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ПЕРЕДМОВА 
 

З 2002 року видатки на маркетингові комунікації в світі, 

включно з усіма видами реклами й інших форм інформаційного 

впливу на споживачів, досягли астрономічної цифри – понад 1 

трильйон доларів на рік. При цьому частка спеціальних, в 

основному немасових видів комунікацій, куди входить і директ-

маркетинг, складає більше двох третин суми бюджету на 

маркетингові комунікації. Класична реклама в засобах масової 

інформації – телебачення, радіо, преса, зовнішня реклама – 

склала лише одну третину цих витрат. Така тенденція набирає 

силу вже протягом ряду років і визначає динаміку розвитку в 

більшості країнах з масовим споживчим ринком, до яких 

відноситься і Україна. 

Такі тенденції зумовлені двома чинниками: 

- зростанням вартості реклами в засобах масової 

інформації при одночасній фрагментації і звуженні цільових 

аудиторій; 

- розвитком нових технологій, які впливають на 

перенесення акцентів із масової безадресної реклами, яка носить 

свідомо непередбачуваний і кількісно не визначений характер на 

точкові комунікації з використанням більшого арсеналу засобів і 

можливістю зворотного зв’язку. 

Прийшов також час, коли на перший план виходить 

кількісно вимірювана ефективність, в основі якої лежить 

принцип – завоювання прямого контакту зі споживачем, який 

має пряму залежність із продажами, зростанням лояльності, 

стимулюванням зворотного зв’язку; створення баз даних та 

використання на цій основі всього споживчого потенціалу 

покупця на максимально довгу перспективу. 

За таких умов вивчення маркетингових комунікацій набуває 

особливої актуальності та потребує глибших досліджень із 

урахуванням сучасних досягнень і досліджень. 
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ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації» є озброїти студентів знаннями з питань 

ефективного продажу продукції чи послуг з використанням 

сучасних засобів маркетингових комунікацій, що допоможе 

майбутнім фахівцям приймати ефективні виробничі, 

організаційні та наукові рішення в галузі маркетингу. 

 

Предметом навчальної дисципліни «Маркетингові 

комунікації» є вивчення комунікаційної діяльності у сфері 

маркетингу, стратегій і тактик маркетингових комунікацій на 

ринку України та розвинених країн. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни 

«Маркетингові комунікації» є питання дослідження теорії 

маркетингових комунікацій та їх методології; ознайомлення 

студентів з відповідними категоріями маркетингових 

комунікацій, методиками розроблення бюджету комунікаційних 

кампаній; аналіз алгоритмів розрахунків ефективності діяльності 

комунікаційного звернення цільової аудиторії; відпрацювання 

практичних навичок з метою їх використання в процесі 

просування товарів; створення бажання до творчого пошуку і 

вдосконалення системи товаропросування в сучасних ринкових 

умовах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

1) знати: 

- сутність маркетингових комунікацій, основні положення 

та умови використання в маркетинговій діяльності; 
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- місце маркетингових комунікацій у структурі управління 

та функціонування фірми; 

- принципи і функції маркетингових комунікацій; 

- суть планування маркетингових комунікацій та розуміти 

його складові елементи; 

- принципи формування стратегії маркетингових 

комунікацій та її вплив на діяльність фірми; 

- механізми впливу рекламування товару на діяльність 

фірми; 

- особливості застосування спонсорування, брендингу, 

упаковки, виставок і ярмарків для досягнення додаткової 

прибутковості фірми; 

- нормативно-правову та законодавчу базу, що регулює 

ринок засобів маркетингових комунікацій в Україні та за 

кордоном. 

2) вміти: 

- запровадити на підприємстві певні методичні, 

організаційні і інформаційні зміни, які б забезпечили розвиток 

засобів маркетингових комунікацій конкретного підприємства; 

- використовувати сучасні концепції, методологічні та 

організаційні засади комунікаційної діяльності на підприємстві, 

розраховувати бюджет маркетингових діяльності; 

- здійснювати управління рекламною кампанією фірми; 

- здійснювати відбір рекламних продуктів для різних 

ситуацій на ринку маркетингової діяльності підприємства; 

- оцінити ефективність маркетингових комунікацій у 

діяльності фірми 

- застосовувати отримані знання в практичній діяльності; 

- використовувати маркетингові операції на місцях своєї 

постійної роботи; 

- звертатись до фахових періодичних видань протягом усієї 

своєї трудової діяльності. 
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ТЕМА 1 

КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 

 

1. Суть та ознаки маркетингових комунікацій. 

2. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. 

3. Класифікації маркетингових комунікацій. 

4. Засоби маркетингових комунікацій. 

5. Ринок маркетингових комунікацій. 

6. Становлення та розвиток маркетингових комунікацій в 

Україні і світі. 

 

Теми доповідей 

 

1. Еволюція цілей та характерних рис маркетингових 

комунікацій. 

2. Загальні риси синтетичних маркетингових комунікацій. 

3. Основні характеристики сучасного ринку маркетингових 

комунікацій. 

4. Золоті правила та перешкоди інтегрованих маркетингових 

комунікацій. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Проаналізуйте вплив маркетингових комунікацій на 

діяльність фірми. 

2. Як впливають маркетингові комунікації на рівень життя 

населення країни? 

3. Охарактеризуйте роль маркетингових комунікацій у 

ланцюжку еволюції маркетингу (обернена селекція): 

завоювання клієнтів – утримання клієнтів – деселекція 

клієнтів. 

4. Чим відрізняється роль маркетингових комунікацій у 

наступних двох процесах: 
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 необхідність поширити інформацію про товар на 

якнайбільшу кількість людей; 

 розкручування бренду. 

5. Опишіть, на яких стадіях шляху покупця від потреби в 

товарі до повторних закупівель варто використовувати 

засоби маркетингових комунікацій. 

6. Проаналізуйте відносну ефективність різних інструментів 

маркетингових комунікацій на різних етапах процесу 

прийняття рішення про купівлю споживачем. 

7. Обдумайте та вкажіть, чи добре спланована і детально 

виконана програма маркетингових комунікацій сама по 

собі гарантує успіх. 

8. Охарактеризуйте співвідношення у маркетинговій 

діяльності компанії між маркетинговими комунікаціями 

та неформальними вербальними комунікаціями. 

 

Рекомендована література 

 

1. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

2. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові 

комунікації: сучасна теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2005. – 

408 с. 

3. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

4. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые коммуникации 

/ А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 2006. – 432 с. – 

(Прицельный маркетинг). 

5. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 
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ТЕМА 2 

СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

 

1. Планування маркетингових комунікацій та його елементи. 

2. Формування стратегії маркетингових комунікацій. 

3. Планування кампанії і розробка маркетингових 

комунікацій. 

4. Стратегії міжнародних маркетингових комунікацій.  

5. Організаційна структура відділу маркетингових 

комунікацій. 

 

Теми доповідей 

 

1. Проблеми забезпечення ефективності стратегічного 

планування комунікацій промислових підприємств. 

2. Основні сучасні кампанії планування маркетингових 

комунікацій. 

3. Сучасні стратегії міжнародних маркетингових комунікацій. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. На підставі прикладів використання різноманітних засобів 

маркетингових комунікацій порівняйте прийняття 

стратегічних і тактичних рішень. 

2. Оцініть роль PEST-аналізу в процесі планування 

маркетингових комунікацій. 

3. Дайте власну оцінку наступному вислову, крізь призму 

планування маркетингових комунікацій: твори Рембрандта, 

ймовірно, не вдалось би продати навіть за 100 фунтів 

стерлінгів на невластивому цільовому ринку; в той час як на 

правильно обраному цільовому ринку за нього можна було 

б отримати декілька мільйонів фунтів. 
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4. Прокоментуйте вислів відомих маркетологів Сміта і 

Пулфорда: «З точки зору найближчого майбутнього, 

стратегічне прогнозування часом видається не вартим 

затрачених на нього зусиль; у довготривалій перспективі, 

однак, хороша стратегія принесе високі результати і надасть 

багато переваг». 

5. Чи погоджуєтесь Ви із наступним твердженням: щороку по 

мірі накопичення досвіду можна удосконалювати плани 

шляхом більш довготермінового повторюваного процесу? 

6. Поясніть, чому маркетингові комунікації прямують до 

стандартизації. 

7. Обґрунтуйте наступне твердження: маркетингові цілі мають 

бути реальними, але відмовитися від цілі не можна тільки 

через те, що її досягнення погано піддається контролю. 

8. Назвіть критичні фактори планування визначеної 

комунікації. 

9. Визначте різницю між прийняттям стратегічних і тактичних 

рішень в процесі планування маркетингових комунікацій. 

10. Обґрунтуйте, за яких умов на підприємстві доцільно 

організовувати відділ маркетингових комунікацій. 

 

Рекомендована література 

 

1. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових 

комунікацій інноваційної продукції промислових 

підприємств: монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во 

СумДУ», 2010. – 305 с. 

2. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / 

Мак-Дональд М. – СПб.: Питер, 2000. – 320 с. 

3. Ортынская В.В. Стратегическое планирование маркетинга / 

В.В. Ортынская // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 3. – 

С.18-21. 

http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
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4. Павленко А.Ф., Войчак А.В., Примак Т.О. Маркетингові 

комунікації: сучасна теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2005. – 

408 с. 

5. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

6. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 796 

с. – (Европейский маркетинг). 
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ТЕМА 3 

РЕКЛАМУВАННЯ ТОВАРУ 

 

1. Основи рекламування товару: 

 

1.1. Суть та ознаки реклами. 

1.2. Підходи до класифікації реклами. 

 

2. Управління рекламною кампанією. 

3. Форми рекламної діяльності. 

 

Теми доповідей 

 

1. Роль і значення реклами в сучасному суспільстві. 

2. Сучасні види реклами. 

3. Проблеми сучасної реклами. 

4. Великі рекламні кампанії сучасності. 

5. Світова історія помилок радіореклами. 

6. Проблеми розвитку телевізійної реклами в Україні. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. У Великобританії щорічні витрати на друковану рекламу 

становлять близько 50% засобів на рекламу в цілому. Чим 

зумовлена, на Вашу думку, така поширеність цього виду 

реклами? 

2. Порівняйте переваги і недоліки друкованої реклами. 

3. Відомі маркетологи говорять, що укладач рекламного 

оголошення продасть свою душу, щоби написати 

лаконічне повідомлення. Прокоментуйте дане 

твердження. 

4. Чи Ви погоджуєтесь із твердженням, що копірайтери 

найбільш творчі автори у світі? 
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5. Поясніть, яке значення бенчмаркетингу (порівняння з 

контрольними показниками) у проведенні рекламної 

кампанії? 

6. Чи правильна точка зору менеджерів, що витрати на 

рекламу мають окупитись доходами від продажів 

протягом одного фінансового року? 

7. Коротко охарактеризуйте переваги та недоліки 

телереклами. 

8. Прокоментуйте дане твердження: «Телереклама не тільки 

відображає рівень культури й інтелекту її творців, вона 

володіє ще й здатністю формувати світогляд і смаки 

аудиторії, в яку вторгається». 

9. Охарактеризуйте переваги й недоліки радіореклами. 

10. Які категорії продуктів найкраще рекламувати в 

кінотеатрах? 

11. З точки зору теорії комунікацій – чому у кінореклами є 

всі шанси стати ефективнішою телереклами? 

12. Оцініть ефективність рекламної кампанії на прикладі 

СМС повідомлень. 

 

Рекомендована література 

 

1. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 

№ 137, 138. – С. 6, 7. 

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с. 

3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

4. Картер Г. Эффективная реклама / Пер.с англ. В.Боброва. 

Под ред. Е.Пеньковой. – М.:Прогресс. – 2000. 
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5. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с. 

6. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

8. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 

9. Digital Marketing. Возможности использования 

современных инструментов маркетинговых 

коммуникаций для продвижения товаров и услуг 

[Електронний ресурс] / ReklaMaster – первый портал о 

маркетинге и рекламе [сайт]. – Режим доступу до ст.: 

http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro

/year/2010/id/24147/index.html. 

10. Большая энциклопедия рекламы. – Режим доступу до ст.: 

http://bigadvenc.ru/.  

11. «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу 

для маркетологів і рекламістів. – Режим доступу до ст.: 

http://www/marketing.web-standart.net (Статті за темами: 

реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, 

упаковка, дистриб'юція, торговельні мережі, логістика, 

просування товару, навчання і тощо). 

12. «Маркетинг і реклама» – український професіональний 

журнал. – Режим доступу до ст.: http://www.mr.com.ua.  

13. Радиореклама. История ошибок. [Електронний ресурс]. – 

Режим: http://radioadv.ru/articles/article16.htm.  

 

  

http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro/year/2010/id/24147/index.html
http://www.reklamaster.com/spec_projects/show/who_is_pro/year/2010/id/24147/index.html
http://bigadvenc.ru/
http://www/marketing.web-standart.net
http://www.mr.com.ua/
http://radioadv.ru/articles/article16.htm
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ТЕМА 4 

РЕКЛАМА НА МІСЦІ ПРОДАЖУ 

 

1. Реклама на місці продажу: 

 

1.1. Загальні особливості реклами на місці продажу. 

1.2. Інструменти та заходи реклами на місці продажу. 

 

2. Тизерна реклама. 

3. Особливості та завдання реклами на різних етапах 

життєвого циклу товару. 

 

Теми доповідей 

 

1. Дослідження ефективності реклами на місці продажу. 

2. Фірмовий стиль торгового підприємства. 

3. Особливості реклами на місці продажу послуг. 

4. Сучасні підходи до оформлення вітрин. 

5. Основні секрети використання реклами на місці продажів. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Охарактеризуйте наступне твердження: реклама на місці 

продажу дозволяє розповісти споживачу про преференції, 

які він отримає при купівлі блага в цей час. 

2. Оцініть ефективність реклами на місці продажів з точки 

зору поділу торгової площадки на зони сприйняття 

реклами (фасад і вітрини, вхідна група, торговий зал, 

місце викладки, прикасова зона). 

3. Які найбільш оптимальні терміни проведення рекламної 

кампанії в місцях продажу і чому? 

4. Як впливає психотип потенційного споживача на 

ефективність реклами на місці продажу? 
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5. На думку багатьох відомих маркетологів, вербальні 

комунікації є вкрай ефективними в місцях викладки 

товарів і зовсім неефективними при вході (виході) в 

торговий центр. Однак ми часто зустрічаємось з тим, що 

при вході нам намагаються вручити флаєр, дисконтні 

картки чи якийсь пробник шампуню. Як Ви оцінюєте 

ефективність такої рітейл комунікації? 

6. Оцініть особливості й умови застосування реклами на 

місці продажу у сфері банківських послуг. 

7. Подумайте та обґрунтуйте, яким чином можна збільшити 

дохід від тизерної реклами. 

8. Вивчіть досвід використання найбільш відомих on-line 

тизерних партнерських програм: 

- Body click; 

- TeaserNet; 

- LadyCah; 

- PayClick. 

Оцініть переваги і недоліки кожного з наведених тизерних 

проектів. 

9. Чи Ви погоджуєтесь із твердженням: «залучення 

цікавості – основа успіху тизерної реклами». Відповідь 

обґрунтуйте. 

10. Охарактеризуйте можливість засобів реклами збільшити 

життєвий цикл товару. 

11. Проаналізуйте основні види реклами сучасного магазину 

на прикладі відомої торгової марки. 

12. Охарактеризуйте комунікаційні функції та загальні цілі 

сучасного мерчандайзингу. 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  
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2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 125с. 

4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

5. Мерчандайзинг: Сб. статей / Под общ. ред. Ромата Е.В. –

Х.: Студцентр, 2003. – 264 с.  

6. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

7. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

9. Ромат Є.В. Основи реклами: Навч. пос. – К.: Студцентр, 

2006. – 288 с.  

10.  «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу для 

маркетологів і рекламістів. – Режим доступу до ст.: 

http://www/marketing.web-standart.net (Статті за темами: 

реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, 

упаковка, дистриб'юція, торговельні мережі, логістика, 

просування товару, навчання і тощо). 

11. «Маркетинг і реклама» – український професіональний 

журнал. – Режим доступу до ст.: http://www.mr.com.ua. 

12. Маркетинг і реклама. Повна інформація. – Режи доступу 

до ст.: http://www.reklamist.com.  

http://www/marketing.web-standart.net
http://www.mr.com.ua/
http://www.reklamist.com/
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ТЕМА 5 

СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

 

1. Поняття і сутність стимулювання збуту. 

2. Класифікація заходів стимулювання продажу товарів. 

Знижки і їх види. 

3. Форми стимулювання збуту. Премії. Конкурси. 

 

Теми доповідей 

 

1. Особливості застосування заходів стимулювання збуту на 

різних етапах життєвого циклу товару. 

2. Сучасні засоби стимулювання продажу товарів. 

3. Основні правила сучасного мерчандайзингу. 

4. Світові дискусії з приводу ефективності заходів 

стимулювання збуту. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Охарактеризуйте основні чинники, що спричинили 

зростання використання стимулювання продажу товарів, 

як елементу маркетингових комунікацій, світовими 

компаніями. 

2. Оцініть особливості та перспективи розвитку заходів 

стимулювання збуту у вітчизняній економіці. 

3. Поясніть, чому маркетологи відзначають про 

необхідність обережно відноситися до заходів 

стимулювання збуту. 

4. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що занадто часте 

використання стимулювання продажу товарів може 

спровокувати звикання для споживача. 

5. Виходячи з того, що заходи стимулювання продажу 

товарів є, як правило, тимчасовими, подумайте чи можна 
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створити «довгостроковий бізнес» на основі таких 

заходів? 

6. Економісти відзначають зростання витрат на 

стимулювання збуту протягом останніх років із 

одночасним зниженням рівня витрат на рекламу. Чим це 

може бути зумовлено? 

7. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що лояльні клієнти 

накопичують запас продукції в період проведення акції, а 

потім, відповідно, протягом певного періоду часу не 

відчувають потреби в покупці даного товару. Відповідно 

заходи стимулювання збуту є неефективними у 

довгостроковій перспективі. 

8. Обґрунтуйте твердження: 

- стимулювання продажу товарів є особливо ефективним 

для заохочення перших покупок; 

- у результаті частого повторення акції розпочинають 

здаватись невід’ємною частиною товару; 

- заходи по стимулюванні збуту не тільки потребують 

підтримки за допомогою інших засобів маркетингових 

комунікацій, але й самі можуть бути засобом 

підтримки. 

9. Уявіть, що Ви є менеджером компанії з продажу 

морозива. Запропонуйте комплексний план зі 

стимулювання продажу Вашого товару. 

10. Які завдання виконує стимулювання збуту? 

11. Подумайте та вкажіть, у яких ситуаціях заходи 

стимулювання продажу товарів використовуються 

найчастіше? 

12. Проаналізуйте на які питання, перш за все, мають бути 

отримані відповіді компанією при розробленні програми 

стимулювання збуту? 
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Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 

2004. – 368 с. 

4. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 125с. 

5. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. 

Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с. 

6. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 

7. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

8. Мерчандайзинг: Сб. статей / Под общ. ред. Ромата Е.В. –

Х.: Студцентр, 2003. – 264 с.  

9. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

10. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

11. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 
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12. «Новий маркетинг». Журнал про маркетинг і рекламу для 

маркетологів і рекламістів. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ст.: http://www/marketing.web-standart.net 

(Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, 

брендинг, упаковка, дистрибуція, торговельні мережі, 

логістика, просування товару, навчання і тощо). 

13. Karen Gedenk, Scott A. Neslin, Kusum L. Ailawadi. Sales 

Promotion. – PP. 303-317. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/

docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf.  

14. Sales Promotion Stock Photos and Images. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://www.123rf.com/stock-

photo/sales_promotion.html.  

  

http://www/marketing.web-standart.net
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf
http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/kusum.ailawadi/docs/Promotions%20Metro%20Book%20Chapter.pdf
http://www.123rf.com/stock-photo/sales_promotion.html
http://www.123rf.com/stock-photo/sales_promotion.html
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ТЕМА 6 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

 

1. Історія формування паблік рилейшнз (PR). Трактування 

та сутність організації роботи з громадськістю. 

2. Принципи та функціональні складові паблік рилейшнз. 

3. Засоби та напрями організації роботи з громадськістю. 

4. Сучасні особливості роботи фахівців з паблік рилейшнз. 

 

Теми доповідей 

 

1. Історичні витоки та еволюція розвитку паблік рилейшнз. 

2. Особливості застосування паблік рилейшнз в органах 

влади. 

3. Сучасні види паблік рилейшнз. 

4. Аналіз обсягів використання засобів паблік рилейшнз і їх 

ефективності в Україні. 

5. Чорний PR: особливості захисту та нападу у бізнесі. 

6. PR-проект: від проблеми до результату. 

7. Кодекси професійної етики фахівців зі зв’язків з 

громадськістю. 

8. Продакт плейсмент і сарафанне радіо як засоби паблік 

рилейшнз. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Уявіть ситуацію, що Ви є керівником відділу зв’язків з 

громадськістю компанії з виробництва дитячого одягу. 

Підготуйте комплект вказівок для розробки 

доброзичливих відносин з засобами масової інформації 

та відділом зв’язків з громадськістю Вашої фірми. 

2. Подумайте та коротко опишіть історію розвитку PR на 

території України від найдавніших часів. 
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3. У розвинених країнах існують фахівці по організації 

роботи з громадськістю – релейтери (англ. relaiter). Що, 

на Вашу думку, входить до основних обов’язків таких 

фахівців? Чи існують такі працівники в Україні? 

4. Назвіть найбільш відомі PR-агенства в Україні. 

5. В Україні існує кодекс професійної етики в галузі 

зв’язків із громадськістю (ВГО «Українська ліга зі 

зв’язків із громадськістю»). Вкажіть основні положення, 

на які він опирається. 

6. Вкажіть, чи Ви погоджуєтесь із положенням, що 

Інтернет є інструментом реалізації паблік рилейшнз 

корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. 

7. Назвіть основні міжнародні нормативні акти з організації 

зв’язків із громадськістю. 

8. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що «PR-галузі в 

Україні бракує креативності». Відповідь обґрунтуйте. 

9. Обґрунтуйте шляхи та можливості нейтралізація 

негативу в соціальних мережах за допомогою PR 

(природний негатив, троллінг, спрямований негатив). 

10. Подумайте, що варто порекомендувати (на що звернути 

особливу увагу) керівнику підприємства при виборі PR-

агенства для співпраці. 

11. Фахівці вважають, що налагодження зв’язків з 

громадськістю, складається з кількох елементарних 

операцій, що лежать в основі діяльності PR-мена: 

позиціювання PR-об’єкта, відхід від конкурентів, 

завищення іміджу та зниження іміджу (антиреклама), 

контрреклама (або відмив). Коротко охарактеризуйте ці 

операції. 

12. Прокоментуйте твердження Роджера Хейвуда: «Зв’язки з 

громадськістю – це спосіб життя. Вони не тільки 

допомагають почувати себе краще, вони змушують вас 

ставати кращими!». 
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ТЕМА 7 

ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ 

 

1. Сутність, особливості та функції прямого маркетингу. 

2. Різновиди прямого маркетингу. 

3. Змішані засоби прямого маркетингу. 

4. Порівняльна характеристика засобів прямого 

маркетингу. 

 

Теми доповідей 

 

1. Сучасні тенденції розвитку прямого маркетингу в 

Україні. 

2. Значення баз даних у ефективності заходів прямого 

маркетингу. 

3. Інноваційний інструментарій прямого маркетингу. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Охарактеризуйте основні переваги застосування прямого 

маркетингу. 

2. Опишіть коротко основні переваги директ-маркетингу 

порівняно з іншими засобами маркетингових 

комунікацій. 

3. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що комунікації 

прямого маркетингу направлені на встановлення 

реального діалогу? Відповідь обґрунтуйте. 

4. Поясніть, від чого залежить вибір засобу прямого 

маркетингу. 

5. Чи правильно стверджувати, що компанії, які ігнорують 

прямий маркетинг і методи, котрі ґрунтуються на 

застосуванні баз даних, втрачають конкурентні переваги. 
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6. Вкажіть, чи можна і потрібно розробляти  бази даних для 

всіх типів організацій. 

7. Дослідник Дональд Коссман про прямий маркетинг 

відзначає: «Я не знаю іншого бізнесу, який вимагав би 

так мало капіталовкладень і обіцяв би такі гігантські 

доходи». Чи погоджуєтесь Ви із цим твердженням? 

Відповідь обґрунтуйте. 

8. Нижче наведено детальний перелік основних акцій 

прямого маркетингу. Коротко опишіть кожну із акцій, 

зокрема особливості та умови проведення тощо: 

- Тестове використання. 

- Гарантія повернення грошей. 

- Безкоштовний бонус (подарунок). 

- Цінова або товарна пропозиція, обмежений за часом. 

- Альтернативна пропозиція. 

- Бонус при оплаті кредитною картою. 

- Лотерея при покупці. 

- Розширена гарантія (довгострокова гарантія). 

- Купон на покупку. 

- Перша покупка. 

- Накопичувальна програма. 

- Професійна знижка (групова, галузева знижка). 

- Об’ємний продаж. 

- Об’ємний продаж + (step-up знижка). 

- Рання пташка («Хто перший прийшов»). 

- У нас дешевше. 

- Маркетингова програма «Trade-In». 

- Останній шанс. 

- Limited Edition (обмежена пропозиція). 

- Deluxe Version (краще за ту ж ціну). 

- Анонс високих цін. 

- Закритий клуб. 
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- Заплати пізніше (кредит). 

- Розстрочка платежу. 

- Обіцяний платіж. 

- Безкоштовна доставка. 

- Подарунок з оплати (повернення частини вартості 

товару, рібейт). 

- Безкоштовний зразок. 

- Ваша думка? 

- Виїзд фахівця (наприклад для замірів).  
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2004. – 368 с. 
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7. Максимова Т.С. Використання інтегрованих рекламних 
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Україні / В.Б. Маховський // Управління розвитком. – 

2012. – №5. – с. 149-151. 

9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

11. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 
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13. Статьи о директ-маркетинге. Теоретические основы 

прямого маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.prgp.ru/articles/direct/articles_6/. 
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ТЕМА 8 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСТАВОК І ЯРМАРКІВ 

 

1. Суть та особливості організації виставок і ярмарків. 

2. Класифікація виставок / ярмарків. 

3. Маркетингова політика комунікацій на виставках і 

ярмарках. 

 

Теми доповідей 

 

1. Міжнародні виставки, ярмарки і салони як засіб 

стимулювання збуту. 

2. Організаційні структури міжнародних виставок і 

ярмарків. 

3. Сучасна концепція виставок і ярмарків. 

4. Особливості проведення та перспективи розвитку 

виставок і ярмарків в Україні. 

5. Показники оцінки ефективності участі у 

виставках/ярмарках. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Коротко опишіть історію зародження і розвитку 

всесвітніх виставок. 

2. Вкажіть, для чого потрібно брати участь у виставці? Що 

така діяльність мала б принести для підприємства? 

3. Пригадайте відомі світові й українські виставки та 

зверніть увагу на: рекламу проведення, особливості 

проведення, програму роботи виставки, роздатковий 

матеріал. Оцініть їх та вкажіть на характерні особливості 

організації виставок. 
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4. Яке значення прес-релізу в організації виставкової 

діяльності? Які особливі риси мають бути присутніми у 

сучасних прес-релізах? 

5. Вкажіть, чи бере участь Україна у світових Expo 

(виставках)? Якщо так, то в яких галузях себе 

представляє? 

6. Охарактеризуйте різницю між маркетинговими 

заходами: виставками і ярмарками. 

7. Обдумайте, чи можна вважати сучасні виставки і 

ярмарки методом міжнародної торгівлі. 

8. Оцініть значення виставкової і ярмаркової діяльності для 

розвитку сучасного бізнесу.  

9. Які існують особливості виставкової діяльності на 

сучасному етапі розвитку в порівнянні з такими 

заходами, що проводились у ХХ ст.? 

10. Станом на сьогодні найбільшими і впливовими 

книжковими виставками в Україні є Національна 

ярмарок-виставка «Форум видавців у Львові» та 

Київський міжнародний книжковий ярмарок 

«Книжковий світ». Вивчіть досвід проведення 

європейських книжкових форумів і оцініть правильність 

проведення й ефективність вітчизняних (в Україні 

загалом щорічно проводиться 18 книжкових виставок). 

11. Відзначте основні позитивні та негативні явища у 

виставковій діяльності в Україні. 

12. Опишіть умови закупівель товарів на виставках  

і ярмарках. 

13. Вкажіть, які існують вимоги до презентації товарів на 

виставці чи ярмарку. 

14. Чи погоджуєтесь Ви із наступним твердженням: 

«Незаперечною перевагою виставки (ярмарку) над усіма 

іншими видами маркетингових комунікацій є можливість 
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безпосереднього спостереження за конкурентами». 

Відповідь обґрунтуйте. 
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6. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Саяащенко А.Г. Выставочная 

деятельность в России и за рубежом: Учебно-

методическое пособие / Под ред. акад. РАН Н.П. 

Лаверова. – М.: Дашков И К, 2005. 

7. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

8. Лукянець Т. Маркетингова політика комунікацій: Навч. 

посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2003. – 

524 с. 
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9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с. 

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

11. Смит П.Р. Маркетинговые коммуникации: комплексный 

подход: Пер. с 2-го англ. изд. – К.: Знаний-Прес, 2003. – 

796 с. – (Европейский маркетинг). 

12. Шинкаренко Н.В. Показники оцінки ефективності участі 

у витавках/ярмарках промислового підприємства / Н.В. 

Шинкаренко // Науковий вісник НГУ, 2009. – №12. – 

С.99-102. 

13. The Global Association of the Exhebition Industry. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ufi.org/. 

14. Виставкова федерація України (Exhibition federation of 

Ukraine). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.expo.org.ua 
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ТЕМА 9 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ТОВАРІВ 

 

1. Сутність персонального продажу товарів і його завдання. 

2. Форми й особливості персонального продажу товарів. 

3. Принцип багаторівневого продажу. 

4. Організація ефективного персонального продажу. 

 

Теми доповідей 

 

1. Значення торгових агентів у персональному продажу. 

2. Особливості й умови розвитку персонального продажу в 

Україні за умов ринку. 

3. Основні проблеми персонального продажу товарів. 

4. Рецепти організації ефективних прямих продажів. 

5. Сучасні тенденції розвитку персонального продажу. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1.  «Продавцями народжуються, а не стають». Чи Ви 

погоджуєтесь із цим твердженням? Відповідь 

обґрунтуйте. 

2. Чи існують можливості автоматизації персонального 

продажу товарів? Наведіть конкретні приклади. 

3. Пригадайте, в якій галузі торгівлі Ви найчастіше 

зустрічали використання прямих продажів. Наведіть 

приклади. 

4. У період світової фінансово-економічної кризи 

загальний виторг світової індустрії прямих продажів не 

значно зменшився – з 114 млрд. дол. США у 2007 і 2008 

роках до 109 млрд. дол. США у 2009-му (за даними 

Всесвітньої асоціації прямих продажів WFDSA). Більше 

того, у деяких світових лідерів обсяги продажів навіть 
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продовжували зростати. У чому, на Вашу думку, полягає 

причина того, що модель персонального продажу товарів 

демонструє свою стійкість до економічних потрясінь? 

5. Поясніть, у чому полягає загальна взаємовигода від 

прямих продажів для продавців та покупців? 

6. Подумайте й обґрунтуйте чим обумовлене особливе 

поширення персональних продажів товару в Україні в 

галузі косметики? 

7. Коротко охарактеризуйте основні етапи ефективного 

персонального продажу. 

8. Чи погоджуєтесь Ви із наступним твердженням: 

«Персональний продаж вважають найефективнішим 

засобом комунікації при реалізації товарів промислового 

призначення». Відповідь обґрунтуйте. 

9. Коротко охарактеризуйте способи встановлення 

контактів із потенційними покупцями за умови 

персонального продажу товарів. 

10. Маркетологи часто відзначають, що персональний 

продаж – це неухильне дотримання чотирьох заповідей. 

Яких саме? 

11. Прокоментуйте відоме твердження маркетологів-

практиків: «Найкращі торгові агенти вміють дивитися на 

світ очима своїх клієнтів». 

12. Охарактеризуйте відмінності багаторівневого продажу 

від персонального продажу товарів. 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  
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3. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 

4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

5. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

6. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

7. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

8. Колєнченко Л.П. Роль торгових агентів у персональному 

продажі / Л.П. Колєнченко // Вісник Бердянського 

університету менеджменту і бізнесу. – 2010. –  № 3(11). – 

С.37-40. 

9. Головкіна Н. В. Сучасні тенденції розвитку 

персонального продажу / Н. В. Головкіна // Маркетинг в 

Україні. – 2008. – № 1. – С. 45-54. 

10. Дяк М.Б., Мамчин М.М. Особливості використання 

персонального продажу на українському ринку / М.Б. Дяк 

М.Б., М.М. Мамчин // Львівський національний 

політехнічний університет. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9141/1/42.pdf.  
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ТЕМА 10 

УПАКОВКА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1. Упаковка як елемент комунікаційної політики 

організації.  

2. Упаковка та засоби товарної інформації. 

3. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль. 

 

Теми доповідей 

 

1. Історія формування упаковки як засобу маркетингових 

комунікацій. 

2. Значення основних міжнародних знаків і символів, що 

використовуються на сучасній упаковці. 

3. Упаковка та маркетинг. 

4. Значення упаковки у шопер-маркетингу. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Охарактеризуйте основні функції сучасної упаковки. 

2. Визначте значення допоміжних пакувальних засобів у 

сучасному маркетингу. 

3. Виділіть основні стандартні підходи до успішного 

використання упаковки в якості маркетингового 

інструменту. 

4. Охарактеризуйте складові упаковки в маркетингу 

послуг. 

5. Оцініть вплив упаковки на рішення покупця на реальних 

прикладах. 

6. Які основні вимоги сучасної упаковки? 

7. Опишіть основні інформаційні знаки, що 

використовуються на упаковці з точки зору 

маркетингового впливу на споживача. 
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8. Які основні чинники розширення використання упаковки 

як знаряддя маркетингу? 

9. Оцініть наступне твердження: «Вдала упаковка може 

збільшити обсяг продажу товару, а значить, принести 

виробнику високий прибуток, адже саме звертаючи 

увагу на ту чи іншу упаковку продукту серед 

різноманіття інших йому подібних, покупець приймає 

рішення про покупку». 

10. Уявіть, що Ви є маркетологом на підприємстві, що 

випускає м’ясну продукцію. Порекомендуйте способи 

успішного використання упаковки як ефективного 

рекламного засобу. 

11. Чи погоджуєтесь Ви із таким твердженням: «Якщо товар 

володіє відмінними якостями, але його упаковка 

незручна в обігу, а на ринку є аналогічний продукт з 

більш практичною упаковкою, то покупець може віддати 

перевагу останньому, часто навіть жертвуючи якістю». 

Відповідь обґрунтуйте. 

12. Чи є сучасна упаковка ефективним інструментом 

маркетингу? 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська 

книга», 2007. – 125с. 



39 

 

4. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 

5. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

6. Мерчандайзинг: Сб. статей / Под общ. ред. Ромата Е.В. –

Х.: Студцентр, 2003. – 264 с. 

7. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

9. Хайн Т. Все об упаковке: эволюция и секреты коробок, 

бутылок, консервных банок и тюбиков / Пер. с англ. — 

СПб.: Азбука—Терра, 1997. 

10. The world’s #1 package. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.thedieline.com/. 

11. Попова О. Из малого рождается великое. Как часто 

недооцениваемый компонент упаковки может стать 

ценным активом. – 21 березня 2013. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.upakovano.ru/articles/431835.  

12. Энциклопедия упаковки. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.upakovano.ru/documents/thesaurus/.  
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ТЕМА 11 

ІНТЕГРОВАНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

 

1. Сутність і завдання інтегрованих маркетингових 

комунікацій (ІМК). 

2. Інтегровані маркетингові комунікації та синергічний 

ефект. 

3. Програми лояльності та інтегровані маркетингові 

комунікації. 

4. Інтегровані маркетингові комунікації в системі 

управління ринковою діяльністю підприємства. 

 

Теми доповідей 

 

1. Значення мережі Інтернет у впровадженні інтегрованих 

маркетингових комунікацій. 

2. Найбільш відомі практичні концепції використання 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

3. Основні етапи управління інтегрованими 

маркетинговими комунікаціями на підприємстві. 

4. Роль виставок в інтегрованих маркетингових 

комунікаціях. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Коротко розкажіть історію впровадження ідеї 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

2. Оберіть певний фірмовий товар і проаналізуйте 

сукупність засобів маркетингових комунікацій, 

використаних для просування цього товару. Як Ви 

вважаєте чи всі маркетингові звернення узгодженні між 

собою? Чи немає серед них протиріч? 
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3. Охарактеризуйте основні принципи стратегії 

інтегрованих маркетингових комунікацій. 

4. Поясніть місце та роль інтегрованих маркетингових 

комунікацій у комплексі маркетингу. 

5. Оцініть економічний ефект об’єднання різних 

інструментів маркетингових комунікацій. 

6. Який взаємозв’язок між інтегрованими маркетинговими 

комунікаціями та лояльністю до бренду. 

7. Яким чином можна виміряти лояльність споживачів за 

умови дії інтегрованих маркетингових комунікацій. 

8. Визначте основні завдання інтегрування маркетингових 

комунікацій у ринкову діяльність підприємства. 

9. Оцініть роль реклами в інтегрованих маркетингових 

комунікаціях. 

10. Чи погоджуєтесь Ви із твердженням, що Інтегрування 

маркетингових комунікацій підвищує значимість 

комплексу просування. Відповідь обґрунтуйте. 

11. «Інтегровані маркетингові комунікації є двобічним 

процесом, який передбачає вплив на цільові й інші 

аудиторії та допомагає одержанню зустрічної інформації 

про реакцію цих аудиторій на здійснюваний 

підприємством вплив». Прокоментуйте це твердження. 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: 

интегрированный подход / Пер. с англ. под ред. С.Г. 

Божук. – СПб, Питер. – 2001. 
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4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. 

Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. 

– 752 с. 

6. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

7. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

9. Шульц Д. Е., Танненбаум С.И., Лауретборн Р.Ф. Новая 

парадигма маркетинга: Интегрированные Маркетинговые 

Коммуникации. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

10. Юлія Ремезь. Механізм формування інтегрованих 

маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. – 

2010. – № 3. – С. 39-43. 

11. Дейтон Дж. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации на практики / 

12. Соломянюк Н.М., Молдаховська Ю.В. Теоретичні основи 

визначення поняття «інтегровані маркетингові 

комунікації». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.конференция.com.ua/pages/view/187.  

13. Янковська Г.В. Принципи інтегрованих маркетингових 

комунікацій / Г.В. Янковська // Сталий розвиток 

економіки. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 

– С.131-135. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/131.pd

f.   

http://www.конференция.com.ua/pages/view/187
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/131.pdf
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/131.pdf
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ТЕМА 12 

СПОНСОРУВАННЯ 

 

1. Спонсорство як синтетичний засіб маркетингових 

комунікацій. 

2. Класифікація спонсорування й організація 

маркетингових заходів зі спонсорування. 

3. Проведення кампанії зі спонсорування. 

 

Теми доповідей 

 

1. Спонсорство – не розкіш, а засіб розвитку бізнесу. 

2. Комунікаційні особливості спонсорського маркетингу. 

3. Нормативно-правове регулювання спонсорської 

діяльності в Україні та розвинених країнах. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Визначте основну мету спонсорської комунікаційної 

діяльності. 

2. Спонсорування часто використовують при організації 

виставок, ярмарків і конференцій. Що приносить 

компаніям спонсорство в рамках виставок і 

конференцій? 

3. Опишіть комунікативні завдання спонсорства. 

4. Хто є цільовою аудиторією спонсорства як засобу 

маркетингових комунікацій? 

5. Яких цілей може досягти фірма, приймаючи рішення про 

спонсорську підтримку? 

6. Вкажіть, яким чином можна оцінити ефективність 

спонсорської діяльності. 

7. Охарактеризуйте поняття спонсорський маркетинг. 
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8. Коротко розкрийте зміст наступних понять у 

спонсорській маркетинговій діяльності: 

- титульний спонсор; 

- генеральний спонсор; 

- офіційний спонсор; 

- спонсор-учасник; 

- інформаційні спонсори; 

- бартерні спонсори. 

9. Чи погоджуєтесь Ви із наступним твердженням: 

«Сучасний маркетинг вимагає реального зближення 

бізнесу та благочинності, що складають організаційні 

основи спонсорування, й їхньої консолідації». Відповідь 

обґрунтуйте. 

10. Обдумайте й обґрунтуйте правильність чи помилковість 

наступного твердження: «Значна кількість споживачів 

готова платити за товарну марку більше, якщо ця 

товарна марка підтримує певні соціальні заходи». 

11. Наскільки важливим є ставлення власних співробітників 

до кампанії зі спонсорування. 

 

Рекомендована література 

 

1. Афанасьева О. Богатые тоже платят / Афанасьева О. // 

Профиль. – 2010. – №49 (146). – С.142-143.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 

4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 
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5. Ильин О. Спонсор? Дорогое удовольствие / Ильин О. // 

Коммерсантъ Украина. – 2011. – №216 (1490). – С.14-16.  

6. Келлер К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: 

создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е 

изд. / Келлер К.Л. пер. с англ. – М., Издательский дом 

«Вильямс», 2005. – 704 с. 

7. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 272 с. 

8. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серѐгина Т.К., Шахурин 

В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов 

Высших учебных заведений. – М.: Информационно-

внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 364 с.  

9. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

10. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

11. Шевченко Б. «Каннам» тоже нужен спонсор / Шевченко 

Б. // Рекламодатель. Теория и практика. – 2011. – №5. – С. 

31-34. 

12. Діброва Т., Гараніна І. Комунікаційна сутність 

спонсорського маркетингу / Т.Діброва, І.Гараніна // 

Еконмоічний вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Доступно з: 

http://economy.kpi.ua/uk/node/385. 

13. Журавлев Д. С чего начинается спонсорство? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pr-

news.su/publicat/n8_9/8-9_8.htm.  

 

 

  

http://economy.kpi.ua/uk/node/385
http://pr-news.su/publicat/n8_9/8-9_8.htm
http://pr-news.su/publicat/n8_9/8-9_8.htm
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ТЕМА 13 

БРЕНДИНГ 

 

1. Поняття бренда. Характеристики бренду. 

2. Види брендів. 

3. Брендинг. Типи брендингових концепцій. 

4. Ребрендинг. Ко-брендинг. 

 

Теми доповідей 

 

1. Брендинг – високоефективна технологія завоювання й 

утримання споживача. 

2. Історія виникнення понять бренд і брендинг. 

3. Цінність і вартість бренду. 

4. Процес соціалізації брендів. 

5. Інтернет-брендинг: новий виток в еволюції світового 

маркетингу. 

 

Контрольні запитання і завдання 

 

1. Поясніть, за яких умов товарна марка може стати 

брендом. 

2. Поясніть суть поняття бренд-менеджмент. 

3. Обдумайте й обґрунтуйте наступне твердження: «Одна з 

умов існування ефективного бренду – це постійне його 

коригування, уточнення всередині самої компанії». 

4. Чи погоджуєтесь Ви із наступним твердженням: 

«Компанії, що бажають мати сильний і стійкий бренд 

повинні постійно підтримувати у думках своїх 

співробітників відчуття значущості бренду». Відповідь 

обґрунтуйте. 
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5. Вивчіть самостійно суть «неймингу» в концепції 

брендингу. Дайте коротку характеристику цього 

процесу. 

6. Опишіть взаємозв’язок між поняттями «бренлинг» і 

«ребрединг». 

7. Пригадайте найбільш відомі кампанії з ребредингу. 

Оцініть їх ефективність і значення для компаній, що 

проводили ребрединг. 

8. Охарактеризуйте основні відмінності між західним, 

європейським та азіатським типами брендингових 

концепцій. 

9. Обґрунтуйте необхідність проведення кампанії 

ребредингу для торгової марки. 

10. Чим зумовлене зростання значимості брендів та 

брендингу в сучасному суспільстві? 

11. Який вплив здійснила світова фінансово-економічна 

криза на процеси брендингу в економіках розвинених 

країн? 

12. Оцініть значення Інтернет-брендингу в Україні. 

 

Рекомендована література 

 

1. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

2. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, 

И.Х. Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

3. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в 

бизнесе. – Дикта, 2008. – 196 с. 

4. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 
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5. Корнеев М. Ю. Бренд-менеджмент. Хрестоматия теории и 

практики: учеб. пособие / М.Ю. Корнеев, Е.И. 

Хамалинская. – Иркутск: Иркутский государственный 

университет, 2005. – 144 с. 

6. Ладик, С. И., Первые шаги в интернет-брендинге / С. 

Ладик // Маркетинг и реклама: международный 

профессиональный журнал. – 2011. – №1. – С.69-71. 

7. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: 

Навчальний посібник. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.  

8. Романов А.А., Панько А.В. Маркетинговые 

коммуникации / А.А. Романов, А.В. Панько. – М.: Эксмо, 

2006. – 432 с. – (Прицельный маркетинг). 

9. Трофимов Я. И. Брендинг и идентификация настоящего и 

будущего. – Одесса: Пласке, 2009. – 96 с. 

10. Халлиган Б., Шах Дх. Маркетинг в Интернете: как 

привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей 

и блогов = Inbound Marketing. – М.: «Диалектика», 2010. – 

256 с. 

11. Цапенко А. М. , Данилина Е. А. «Товарный знак в 

системе брендинга информационных технологий». – М.: 

ИНИЦ «Патент», 2007. 

12. Nation Branding – зачем нужен брендинг стран. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=020.  

 

 

  

http://superseo.com.ua/images/PDF/Pages%20of%20M&A%2001-2011%20Ladik.pdf
http://www.scona.com.ua/shootdown.php?id=020
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Для більш глибокого вивчення курсу «Маркетингові 

комунікації»,  а також з метою опанування практичних 

особливостей використання всіх засобів маркетингових 

комунікацій у діяльності підприємств рекомендовано 

використовувати наступну літературу: 

 

1. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур’єр. – 

№ 137, 138. – С. 6, 7. 

2. Абчук В.А. Коммерция: Учебник / СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2000. – 475с.  

3. Аршевська, Марина Проблема оцінки ефективності 

виставкової діяльності // Маркетинг и реклама. – 2006. – №1. – 

C. 53-57. 

4. Афанасьева О. Богатые тоже платят / Афанасьева О. // 

Профиль. – 2010. – №49 (146). – С.142-143.  

5. Бевзенко В.Ф. Маркетинг торовли: Учеб. пособие для 

экон. специальностей / В.Ф. Бевзенко, И.В. Балабанова, И.Х. 

Баширов. – Донецк: Юго-Восток, 2004. – 148 с.  

6. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: 

интегрированный подход / Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. – 

СПб, Питер. – 2001. 

7. Блайд Дж. Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И 

почему? / Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 

368 с. 

8. Божкова В. В. Реклама та стимулювання збуту: навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Божкова, Ю. М. 

Мельник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 200 с. 

9. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових 

комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: 

монографія / В.В.Божкова. – Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. - 305 

с. 

http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
http://km.fem.sumdu.edu.ua/images/stories/doc/strateg_plan.pdf
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10. Божкова В.В., Бащук Т.О. Мерчандайзинг / Навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. – Суми: ВТД «Університетська книга», 

2007. – 125с. 

11. Голик В.С. Эффективность интернет-маркетинга в 

бизнесе. – Дикта, 2008. – 196 с. 

12. Голік О.В. Кодекси професійної етики фахівця зі зв’язків 

з громадськістю: порівняльний аспект / О.В. Голік // Держава та 

регіони. – №2, 2012. -  с.134-138. 

13. Головкіна Н. В. Сучасні тенденції розвитку 

персонального продажу / Н. В. Головкіна // Маркетинг в Україні. 

– 2008. – № 1. – С. 45-54. 

14. Головкіна Н.В. Стимулювання збуту: теорія, практика і 

перспективи / Н.В. Головкіна // Міжнародний інститут 

менеджменту. Київ.  – 2010. – 8 с. 

15. Гусев Э.Б., Прокудин В.А., Саяащенко А.Г. Выставочная 

деятельность в России и за рубежом: Учебно-методическое 

пособие / Под ред. акад. РАН Н.П. Лаверова. – М.: Дашков И К, 

2005. 

16. Дейан А., Тоаден Л. Стимулирование сбыта и реклама на 

месте продажи / Пер. с франц. – М.: Прогресс-Универс, 1994. 

17. Дейтон Дж. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации на практики / 

18. Директ-маркетинг: эффективные приемы / Боб Стоун, 

Рон Джейкобс. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2005. – 

616 с. 

19. ДіброваТ.Г. Маркетингова політика комунікацій: 

стратегії,вітчизняна практика. Навчальний посібник. – К.: 

«Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320 с. 

20. Долюк В.В. Інтернет як інструмент реа-лізації паблік 

рилейшнз корпоративної соціальної відповідальності бізнесу / 

В.В. Долюк // Наукові записки Інституту журналістики : наук. 

зб. – К., 2010. – Т. 39 (квіт. – черв.). – С. 87–91.  
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21. Ильин О. Спонсор? Дорогое удовольствие / Ильин О. // 

Коммерсантъ Украина. – 2011. – №216 (1490). – С.14-16.  

22. Картер Г. Эффективная реклама / Пер.с англ. В.Боброва. 

Под ред. Е.Пеньковой. – М.:Прогресс. – 2000. 

23. Келлер К.Л. Стратегический брэнд-менеджмент: 

создание, оценка и управление марочным капиталом, 2-е изд. / 

Келлер К.Л. пер. с англ. – М., Издательский дом «Вильямс», 

2005. – 704 с. 

24. Колєнченко Л.П. Роль торгових агентів у персональному 

продажі / Л.П. Колєнченко // Вісник Бердянського університету 

менеджменту і бізнесу. – 2010. –  № 3(11). – С.37-40. 

25. Корнеев М. Ю. Бренд-менеджмент. Хрестоматия теории 

и практики: учеб. пособие / М.Ю. Корнеев, Е.И. Хамалинская. – 

Иркутск: Иркутский государственный университет, 2005. – 144 

с. 

26. Королько В.Г. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, 

методика, практика : пі-друч. для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. 

Королько, О.В. Некрасова – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : 

Києво-Могилян. акад., 2009. – 831 с.  

27. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. 

Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 2000. – 752 

с. 

28. Курбан О.В. PR-процес у системі сучас-них соціальних 

комунікацій / О.В. Курбан // Інформаційне суспільство : наук. 

журн. – К., 2009. – Вип. 9 (січ. – черв.). – С. 51–53.  

29. Ладик, С. И., Первые шаги в интернет-брендинге / С. 

Ладик // Маркетинг и реклама: международный 

профессиональный журнал. – 2011. – №1. – С.69-71. 

30. Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: 

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2002. 

– 272 с. 

31. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование 
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