮС», 2014. – 498 с. 

2.Литовченко І. Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І. Л. Литовченко. – К. : Наукова 

думка, 2009. – 196 с. 

3.Сучасний маркетинг: аналіз і перспективи розвитку : наукове видання / П. А. Орлов, Н. М. Лисиця, Г. О. 

Холодний та ін.; за заг.ред.до. е. н, проф.. Орлова П. А. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 212 с. 

4.  Маркетинг: Навч. посібник / 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. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 7 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                  Мальчик М..В., док. екон. наук, проф.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 
 

1. Code: FP 26 

2. Title: Creative marketing. 

3. Type: selective  

4. Higher education level:  the first (Bachelor's degree). 

5. Year of study, when the discipline is offered: 5. 

6. Semester when studying discipline: 7 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Martynyuk O.V. Ph.D., Associate Professor. 

9. Learning outcomes: 
• Have skills in the implementation of general marketing management functions. 

• Be able to assess the competitiveness of a product and propose measures to improve it; to form and manage 

the product portfolio of the enterprise. 

• Be able to use modern means of promoting products / services. 

• Apply knowledge of consumer behavior, implement marketing incentives for purchase. 

• Know and be able to apply a set of Internet marketing activities. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures, current 

module control. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Internet Business", "Marketing Communications", 

"Advertising Creative", "Public Relations" and others. 

      • Disciplines studied in conjunction with the discipline (if necessary): «Complex qualification training», 

«Marketing of services», «Marketing of information products and services» and others. 

12. Content of the course: The nature of creativity. Types of creativity. Creativity Management. Prerequisites for the 

implementation of creativity in marketing activities. Creative marketing as a science. Subject, object and tasks of the 

discipline. Relationship between marketing and creativity. Prerequisites for the emergence of various forms of creative 

marketing. A variety of forms of creative marketing. Forms of neuromarketing. Marketing research to determine brain 

responses. Aromarketing. Audio marketing. The psychology of color. Fundamentals and Directions of Internet 

Marketing. 4p in internet marketing. Commodity Policy on the Internet. Marketing distribution policy. Marketing 

Communication Policy. Theoretical aspects of relationship marketing. Concept of transactional marketing. Theoretical 

foundations of event marketing. Successful examples of event marketing. 

13. Recommended editions: 
1. Bozhydarnik T.V. Creative Management: Educ. manual/ T.V. Bozhydarnik, N.M. Vasylyk. – Kherson: «OLDI-

PLYUS», 2014. – 498 p. 

2.Lytovchenko I. L. Methodological aspects of Internet marketing: monograph / I. L. Lytovchenko. – K. : Naukova 

dumka, 2009. – 196 p. 

3. Modern marketing: analysis and prospects for development: scientific publication / P. A. Orlov, N. M. Lysytsya, H. 

O. Kholodnyy ta in.; za zah.red.do. e. n, prof.. Orlova P. A. – KH. : KHNEU im. S. Kuznetsya, 2015. – 212 p. 

4. Marketing: Teaching. manual / M.V. Malchyk, N.A. Gontarenko, O.V. Popko,  Z.O. Tolchanova, B.O.Korol, O.V. 

Martynjuk, S.I. Koval; per community Ed. doctor of sciences, prof. Malchyk M.V. - Rivne: NUVGP, 2014 - 444 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 22 hours, practical classes – 20 hours, independent work – 78 hours. Total – 120 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and 

role games, case studies, individual and group research tasks, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 7 semester. 

Current Control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department                                                                                                                           M.V. Malchyk,  

                                                                                                                                                 Doc. econ Sciences, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


