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ВСТУП ВСТУП 

 
Сучасна економічна система країни перебуває на етапі певних 

трансформаційних змін і становлення ринкових відносин, що 

викликало необхідність переорієнтації товарів, диверсифікації 
асортименту для задоволення потреб і запитів конкретних груп 
споживачів. 

За допомогою маркетингу керівники підприємств отримують 
необхідну інформацію про споживачів, ціни, конкурентів, 
місткість ринку, можуть обирати оптимальні канали збуту 
продукції, проводити ефективну рекламну кампанію тощо. Тому 
від фахівців з маркетингу потрібні вміння аналізувати ринок; 
забезпечувати конкурентоспроможність товарів і послуг; 
використовувати інформаційні технології для вирішення 
маркетингових завдань; розбиратися в аналітичних матеріалах 
учасників ринкових відносин; формувати імідж підприємства; 
організувати роботу служби маркетингу та координувати її з 
діяльністю інших служб. Маркетологи повинні проводити 
пошук нових можливостей для компанії і грамотно 
застосовувати стратегії сегментування, визначення планових 
показників і позиціонування, щоб показати новому бізнесу 
правильні напрями діяльності в умовах наростаючої 
конкуренції. 
 

Анотація 

         В умовах наростаючої конкуренції, сучасний ринок праці 
вимагає якісних змін у концептуальній базі професійної 
підготовки майбутніх фахівців, у першу чергу, за рахунок 
введення нових форм і методів практичної підготовки, 
спрямованих на формування інтегральної компетентності 
бакалавра з маркетингу – здатності у процесі навчання 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у галузі маркетингової діяльності. Така консолідація 
теоретичних знань і практичних умінь передбачає застосування 
певних теорій та методів маркетингу і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. Одним із засобів 
посилення практичної спрямованості підготовки фахівців з 
маркетингу, активізації їх творчої діяльності є комплексний 



кваліфікаційний тренінг. Комплексний кваліфікаційний тренінг 

пов’язаний з такими дисциплінами як «Маркетинг», 
«Менеджмент», Маркетингові дослідження», «Маркетингова 
товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», 
«Маркетингові комунікації», «Маркетингова збутова політика», 

«Поведінка споживача». Підсумковий контроль роботи 
студентів денної та заочної форм навчання здійснюється у формі 
заліку. 

 Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, 
сегментація ринку. товарна, цінова, комунікаційна, збутова 
політика, ефективність діяльності, контроль маркетингу 

 

 Аbstract  

In the face of increasing competition, the modern labor 

market requires qualitative changes in the conceptual base of 

professional training of future specialists, first of all, due to the 

introduction of new forms and methods of practical training aimed at 

forming the integral competence of the Bachelor of Marketing - the 

ability in the learning process to solve complex specialized tasks and 

practical problems in the field of marketing. This consolidation of 

theoretical knowledge and practical skills implies the application of 

certain theories and methods of marketing and is characterized by the 

complexity and uncertainty of the conditions. One of the means of 

enhancing the practical orientation of the training of marketing 

specialists, the activation of their creative activity is the complex 

qualification training. Comprehensive qualification training is related 

to such disciplines as Marketing, Management, Marketing Research, 

Marketing Commodity Policy, Marketing Pricing, Marketing 

Communications, Sales policy, Behavior of consumer. 

Key words: marketing, marketing research, market 

segmentation, product, price, communication, sales policy, 

efficiency, marketing control 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Галузь знань 

07 «Управління та 
адміністрування» вибіркова 

 

 

 

Спеціальність 

075 «Маркетинг» 

 

Модулів – 1 

Спеціалізація 

- 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 4-й 5-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   Семестр 

Загальна кількість годин –  

120 

8-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2,2 

самостійної роботи 
студента – 4,1 

Рівень вищої світи: 
бакалавр 

22 год.  2 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 8 год. 
Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

78 год. 110 год. 
Індивідуальні завдання:  

   - 

Вид контролю:  
залік залік 

 

  Примітка. 

  Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної роботи      становить (%): 

для денної форми навчання – 53,8 %  

для заочної форми навчання –  9,1 % 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета комплексного кваліфікаційного тренінгу – формування 
стійкої системи знань і умінь для розвитку ефективного 
управління у сфесфері маркетингу; побудова ефективної роботи 
маркетингової служби на підприємстві; визначення 
функціональних меж і критеріїв оцінки ефективності для       
досягнення індивідуальних і групових цілей і задач 

    Завдання навчальної дисципліни «Комплексний 
кваліфікаційний тренінг»: 

- дати  навики управління продажами компанії; 
- дослідити взаємодію маркетингу і продажів; 
- отримати інструменти управління маркетинговою діяльністю 
компанії, які можна використати для підвищення ефективності 

продажів; 

- опанувати методологічний апарат організації маркетингової 
діяльності  на підприємствах;  
- набути здатностей до творчого пошуку напрямків 
удосконалення маркетингової діяльності. 
     У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент 
повинен: 

знати:  
- методику дослідження поточної ринкової ситуації; 
- маркетингове середовище, його складові; 
- спiввiдношення господаpської, економiчної, тоpговельної 
кон’юнктуpи та кон’юнктуpи товаpного pинку; 
- покупцiв на piзних видах pинку та основнi вiдмiнностi мiж 
ними, пpоцес пpийняття piшення пpо купiвлю товаpiв; 
- алгоритм сегментації pинку, кiнцеву мету сегментації, 
пеpеваги та можливi невигоди в pезультатi її пpоведення; 
-  piвнi фоpмування споживчої ваpтостi товаpу; 
- основнi етапи ствоpення товаpу-новинки та можливий pизик, 
пов’язаний з виходом товаpом-новинкою на pинок; 
- мiсце цiни у маpкетинговiй дiяльностi пiдпpиємства та 
можливiсть застосування цiнового методу у конкуpентній 

боpотьбі за ринки збуту; 



- сутнiсть політики розподілу, її складовi елементи та функцiї в 
пpоцесi здiйснення; 
- важливiсть стpатегiчного планування та планування 
маpкетингу на пiдпpиємствi; 

вміти: 

- обиpати необхiднi види маpкетингового дослiдження для 
досягнення визначеної мети, планувати та здiйснювати це 
дослiдження; 

-  моделювати поведiнку покупця на pинку пiд впливом 
piзноманiтних фактоpiв; 

-  здiйснювати монiтоpинг пiдпpиємств-конкуpентiв та 
товаpiв-конкуpентiв; 

-  пiдбиpати вiдповiднi засоби та здiйснювати сегментацiю 
pинку стосовно конкpетної товаpної гpупи, товаpу; 

- визначати фактоpи, що впливають на цiну в pамках 
маpкетингової стpатегiї цiни та ймовipну силу впливу кожного з 
них; 

-  пpопонувати вiдповiдний тип каналу розподілу товаpiв 
за кiлькiстю piвнiв, стpуктуpою каналу; 

-  pозpобляти пpогpаму для здiйснення стpатегiї 
пpосування товаpу; 

- виконувати функціональні обов’язки в групі під 
керівництвом лідера; 

-  приймати нестандартні маркетингові рішення;  
- критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу; 

- визначати ефективність маркетингових заходів і їх вплив 
на результати діяльності компанії;   
     - здiйснювати контроль маpкетингової дiяльностi згідно 
розробленого плану тощо. 
Методи, які використовуються у тренінгу: 
- інтерактивна подача інформації; 
- мозковий штурм; 
- індивідуальні і групові заняття; 
- розбір типових прикладів (case-study) 

Вивчення дисципліни «Комплексний кваліфікаційний 
тренінг»  дозволяє об’єднати знання, набутi під час вивчення 



економічних дисциплiн, сфокусувати цi знання та осмислити їх. 
Це дасть можливiсть майбутньому фахiвцю, незалежно вiд 
сфеpи та конкpетного мiсця pоботи, чiтко уявити своє мiсце в 
досягненнi кiнцевої мети пiдпpиємства, яке в умовах pинкової 
економiки оpiєнтується на покупця, споживача товаpу чи 
послуги. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Комплексний кваліфікаційний тренінг 

 

Змістовий  модуль 1. Маркетингові дослідження ринкової 
ситуації. Розробка стратегії розвитку 

 

Тема 1. Дослідження поточної ринкової ситуації 
Критерії вибору цільових сегментів. Сегментаційний комплекс. 
Визначення стратегічних сегментів. Націлювання і 
позиціювання. Карти позиціонування, інтерпретація. 

Тема 2. Управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві 
Види діяльності, за які відповідає маркетинг. Життєвий цикл 

товару/послуг компанії, бренду. Трьох рівневий аналіз продукту. 
Моделі маркетинг-міксу в області товарів/послуг. Маркетинг 
взаємовідносин і транзакційний маркетинг. Міжнародні моделі 
маркетингу товарів/послуг. 

Тема 3. Маркетингові дослідження та аналіз інформації 
Поведінкова модель споживача. Базові потреби і ключові 
висновки. Ідентифікація потоку споживачів. Джерела споживчої 
задоволеності. Толерантність, концепція сприйняття. Вплив 
бренду на продукт. Вплив факторів на прийняття споживачами 
рішення про угоду, типи взаємовідносин, лояльність. Ланцюг 
створення цінності. Додана цінність. 

Тема 4. Розробка стратегії підприємства і програми розвитку 

Планування попиту. Управління продажами. Основні види 
маркетингу у сфері продажів. Стратегії виходу на нові ринки. 
Відмінності у просуванні та організації продажів товарів/послуг 
В2С і В2В. CRM-система. Стратегічний маркетинг продавця. 

 



Змістовий модуль 2. Вирішення практичних завдань діяльності 
підприємства в умовах маркетингової орієнтації 

 

Тема 5. Вирішення практичних завдань щодо здійснення товарної 
політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства  

Моделювання асортиментних рядів. Управління асортиментом, 
«товарні групи», внутрішня товарна конкуренція. Компоненти 
пропозиції (пакета). Закон Парето. Види аналізу, який 
використовується для управління асортиментом: АВС-аналіз, 
кластерний аналіз. Факторний аналіз, управління в часі. 
Застосування методів стратегічного аналізу в управлінні 
асортиментом. Практична реалізація, інтерпретація висновків, 
обмеження застосування методів. Сфери маркетингової 
відповідальності структур компанії в управлінні асортиментом. 

Тема 6. Вирішення практичних завдань щодо здійснення цінової 
політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства  

Цілі і принципи, вибір цінової стратегії. Аналіз методів. Базова 
модель ціноутворення. Ціна з точки зору: стратегії маркетингу, 
витрат, попиту, конкуренції нових товарів. 

Тема 7. Вирішення практичних завдань щодо здійснення 
комунікативної політики в умовах маркетингової орієнтації 
підприємства  

Процес маркетингових комунікацій. Засоби, їх вагомість, види, 
функції і складові. Стратегія підштовхування і притягування, 
стимулювання збуту. Зворотній зв’язок і оцінка ефективності 
заходів по просуванню. Маркетингові дослідження. Унікальна 
торгова пропозиція. Донесення пропозицій до цільової 
аудиторії. Моделі маркетингу в комунікації по товару/послузі. 
Загальний алгоритм побудови програми 

Тема 8. Вирішення практичних завдань щодо здійснення збутової 
політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства  

Економічна ціль каналів збуту. Вертикальна структура каналів. 
Комунікаційні стратегії в каналі збуту. Аналіз збутових витрат. 
Маркетинговий аналіз у сфері збуту. Особисті продажі і 
управління збутом 

Тема 9. Дослідження ефективності функціонування служби 
маркетингу на підприємстві 



Визначення співвідношення: Сума обігу і кількість клієнтів. 
Обсяг одержаних замовлень і кількість клієнтів. Обіг і готові 
товари на складі. Обіг і сума одержаних замовлень. Обіг і 
кількість рекламацій. Обіг і кількість співробітників у збутовій 
сфері. Обіг і кількість продавців. Витрати на рекламу та обіг. 
Витрати на рекламу і прибуток компанії.  
Тема 10. Контроль маркетингу 

Ефективність виконання стратегічного плану маркетингу. 

Ефективність виконання річного плану маркетингу. Прогрес у 

галузі маркетингової діяльності. Співвідношення: ціни - витрати 
– прибуток. Результати розробки нових продуктів 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п с. р. л п с. р. 

Модуль 1. Комплексний кваліфікаційний тренінг 

Змістовий модуль 1. Маркетингові дослідження ринкової ситуації. 
Розробка стратегії розвитку 

Тема 1. Дослідження 
поточної ринкової 
ситуації 

10 2 2 6 12 - 1 11 

Тема 2. Управління 
маркетинговою 
діяльністю на 
підприємстві 

12 2 2 8 13 2 - 11 

Тема 3. Маркетингові 
дослідження та аналіз 
інформації 

12 2 2 8 12  1 11 

Тема 4. Розробка 
стратегії підприємства 
і програми розвитку 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Разом за змістовим 
модулем 1 

46 8 8 30 49 2 3 44 

Змістовий модуль 2. Вирішення практичних завдань діяльності 
підприємства в умовах маркетингової орієнтації 

Тема 5. Вирішення 
практичних завдань 
щодо здійснення 
товарної політики в 

12 2 2 8 12 - 1 11 



умовах маркетингової 
орієнтації 
підприємства  
Тема 6 Вирішення 
практичних завдань 
щодо здійснення 
цінової політики в 
умовах маркетингової 
орієнтації 
підприємства  

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 7. Вирішення 
практичних завдань щодо 
здійснення 
комунікативної політики 
в умовах маркетингової 
орієнтації підприємства 

12 2 2 8 12 - 1 11 

Тема 8. Вирішення 
практичних завдань щодо 
здійснення 
комунікативної політики 
в умовах маркетингової 
орієнтації підприємства 

12 2 2 8 12  1 11 

Тема 9. Дослідження 
ефективності 
функціонування 
служби маркетингу на 
підприємстві  

14 4 2 8 12 - 1 11 

Тема 10. Контроль 
маркетингу 

12 2 2 8 11   11 

Разом за змістовим 
модулем 2 

74 14 12 48 71 - 5 66 

Усього годин 120 22 20 78 120 2 8 110 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

     
№ 

з/п 

 

Назва теми 
Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. . Маркетингові дослідження ринкової ситуації. 
Розробка стратегії розвитку 

1 Тема 1. Дослідження поточної ринкової ситуації 2 1 

2 Тема 2. Управління маркетинговою діяльністю на 
підприємстві 

2 - 

3 Тема 3. Маркетингові дослідження та аналіз 
інформації 

2 1 

4 Тема 4. Розробка стратегії підприємства і програми 
розвитку 

2 1 

Змістовий модуль 2. Вирішення практичних завдань діяльності 
підприємства в умовах маркетингової орієнтації 

5 Тема 5. Вирішення практичних завдань щодо 
здійснення товарної політики в умовах маркетингової 
орієнтації підприємства  

2 1 

6 Тема 6 Вирішення практичних завдань щодо 
здійснення цінової політики в умовах маркетингової 
орієнтації підприємства  

2 1 

7 Тема 7. Вирішення практичних завдань щодо здійснення 
комунікативної політики в умовах маркетингової орієнтації 
підприємства 

2 1 

8 Тема 8. Вирішення практичних завдань щодо здійснення 
комунікативної політики в умовах маркетингової орієнтації 
підприємства 

2 1 

9 Тема 9. Дослідження ефективності функціонування 
служби маркетингу на підприємстві  

2 1 

10 Тема 10. Контроль маркетингу 2 - 

 Разом 20 8 

 

6. Самостійна робота 

  Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної : 
  Підготовка до аудиторних занять –  0,5 год/1 год. занять. 
  Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС. 

 

 

 

 



6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 Визначення стратегічних сегментів 6 11 

2 Моделі маркетинг-міксу в області товарів/послуг 8 11 

3 Ідентифікація потоку споживачів. Джерела 
споживчої задоволеності 

8 11 

4 Стратегії виходу на нові ринки. Відмінності у 
просуванні та організації продажів товарів/послуг 
В2С і В2В 

8 11 

5 Застосування методів стратегічного аналізу в 
управлінні асортиментом 

8 11 

6 Аналіз моделей ціноутворення 8 11 

7 Моделі маркетингу в комунікації по товару/послузі 8 11 

8 Маркетинговий аналіз у сфері збуту 8 11 

9 Дослідження впливу реклами на прибуток 
підприємства 

8 11 

10 Оцінка ефективності стратегічного плану 
маркетингу 

8 11 

 Разом 78 110 

 

7. Методи навчання 

          Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, 
індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, 
кейс-методів, індивідуальні і групові заняття; інтерактивна 
подача інформації; мозковий штурм; розбір типових прикладів 
(case-study), використання мультимедійних засобів. 
 

8. Методи контролю 

        Підсумковий контроль (40 балів):  
1) МК1 – 20 балів тестовий в ЦНО у VІІІ семестрі;  
2) МК2 – 20 балів тестовий в ЦНО в кінці VІІІ семестру. 

       Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 



 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 МК1 Змістовий модуль 2 МК2 

Т1 Т2 Т3 Т4 20 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 20 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

ЗМ1, ЗМ2  – змістові модулі. 
Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
 

10. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 

82-89 

добре  
74-81 

64-73 

задовільно  
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 



11. Методичне забезпечення 

1. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

Мальчик, М. В., Гонтаренко, Н. А., Мартинюк, О. В., Попко, О. 
В., Толчанова, З. О. Методичні вказівки про самостійну роботу 
студентів з фахової підготовки на базі використання сучасних 
методів навчання (новітніх інформаційних та комунікаційних 
технологій) для студентів спец. 075 «Маркетинг» денної форми 
навчання. 
 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг 
підприємства : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 
2019. 612 с. 
2. Біловодська О. А. Маркетингова політика розподілу 
інноваційної продукції промислових підприємств : монографія. 
Київ: Центр учбової літератури, 2018. 462 с. 
3. Бедринець М.Д., Довгань Л.П. Фінанси підприємств : навч. 
посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 292 с. 
4. Бесквіт Г. Продаючи невидиме. Керівництво з сучасного 
маркетингу послуг. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 192 
с. 
5. Браргава Р. Неочевидне. Як передбачити майбутнє, 
аналізуючи тренди. Київ : Vivat, 2019. 288 с. 
6. Буднікевич І.М. Маркетинг у галузях і сферах діяльності : 
навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 536 с. 
7. Голідей Р. Маркетинг майбутнього. Київ : Наш Формат, 2018. 
104 с.  
8. Дулі Р. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потреби 
теля. Київ : Попурри,  2018. 336 с. 
9. Йон Е. Суперспоживачі. Швидкий шлях до зростання бренду. 
Київ : Наш Формат, 2019. 160 с.  

http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/


10. Корінєв В.Л., Корецький М.Х., Дацій О.І. Маркетингова 
цінова політика. Київ : Центр учбової літератури,  2019. 200 с. 
16. Крикавський Є.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / 
Крикавський Є.В., Третьякова Л.І., Косар Н.С. Львів : 
Видавництво Львівської політехніки, 2013. 256 с. 
17. Манн І. Маркетинг без бюджету. 50 дієвих інструментів. 
Київ : Моноліт-Bizz, 2018. 320 с. 
18. Манн І. Маркетинг на 100%. Ремікс. Харків : Клуб сімейного 
дозвілля,  2018. 240 с.  
19. Маркетинг: навч. посібник / М.В. Мальчик та ін. Рівне: 
НУВГП, 2014. 444 с. 
20. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : 
монографія / С.М. Ілляшенко та ін. Суми : Університетська 
книга, 2015.728 с. 
22. Маркетингові дослідження : підручник / Н. С. Косар та ін. 
Львів : Вид-во Львівської. політехніки, 2018. 457 с. 
23. Планування маркетингу : навч. посіб. / О.А. Овєчкіна та ін. 
2013. 352 с. 
24. Огілві Девід. Про рекламу. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 
2019. 288 с. 
25. Окландер М.А., Кірносова М.В. Маркетингова товарна 
політика : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 

200 с. 
27. Світвуд Адель. Маркетингова аналітика. Як підкріпити 
інтуїцію даними. Київ : Наш Формат, 2019. 152 с.  
28.Сільбігер Стівен. МВА за 10 днів. Львів : Видавництво 
старого лева, 2019. 528 с. 
29. Смарт Роланд. Agile-маркетинг. Харків : Клуб сімейного 
дозвілля, 2019. 208 с. 
30. Філановський О. Головна маркетингова книга. Київ : Наш 
Формат, 2018. 304 с.  
31.Філановський О. Гра в бренди. Як збільшити шанси вашого 
бізнесу на успіх. Київ : Наш Формат, 2019. 200 с. 
32. Черниш С.С. Економічний аналіз : навч. посіб. Київ : Центр 
навчальної літератури, 2019. 312 с. 
 

 

 



Допоміжна 

1. Балабанова Л.В. Комерційна діяльність: маркетинг і 
логістика: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, А.М. 
Германчук. - К.: ВД "Професіонал", 2014. - 288 с. 

2. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари: 
підручник / За ред. О.О. Шубіна. — К.: Знання, 20012. — 702 с.  
3. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и 
удержать рынок / Ф. Котлер. - 2-е изд. исправленное. - М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2015. - 296 с. 

4. Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів. Навчальний 
посібник / Т.О. Примак - К.: Центр учбової літератури ЦУЛ, 
2013. - 200 с. 

5. Скотт Д. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать 
социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для 
непосредственного контакта с покупателем. - 2-е изд. / Д. Скотт 
— М.: Альпина Паблишер, 2013. — 349 с. 

       

13. Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України  URL: http://www.rada.kiev.ua/  

2. Державний комітет статистики URL: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3. Наукова бібліотека НУВГП URL: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

http://www.rada.kiev/ua
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php
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