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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Мета дисципліни – оволодіння знаннями ефективного продажу продукції та послуг з метою прийняття 

ефективних виробничих, організаційних та наукових рішень на рівні сучасних вимог. 
Завданням студентів під час вивчення курсу «Маркетингові комунікації» є вивчення основних категорій 

маркетингових комунікацій; ознайомлення з методиками розробки бюджету рекламних кампаній, алгоритмами 
розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії та набуття практичних навичок їх використання в 
процесі просування товарів, пошуку резервів удосконалення системи товаропросування. 
 

B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Комунікації в системі маркетингу 

Сутність маркетингової політики комунікацій, елементи процесу маркетингових комунікацій, роль і місце 
маркетингових комунікацій в системі маркетингу. Основні поняття: реклама, стимулювання збуту, зв'язки з гро- 
мадськістю, реклама на місці продажу, прямий маркетинг, виставки та ярмарки, упакування. Маркетинг і комунікації: цілі, 
завдання, сутність, функції. 

Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виробники товарів, споживачі, посередники, контролюючі 
організації, організації, що сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій. 

Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство щодо діяльності 
підприємств. Закон України "Про рекламу". Закон України "Про недобросовісну конкуренцію" ( у частині, що стосується 
реклами ). Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності Тема 2. Стратегії і 
планування маркетингових комунікацій 

Тема 2. Стратегії і планування маркетингових комунікацій 

Зміст та структура плану комплексу маркетингових комунікацій. Методичні підходи до планування комплексу 
маркетингових комунікацій. Моделі планування комплексу маркетингових комунікацій. Планування реклами та 
прийняття рішень. Особливості планування суспільних зв'язків. Розробка комплексної програми стимулювання збуту. 
Методичні підходи до планування директ-маркетингу. Формування КМК залежно від типу ринку. Формування КМК 
залежно від етапів ЖЦТ. 

Тема 3 . Рекламування товару 

Реклама - основний засіб поширення інформації. Класифікація реклами. Процес рекламування. Теорія комунікації та 
її застосування у рекламі. 

Моделі ієрархії пізнання та навчання. 

Планування рекламної кампанії. Вибір стратегій маркетингу і маркетингових комунікацій. Політика рекламної 
кампанії. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв 
реклами. Витрати на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розробка рекламного звернення. 

Контроль ефективності рекламної кампанії. Перед- і посттестування. 

Тема 4. Стимулювання продажу товарів 

Сутність стимулювання збуту, його основні цілі. Види стимулювання. Стимулювання споживачів. Стимулювання 
посередників. Стимулювання торгового персоналу. 
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Механізм стимулювання продажу. Особливості стимулювання. Цілі стимулювання збуту. Засоби стимулювання. Роль 
стимулювання у життєвому циклі продукту, План маркетингу і план стимулювання. Стимулювання споживачів. Знижки з 
цін. Поширення купонів. Премії. Безкоштовні зразки. Проведення лотерей, конкурсів, вікторин. Споживацький кредит. 
Безкоштовні супутні послуги. Сервіс. Цінове стимулювання. Пакування. Стимулювання посередників. Стимулювання 
власного торгового (збутового) персоналу. 

Тема 5. Організація роботи з громадськістю 

Визначення сфери діяльності. Маркетинг, комунікації, зв'язок з громадськістю. Постановка цілей. Розробка програми. 
Бюджет. Особливості діяльності у сфері «паблік рілейшнз». Стосунки з засобами масової інформації. Етика стосунків з 
пресою. Інформаційні послуги. Прес-релізи. Прес - конференції та прийоми. Планування діяльності в паблік рілейшнз. 
 

Тема 6. Реклама на місці продажу 

Сутність реклами на місці продажу, її особливості. Цілі рекламування на місці продажу, сфери застосування. Засоби 
інформативного, рекламного, стимулюючого характеру на місці продажу. Дизайн, елементи оформлення торгівельних 
точок, створення іміджу. Використання вітрин. Оформлення вітрин як форма реклами. Види вітрин. Особливості 
оформлення. Використання рекламнооформлювальних матеріалів: вивіски, вказівки, цінники, ярлики, об'ємні конструкції, 
пакувальні матеріали тощо. Використання зовнішньої реклами : на щитах, на товарах масового попиту, на повітряних 
кулях, на транспорті тощо. 
 

Тема 7. Прямий маркетинг 
 

Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова частина маркетингових комунікацій. Засоби прямого 
маркетингу. Переваги та недоліки прямого маркетингу. Вартість. Організація роботи у сфері прямого маркетингу. Перелік 
адрес клієнтів. Типи адресних списків. Принципи поштової реклами.Складові посилкової реклами. Фактори, що 
зумовлюють використання посилкової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий маркетинг. 
 
Тема 8. Організація виставок і ярмарків 
 

Сутність виставок та ярмарків, їх класифікація. Мета виставки (ярмарку), організація, розробка, графіки, підбір штатів 
та керівництво. 
 

Тема 9. Персональний продаж 
 

Визначення персонального продажу, його види і комунікаційні особливості. Організаційні форми персонального 
продажу.Принципи роботи в умовах персонального продажу. Рекомендації ефективного персонального продажу. Поняття 
сітьового маркетингу. Десять уроків на серветці. Переваги та недоліки сітьового маркетингу над щоденними випадковими 
зустрічами. 
 

Тема 10. Упаковка як засіб комунікації 
 

Сутність упаковки, її мета та роль у комунікаціях. Елементи упаковки. 
Сучасна маркетингова концепція упаковки товарів. Підходи до створення тари. Дизайн упаковки. 
Упаковка і засоби товарної інформації. Товарна інформація. Основоположна інформація. Словесна, цифрова, 

образотворча, символічна, штрихова інформація упаковки. Інформаційні знаки та їхня комунікаційна роль. Упаковка і 
фірмовий стиль. 
 

Тема 11. Інтегровані маркетингові комунікації 
 

Зміст і значення інтегрованих маркетингових комунікацій. Синергічний ефект. Планування інтегрованих 
маркетингових комунікацій. Контрольна карта інтегрованих маркетингових комунікацій. 
 

Тема 12. Спонсорування 
 

Сутність спонсорингу, його особливості. Сфери застосування спонсорингу. Спонсорство на цільових клієнтурних 
ринках. Спонсорство у сфері формування громадської думки. Внутрішнє спонсорство. Спортивне спонсорство. 
Спонсорство у сфері культури. Соціальне спонсорство. Екологічне спонсорство. Методи комунікативної підтримки 
спонсорства. Додаткова цінність спонсорства. Особливості спонсорства в Україні. 

Тема 13. Брендинг 

Розвиток сучасного брендингу. Сутність брендингу. Перетворення товарної марки в бренд. Моделювання бренда. 
П'ять типів індивідуальності 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 маркетингових комунікацій. Визначення комунікативної ефективності комплексу 

маркетингових комунікацій. Використання економіко-математичних моделей. 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 
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Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК4 Здатність до системного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК5 Здатність гнучко адаптуватися до різних професійних ситуацій, проявляти творчий 
підхід, ініціативу. 
ЗК6 Знання та розуміння предметної області маркетингової діяльності. 
ЗК7 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня, 
вести переговори. 
ЗК8 Здатність розуміти, використовувати та генерувати нові ідеї, управляти часом. 
ЗК10 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК1 Здатність генерувати і застосувати нові ідеї для розв'язання конкретних 
маркетингових задач. 
ФК4 Здатність до підготовки та проведення кількісних та якісних маркетингових 
досліджень, підготовки звітів щодо стану та динаміки розвитку ринку товарів та послуг. 
ФК5 Здатність до використання технологій сегментування ринку, позиціонування 
продуктів та підприємств. 
ФК7 Здатність до застосування сучасних методів та інструментів маркетингових 
комунікацій та PR. Уміння інтерпретувати різноманітні засоби просування в комплексі 
маркетингових комунікацій. 
ФК8 Уміння розробляти дизайн реклами та організовувати виставкову діяльність, 
визначати марочні стратегії підприємства 

Програмні результати 
навчання (ПРН) 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН1 Уміння критично оцінювати та виявляти недоліки у категоріальній системі 
маркетингу. 
ПРН2 Уміння застосовувати здатність системного мислення, креативність щодо 
генерування нових ідей, вміння її відстоювати та цілеспрямовано реалізовувати. 
ПРН3 Уміння застосовувати основи методології проведення наукових досліджень. 
ПРН4 Демонструвати знання наукових засад і розуміння практичних аспектів 
підвищення ефективності маркетингової діяльності. 
ПРН9 Уміння застосовувати на практиці інструменти маркетингового дослідження 
ринку. 
ПРН12 Уміння розробляти цінову стратегію; управляти комунікаційною політикою 
підприємства 
ПРН15 Уміти використовувати інструменти інтернет-маркетингу та комунікаційно- 
інформаційних технологій. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 

години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в Інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

Перший 
тиждень 

Тема 1. Система 
маркетингових комунікацій 
1.1.Суть маркетингової 
політики комунікацій 
1.2.Роль і місце системи 
маркетингових комунікацій 
в комплексі маркетингу 
1.3.Характеристика 
учасників маркетингових 
комунікацій  
1.4.Законодавчі основи 
діяльності служб 
маркетингових комунікацій 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури:  
основна 1, 2,4,6 
додаткова 1,6,7,15 
інформаційні ресурси в Інтернеті 1,2,3 

Сутність, роль та 
законодавчих основи 
діяльності служби 
маркетингових комунікацій 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

1 Ознайомитися із правовим регулюванням рекламної 
діяльності. Обговорення питання 
2. Проаналізувати всі маркетингові комунікації, що 
використовуються для його просування на ринку, 
обравши найбільш привабливий для вас фірмовий 
товар. На які з них виробник розраховує найбільше ? 
обговорення дискусійного питання 
3. Пояснити, чому мають узгоджуватися програмна 
заява фірми, бізнес-план, маркетингова стратегія і 
стратегія маркетингових комунікацій (письмова робота) 
4. Визначити роль реклами, стимулювання збуту, 
паблік рілейшнз і особистого продажу для різних стадій 
ЖЦТ (письмова робота) 
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5. Запропонувати програму маркетингових 
комунікацій, як би ви займалися виведенням на ринок 
нового товару для його просування (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
 

Другий 
тиждень 

Тема 2. Стратегії і 
планування маркетингових 
комунікацій 
2.1.Зміст та структура 
плану комплексу 
маркетингових комунікацій 
 2.2.Методичні підходи до 
планування комплексу 
маркетингових комунікацій 
2.3.Моделі планування 
комплексу маркетингових 
комунікацій  
2.4.Формування КМК 
залежно від типу ринку 
2.5.Формування КМК 
залежно від етапів ЖЦТ. 

Лекція  
(2 год)  

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 5, 6, 7 
додаткова  2, 5, 6, 7, 14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3, 4, 7 

Методичні підходи до 
планування комплексу 
маркетингових комунікацій 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації, 
розв'язання 

кейсів) 
(2 год) 

F2F 

1. Зміст та структура комплексу маркетингових 
комунікацій (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
2. Методичні підходи до планування комплексу 
маркетингових комунікацій (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
3.Розробити гіпотетичну програму маркетингових 
комунікацій, фірми що виробляє ковбасні вироби, 
електродвигуни, уявивши себе керівником служби 
маркетингових комунікацій підприємства 
4.Розробити гіпотетичну програму маркетингових 
комунікацій, компанії «Кока-Кола», уявивши себе 
керівником служби маркетингових комунікацій дилера 
компанії «Кока-кола» в Кривому Розі 
5.Визначити та порівняти те різницю у структурі КМК, 
розставте пріоритети, уявивши собі, що вивчаючи 
продукцію підприємства ви виявили, що продукт А – 
новий і тільки виводиться на ринок, продукт Б – 
перебуває на стадії зрілості, а у продукту В – 
простежується чітка тенденція спаду реалізації і 
прибутку (письмова робота) 
6.Вирішення практичних ситуацій 
 

Третій тиждень Тема 3. Рекламування 
товару 
3.1.Реклама – основний 
засіб поширення інформації 
3.2.Процес рекламування 
3.3.Планування рекламної 
кампанії 
3.4.Контроль ефективності 
рекламної кампанії 

Лекція  
(2 год)  

F2F 
 

Опрацювання літератури:  
основна 1-4 
додаткова 1,2,11,13 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 3, 4, 7 

Процес планування 
рекламної кампанії 

Практичне 
заняття 

(дискусія, 
групова 
робота, 

самостійна 
робота 

презентації) 
(2год) 
F2F 

1.Описати сучасні тренди в рекламі в епоху цифрового 
маркетингу (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 

2.Пояснити, що таке переконливість i як вона 
використовується у рекламі. Обговорення дискусійного 
питання 

3. Пояснити різницю між рекламною стратегією 
i стратегією рекламного звернення. Обговорення 
питання 

4.Навести по три приклади ефективної та неефективної 
реклами з Вашого погляду. Проведіть критичний огляд 
цих реклам з точки зору притягнення ними уваги, 
придатності до запам'ятовування i переконливості. 
Обговорення дискусійного питання 
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5. Прокоментувати твердження. "Будь-яка рекламамає 

призводити до продажу". Обговорення дискусійного 
питання 

6. Провести з Вашими одногрупниками мозковий 
штурм і скласти список 10 слоганів, які могли б 

використати власники магазину, для яких Ви складаєте 
рекламне оголошення (нового магазину велосипедів 

під назвою "Сила педалей", який відкриється у Вашому 
районі через два місяці). Обговорення результатів. 

7. Навести по три приклади ефективної та 

неефективної реклами з Вашого погляду. Проведіть 
критичний огляд цих реклам з точки зору притягнення 

ними уваги, придатності до запам'ятовування i 
переконливості. (підготовка доповіді з презентацією) 

Обговорення доповіді 

8. Викласти свої міркування відносно того, чи коштує 

реклама витрачених на неї коштів  (письмова робота) 

9. Пояснити, як можна довести,   що   цільова 

аудиторія бачила рекламне оголошення i що воно як 

мінімум привернуло її увагу ?обговорення дискусійного 
питання 

Четвертий 
тиждень  

Тема 4. Стимулювання 
збуту 
4.1.Стимулювання збуту як 
частина маркетингових 
комунікацій. Цілі 
стимулювання збуту  
4.2.Види стимулювання 
збуту, їх переваги та 
недоліки 
4.3.Організація 
стимулювання збуту 
 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури:  

основна 3,4 

додаткова 1,2,11,13 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 1, 3, 4, 7 

Стимулювання збуту як 
частина маркетингових 
комунікацій. 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота, 

презентація, 
бесіда, 

самостійна 
робота  
(2 год) 

F2F 

1.Пояснити, як стимулювання збуту вписується у 
маркетингові комунікації - мікс i як воно пов'язано з 
іншими засобами комунікацій (обговорення 
дискусійного питання) 

2.Пояснити різницю у стратегії стимулювання збуту для 
цільових аудиторій, які складаються зi споживачів та 
представників торгівлі (обговорення дискусійного 
питання) 

3.Пояснити, у чому схожі i чим різняться цілі 
стимулювання збуту та реклами? (обговорення 
дискусійного питання) 

4.Пояснити, які з відомих   Вам   методв стимулювання 
збуту споживача збільшать використання товару, а які 
притягнуть нових покупців? (обговорення дискусійного 
питання) 

5.Запропонувати вид стратегії стимулювання збуту, який 
найкращим чином підійшов би   для нового виду лез для 
гоління. Уявіть co6i, що Ви є відповідальним за 
просування на ринку. Складіть план стимулювання 
збуту (обговорення дискусійного питання) 

6.Розробити стимулюючу програму, яка б мотивувала як 
нових торгових агентів, так i вже працюючих, уявивши 
себе менеджером з маркетингу компанії з виробництва 
електронних компонентів, які використовуються у 
комп'ютерах. Ви маєте за мету розширити Ваш ринок. 
Ваш торговий персонал – 6 чоловік, а очікується його 
збільшення до 10 чоловік (ділова гра) 

7.Визначити роль паблік рілейшнз в системі 
маркетингових комунікацій 
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П’ятий 
тиждень 

Тема 5.Організація 
роботи з громадскістю 
(Паблік рілейшнз) 
5.1.Визначення сфери 
діяльності 
5.2.Засоби та прийоми 
паблік рілейшнз 
5.3.Особливості планування 
пропаганди і засобів PR 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури:  

основна 2,3,4 

додаткова 5,7,9,11,13 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 2, 3, 6,   

Сутність, організація, 
засоби та прийоми паблік 
рілейшнз 

Практичне 
заняття 
(групова 
робота, 

презентації, 
бесіда, 

дискусія 
самостійна 

робота 
(2 год) 

F2F 

1.Визначення сфери діяльності паблік рілейшнз 
(підготовка доповіді з презентацією). Обговорення 

доповіді 
2.Засоби та прийоми паблік рілейшнз. (підготовка 

доповіді з презентацією). Обговорення доповіді. 
3.Запропонувати елементи реклами на місці продажу 

які б Ви  використали , уявивши себе керівником 
магазину одягу, який розташований у двоповерховій 

будівлі. Які елементи? Їхня мета? (обговорення 
дискусійного питання) 

4. Описати характеристику Вашої вітрини, користуючись 
класифікаційними ознаками, правилами показу, а також 

кольоровими ознаками, якби Вам доручили оформите 
вітрину магазину, що торгує дитячими іграшками. 

(письмова робота) 
5.Визначити, які на Ваш погляд кроки має прийняти 

фахівець з паблік рілейшнз, щоб попередити 
виникнення негативного образу фірми в очах 

громадськості? (обговорення дискусійного питання) 
6.Визначити,   чим відрізняються зв'язки з 

громадськістю від реклами та стимулювання збуту? 
(обговорення дискусійного питання)  

7.Підібрати в пресі 2 статті, які, на Ваш погляд, 
ґрунтуються на повідомленнях про новини, 

підготовлених фахівцями зi зв'язків з громадськістю. В 
чому полягають завдання цих повідомлень? Чи 

допомагають статті створити 
позитивний образ фірм? Підготовка презентації. 

Обговорення результатів 
8.Визначити, які на Ваш погляд кроки має прийняти 

фахівець з паблік рілейшнз, щоб попередити 
виникнення негативного образу фірми в очах 

громадськості? (обговорення дискусійного питання) 
9.Визначити,   чим відрізняються зв'язки з 

громадськістю від реклами та стимулювання збуту? 
(обговорення дискусійного питання)  

10.Підібрати в пресі 2 статті, які, на Ваш погляд, 
ґрунтуються на повідомленнях про новини, 

підготовлених фахівцями зi зв'язків з громадськістю. В 
чому полягають завдання цих повідомлень? Чи 

допомагають статті створити 
позитивний образ фірм? Підготовка презентації 

Обговорення результатів 
11. Вирішення практичних ситуацій. 

Шостий  
тиждень  

Тема 6. Реклама на місці 
продажу 
6.1.Цілі рекламування на 
місці продажу. Сфера 
застосування 
6.2.Вітрини як форма 
реклами. Види вітрин. 
Особливості оформлення 
6.3.Використання рекламно 
оформлювальних 
матеріалів  
6.4.Використання 
зовнішньої реклами 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури:  
основна 2,3,4 
додаткова 1,2,11,13 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1,3, 5, 7 
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Організація реклами на 
місці продажу 

Практичне 
заняття 

(самостійна 
робота, 
групова 
робота, 

презентації,  
(2 год) 

F2F 

1. Вітрини як форма реклами. Види вітрин. Особливості 
оформлення (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
2. Використання рекламно оформлювальних матеріалів 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Використання зовнішньої реклами (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Проблема вибору оптимальної стратегії діяльності 
підприємства (обговорення дискусійного питання) 
5. 3. Обрати   товарний   знак   відомої   вам   фірми    i 
дати його характеристику. Яке мотиваційне i 
психологічне навантаження він несе? Які iншi елементи 
фірмового стилю використовує ця фірма? (письмова 
робота). 
 

Сьомий 
тиждень 

Тема 7.Прямий маркетинг 
7.1.Поняття прямого 
маркетингу 
7.2.Принципи поштової 
реклами 
7.3.Складові посилкової 
реклами 
7.4.Сучасні технології 
прямого маркетингу 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1, 2, 4, 6, 7 
додаткова  2 , 5, 8, 13. 15 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3, 4, 5, 7 

Сучасні технології прямого 
маркетингу 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота) 
(2 год) 

F2F 

1. Зміст прямого маркетингу та його місце в комплексі 
маркетингових комунікацій (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
2. Сутність, роль та організація поштової реклами 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Сучасні технології прямого маркетингу (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді. 
4. Пояснити основну різницю між рекламою у межах 
прямого маркетингу та звичайною рекламою 
(обговорення проблемного питання) 
5. Порівняти два каталоги. Критично оцініть ix з точки 
зору того, наскільки добре вони подають пропозицію, 
утримують необхідну iнфopмaцiю i передбачають 
механізм зворотного зв'язку (обговорення проблемного 
питання). 
 6. Запропонувати зміст пакету i розробити приклад 
тексту,   який би   Ви використали, уявивши себе 
менеджером з маркетингу компанії з 
розповсюдження насіння. Ви розробляєте пакет заходів 
прямого маркетингу, націленого на кваліфікованих 
садівників України. Визначте структуру та інструменти 
прямого маркетингу. (письмова робота) 
 

Восьмий  
тиждень 
 

Тема 8. Організація 
виставок та ярмарків 
8.1.Виставки та ярмарки в 
маркетинговій політиці 
комунікацій, їх класифікація 
8.2.Процес участі фірми у 
виставці (ярмарку) 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури:  
основна 2,3,4 
додаткова 7,8,14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3, 4, 6, 7 

Організація участі фірми у 
виставці (ярмарку) 

Практичне 
заняття 

(самостійна 
робота, 

презентації, 
групова 
робота, 

розв'язання 
кейсів) 
(2 год) 

F2F 

1. класифікація виставок та ярмарків (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Етапи підготовки участі фірми у виставці (ярмарку) 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Проаналізувати, яка рекламна продукція була 
використана у виставці, на якій була представлена 
фірма з точки зору учасника на прикладі відомої фірми-
учасника виставки поточного року(письмова робота).  
4. Виконання тесту «Виставки та ярмарки». 
5.Скласти план ваших дій, уявивши собі, що ваша фірма 
намагається прийняти участь у виставці. 
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6.Описати послідовність і структуру ваших 
організаційно- підготовчих дій участі фірми у ярмарку. 
7. Вирішення практичних ситуацій 

Дев’ятий  
тиждень  

Тема 9. Персональний 
продаж 
9.1.Визначення 
персонального продажу, 
його види та комунікативні 
особливості 
9.2.Організаційні форми 
персонального продажу 
9.3.Оцінка  
ефективності 
персонального продажу 

лекція 
(2 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури:  
основна 2,3,4 
додаткова 7,8,14 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3, 4, 6, 7 

Персональний продаж Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

дискусія, 
розв'язання 

кейсів) 
(4 год) 

F2F 

1. Переваги та недоліки особистого продажу (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Визначити, як особистий продаж вписується у 
маркетингові комунікації-мікс (письмова робота) 
3. Шість етапів процесу особистого продажу підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4. Запропонувати, які кроки може прийняти фірма, щоб 
поєднати особистий продаж з іншими інструментами 
маркетингових комунікацій, уявивши себе менеджером 
фірми, яка реалізує сонцезахисні окуляри. Як би Ви 
мотивували торговий персонал? (обговорення 
дискусійного питання) 
5. Визначити, які засоби маркетингових комунікацій 
можуть бути корисними на кожній стадії процесу 
персонального продажу i поясніть, чим саме ці засоби 
були б корисні. Розгляньте процес особистого продажу 
на прикладі фірми по виробництву та доставці суші в 
Кривому Розі (обговорення дискусійного питання). 
6.Порівняйте відмінності та схожість у діях двох торгових 
агентів, один з яких продає промислове обладнання, а 
інший - споживчі товари (письмова робота) 
7. Вирішення практичних ситуацій 

Десятий 
тиждень 

Тема 10. Упаковка як засіб 
комунікації 
10.1.Сутність упаковки 
товарів 10.2.Сучасна 
маркетингова концепція 
упаковки товарів 
10.3.Упаковка й засоби 
інформації  
10.4.Інформаційні знаки та 
їхня комунікативна роль 
10.5.Упаковка і фірмовий 
стиль 

лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
 основна 3,4,5,6 
додаткова 2,6 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3, 7 

Упаковка як засіб 
комунікації 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

виконання 
тестів, 

ділова гра) 
(2 год) 

F2F 

1. Сутність та роль упаковки в комунікаційному процесі 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
2. Сучасна маркетингова концепція упаковки 
товарів (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
3. Упаковка й засоби інформації (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
4. Інформаційні знаки та їхня комунікативна роль 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
5. Упаковка і фірмовий стиль підприємства (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5. Охарактеризувати комунікативну роль інформації, що 
містить упаковка (на прикладі телевізора або іншого 
товару за вибором студента), (письмова робота) 
6. Охарактеризувати комунікативну роль інформації, що 
містить упаковка соку (на прикладі українського 
виробника соків), (письмова робота). 
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7.Уявіть собі, що ваше підприємство використовує 
концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій (на 
прикладі товару за вибором студента). Запропонуйте 
концепцію інтегрованих маркетингових комунікацій. 
(письмова робота) 

Одинадцятий  
тиждень 

Тема11. Інтегровані 
маркетингові комунікації 
11.1.Сутність інтегрованих 
маркетингових комунікацій, 
їх переваги  
11.2.Контрольна карта 
ІМСК 

лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,5 
додаткова 7,3,9,11 
Інформаційні ресурси в Інтернеті  1, 4, 5 

Побудова інтегрованих 
маркетингових комунікацій 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

дискусія) 
(2 год) 

1. Обґрунтувати зміст поняття “інтегровані маркетингові 
комунікації” 
2. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій  
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Види інтегрованих маркетингових комунікацій, їх 
переваги (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
4.Запропонувати концепцію інтегрованих маркетингових 
комунікацій, розробити контрольну карту ІСМК для 
обраного Вами підприємства (письмова робота) 
5. Вирішення практичних ситуацій 
 

Дванадцятий 
тиждень  

Тема 12. Спонсорування 
12.1.Сутність спонсорингу 
та його комунікативні 
особливості 
12.2.Сфери застосування 
спонсорингу 

лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,5 
додаткова 7,3,9,11 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 2, 5 

Сучасний спонсорінг Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

розв'язання 
практичних 

ситуацій 
(2 год) 

F2F 

1. Сутність спонсорингу та його комунікативні 
особливості (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
2. Сфери застосування спонсорингу (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
3.Розробити програму спонсорства для 
обраного підприємства. (підготовка доповіді з 
презентацією) Обговорення доповіді 
4. Вирішення практичних ситуацій 

Тринадцятий 
тиждень 

Тема 13. Брендинг 
13.1.Сутність і етапи 
розвитку сучасного 
брендингу  
13.2.Моделювання бренда 
13.3.Позиціонування 
бренда 

Лекція (2 
год) 
F2F 

Опрацювання літератури: основна 2,3,4,5 
додаткова 7,3,9,11 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 2, 5,8,9,10 

Брендинг  Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

розв'язання 
практичних 

ситуацій 
(4 год) 

F2F 

1. Сутність і етапи розвитку сучасного брендингу 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
2. Технологія моделювання бренда (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
3. Процедура позиціонування бренда (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
4.Підібрати та навести приклади невдалих розширень 
бренду і приклади спільного брендингу (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5.Пояснити етапи становлення Privatе Labels (приватної 
торгової марки (ПТМ) на прикладах (підготовка доповіді 
з презентацією) Обговорення доповіді 
6.Розробити програму моделювання бренда, уявивши 
себе бренд менеджером фірми, яка моделює новий 
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бренд (підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
7. Вирішення практичних ситуацій 

Чотирнадцятий  
тиждень 

Тема14. Організація 
маркетингових комунікацій 
14.1.Управління 
маркетинговими 
комунікаціями як 
складовою частиною 
маркетингу 
14.2.Форми організації 
служб маркетингових 
комунікацій 

Лекція (2 
год) 
F2F 

Опрацювання літератури:  
основна 2,3,4,5 
додаткова 1,2,4,7,12,15 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 2, 5 

Організація маркетингових 
комунікацій на підприємстві 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

розв'язання 
практичних 

ситуацій 
(2 год) 

F2F 

1. Роль та місце маркетингових комунікацій в 
маркетинговій діяльності підприємства (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Сутність, мета та завдання управління 
маркетинговими комунікаціями на підприємстві 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Форми організації служб маркетингових 
комунікацій (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
4. Дослідити основні питання, що вирішують служби 
маркетингових комунікацій на промисловому, 
торговельному комунальному підприємстві. (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
5.Пояснити, як масштаби підприємства впливають на 
організацію служб маркетингових комунікацій ? 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
дискусійного питання 
6.Розробити критерії відбору претендентів на роботу в 
службу реклами, ПР, торгового агента (письмова 
робота) 
7. Вирішення практичних ситуацій 

П’ятнадцятий   
тиждень –  
Шістнадцятий 
тиждень 

Тема 15. Оцінювання 
ефективності 
маркетингових комунікацій 
15.1.Сучасні методи оцінки 
ефективності КМК 
15.2.Визначення 
комунікативної 
ефективності КМК 
15.3.Визначення 
економічної 
ефективності КМК 

Лекція (4 
год) 
F2F 

Опрацювання літератури:  
основна 1,3,4,5 
додаткова 1,2,4,7,12,15 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 2, 5 

Сучасні методи оцінки 
ефективності КМК 

Практичне 
заняття 

(презентації 
групова 
робота, 

самостійна 
робота, 

розв'язання 
практичних 

ситуацій 
(4 год) 

F2F 

1. Сучасні методи оцінки ефективності КМК (підготовка 
доповіді з презентацією) Обговорення доповіді 
2. Визначення комунікативної ефективності КМК 
(підготовка доповіді з презентацією) Обговорення 
доповіді 
3. Визначення економічної 
ефективності КМК (підготовка доповіді з презентацією) 
Обговорення доповіді 
4. Розв’язок  задач. 
5. Вирішення практичних ситуацій 
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 Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-7, друга – за темами 8-15 у письмовій формі. 

Під час виконання студенти мають продемонструвати уміння інтерпретувати різноманітні засоби просування в 
комплексі маркетингових комунікацій,практичні навички застосування на сучасних методів та інструментів 
маркетингових комунікацій у виробничих ситуаціях. 

Вивчення дисципліни передбачає виконання двох індивідуальних завдань. Кожен студент індивідуально 
виконує наступні завдання: 

Перше завдання передбачає розробку стратегічного плану маркетингових комунікацій продукції 
підприємства терміном на один рік . Для цього необхідно : 

1. Надати короткий опис обраного підприємства та продукції, для якої планується комунікаційна стратегія. 
2. Здійснити аналіз конкурентів, маркетингового середовища, обравши одну з методик( SWOT-аналіз, 

PEST- аналіз, SNW- аналіз, Content- аналіз  та інші) або їх комплекс. Надати висновки за результатами. 
3. Проаналізувати місію, цілі корпоративних і функціональних стратегій та визначити відповідні цілі 

маркетингових комунікацій, які слідують з цілей вищих рівнів. На основі п.2 і п.3 деталізувати стратегічні цілі і 
завдання маркетингових комунікацій. 

4. Визначити маркетингову стратегію відповідно до місії, ділової (портфельної, розвитку і конкурентної) 
стратегій підприємства. 

5. Визначити комунікаційну стратегію. На основі аналізу дій конкурентів впливу факторів маркетингового 
середовища, внутрішніх можливостей і завдань визначити стратегічні можливості маркетингових комунікацій 
підприємства взагалі, узгодити їх з вже визначеними цілями маркетингових комунікацій і сформувати комунікаційну 
стратегію. Вона має інтегрувати стратегічні рішення з комплексу інструментів маркетингових комунікацій (реклами, 

PR, персонального продажу, прямого маркетингу, стимулювання збуту і т. д.) і містити медіа-план комунікаційних 
заходів. 

6. Визначити бюджет комунікаційних заходів, обґрунтувавши обраний підхід («знизу-догори», «в залежності 

від цілей і завдань» тощо). 

7. Оцінити ефективність впровадження запропонованої комунікаційної стратегії. Друге завдання(творче). 

 

2. Спираючись на відомі методичні основи та враховуючи вимоги в галузі реклами, розробити рекламні 

звернення, спрямовуючи їх на просування на ринку вказаних товарів в рамках запропонованої комунікаційної 

стратегії(відповідно варіанту, що відповідає порядковому номеру студента в академічному журналі). Для цього 

необхідно : 

1. Обґрунтувати структуру композиції, цілеспрямованість і мотивацію кожного комунікаційного звернення, 

вибір засобів(не менше трьох різних інструментів комунікацій) і носіїв. 

2. Побудувати макети комунікаційних звернень для обраних інструментів комунікацій (наприклад реклама: 

макет реклами для преси, цифрових медіа (соц. мереж, сайтів і т.п.), друкованих видів реклами - листівки, біл- 

борди, плакати і т .д, для засобу телебачення/радіо – сценарій та розкадровку рекламного ролика тощо; прямий 

маркетинг – рекламні тексти розсилки через sms, e-mail, месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp і т.д.; 

персональний продаж - макети каталогу продукції, комерційної пропозиції і т.п., виставки, ярмарки, івенти – макети 

інформаційних листів, запрошень на виставку (презентацію, фуршет і т. п.) у форматі А4; обкладинки виставкового 

каталогу, інформаційного буклету (формат до А3); виставкового плакату (формат А3, А2); рекламних об‘яв виставок 

для друкування у спеціалізованих виданнях (формат А4); зовнішньої реклами: вітрина, вивіска, лайтбокс та інш. 

(формат до А3); внутрішньої реклами, у т.ч. оригінальні концепції в оформленні виставкового простору; сувенірної 

продукції (пакет, чашка, ручка, значок, блокнот, папка, брелок, офісні прилади, конверт, CD-DVD-обкладинка, 

елементи одягу – футболка, кепка); нетрадиційні комунікаційні носії.), обґрунтувавши їх концепт, текстове, художнє, 

кольорове оформлення тощо. 

 

3.Обґрунтувати свої передбачення щодо бажаної зворотної реакції одержувача. Чи стимулює її ваше 

рекламне звернення ? 

Детальний план проведення практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи містяться у: 

Методичні матеріали для проведення практичних занять з дисципліни «Маркетингові комунікації»; 

1.Методичні вказівки та завдання для самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Маркетингові 

комунікації». 
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E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Закон України «Про рекламу» // Інформаційне законодавство України (станом на 1 вересня 2008 р.); за ред. Т. 
Шевченка, Т. Олексіюк ; упоряд. Т. Г. Бондаренко. - К. : Ін-т Медіа Права, 2008. - С. 166-183. 

2. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій: стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник.-К.: 
Видавничий дім «Професіонал» 2009. 320с. 

3. Король І. В. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник / уклад. І. В. Король; МОН України, 
Уманський державний пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2018. 191 с. 

4. Лук‘янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. 524с. Примак Т.О. 
Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.О. Примак. К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. 328 с. 

5. Шарков Ф.И.Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование: Учебник / Шарков 
Ф.И., Бузин В.Н. - М.:Дашков и К, 2017. 488 с. 

6. Интегрированные маркетинговые коммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Авдюкова ; Урал. 
гос.пед. ун-т. –Электрон. дан. – Екатеринбург : [б. и.], 2018. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент / Л.В. Балабанова. К.: «Центр учбової літератури», с.испр. и доп. 
Москва: URSS, 2018. 378 с. 

2. Бузин, В.Н. Медиапланирование. Теория и практика : учеб.пособ. Для студентов вузов, обучающихся по 
спеціальностям «Реклама», «Маркетинг», «Психология», «Социология»,«Журналистика» // В.Н. Бузин, Т.С. 
Бузина. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 495 с. 

3. Грошев И.В. Системный     бренд-менеджмент:     учебник для     студентов вузов, обучающихсяпо 
специальностям менеджмента и маркетинга/ И.В. Грошев, А.А. Краснослободцев. – М.: Юнити-Дана, 2012. 655 
с. 

4. Квасова Л.С. Рекламний менеджмент: Конспект лекцій / Л.С. Квасова, Ю.В. Сивопляс, О.В. Пахлова. – 
Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. 60 с. 

5. Курбан О.В. PR у маркетингових комунікаціях: [Навчальний посібник] / О.В.Курбан. К.: Кондор-Видавництво, 
2014. 246 с. 

6. Назаров М. М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования. 5-е изд., 
7. Павленко А.Ф. Маркетингові комунікації: сучасна теорія та практика: Монографія. / А.Ф. Павленко, А.В. 

Войчак, Т.О. Примак. –К.: КНЕУ, 2005. 408 с. 

8. Пекар В.О. Основи виставкової діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ВНЗ «Ін-т реклами»; Вища 
школа виставкового менеджменту. – / Пекар В.О. К. 2009. 348 с. 

9. Примак Т. О. PR для менеджерів і маркетологів: навч. посіб. К. : «Центр учбової літератури», 2013. 202 с. 
10. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. СПб. : Питер, 2013. 512 с. 
11. Романовський О. Г. Основи паблік рилейшнз : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 

8.03010201 «Психологія» та 8.18010018 «Адміністративний менеджмент» / О. Г. Романовський, Н. В. Середа, Є. 
В. Воробйова.– Х. : НТУ «ХПІ», 2015. 176 с. 

12. Савицька Н.Л. Рекламний менеджмент: навч. посібник/ Н.Л. Савицька, Г.А. Синицина, К.С. Олініченко Харків: 
вид-во Іванченко, 2015.169 с. 

13. Синяева И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для бакалавров / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова, 
Д.А. Жильцов. М.: Издательство Юрайт, 2013. 

14. Ткаченко Т.І. Виставковий бізнес : монографія / Т.І. Ткаченко,Т.П. Дупляк. Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 
2016. 244 с. 

15. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. - 151 с. 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Українська асоціація маркетингу [Електронний ресурс] [сайт]. Режим доступу: http://uam.iatp.org.ua 
2. «Маркетинг і реклама» - український професіональний журнал [Електронний ресурс] [сайт].Режим доступу: 

http://www.mr.com.ua 
3. Ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології 

бізнесу, інформаційних технологій і т.д. [Електронний ресурс] [сайт].Режим доступу: www.profibook.com.ua 
4. Перший український Internet-журнал з маркетингу і реклами «MarketingMix»  [Електронний ресурс] [сайт]. 

Режим доступу : www. MarketingMix. com. ua 
5. Академія української преси [Електронний ресурс] [сайт]. Режим доступу : http://www.aup.com.ua/ 
6. Телекритика. Вся правда про медіа [Електронний ресурс] [сайт]. Режим доступу : http://www.telekritika.ua/ 
7. Интернет против телевидения: битва продолжается // ВЦИОМ, 2017. URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116190 
8. Кастельс М. Культура реальной виртуальности: интеграция электронных средств коммуникации, конец 

массовой аудитории и возникновение интерактивных сетей // Мануэль Кастельс. Информационная эпоха: 
экономика, общество и культура [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/kastel/05.php 

9. Хохлова Е. А. Медиатекст в современной рекламной коммуникации. http://www.inyaz- 
mil.ru/docs/tezis/hohlova.doc. 

10. GfKUkraine.      Звіти       за       дослідженнями       [Электронный       ресурс]       [сайт].       Режим       доступу 
:http://www.gfk.ua/public_relations/useful_info/index.ua.html 
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G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ 

1.Зав’ялова М.В. Особливості урахування попиту в системі бренд-менеджменту/ Інтеграція освіти, науки та 
бізнесу: монографія. Том 7 /за ред. А.В. Череп.  Запоріжжя: ЗНУ, 2019.  421 с.  

2.Зав’ялова М.В. Товарознавство як важлива складова базису успішного брендингу// Вісник Запорізького 
національного університету: Збірник наукових праць. Серія «Економічні науки», Випуск 4 (40),  Запоріжжя, ЗНУ, 2018, 
С. 128–134.DOI: 10.26661/2414-0287-2018-4-40-19 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Навчальна дисципліна базується на нормативних навчальних дисциплінах  «Маркетинг», «Менеджмент», «Зв'язки з 

громадськістю», «Соціологія», «Філософія», «Психологія» і є необхідною для опанування подальших навчальних 

дисциплін «Маркетинговий менеджмент». «Рекламний менеджмент», «Бренд-менеджмент». 

Обов‘язкового знання іноземних мов не потребує 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 32 10 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 125 171 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 21 21 

   
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань 
і н д и в і д у а л ь н о ї  т а  самостійної роботи 

20 25 

науково-дослідницька робота 10 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

 
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS  

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

 
0 – 20 

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально- 

консультативної роботи. 

F 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов‘язків: 
 не запізнюватися на заняття;
 не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;
 при підготовці есе, есе-рефлексії на статтю, що запропонована вам для читання (див. семестровий план), 

оцінюється якість та оригінальність наведених вами аргументів. Есе повинно бути надіслано до 16:00 у 
попередній день перед семінаром. Усі повинні обов‘язково підготувати есе, а його відсутність з будь-яких 
причин не може бути виправданням.

 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 
час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);

 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою лабораторні та практичні завдання;
 брати очну участь у контрольних заходах;
 будь-яке відтворення результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом), в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 
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  L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

 

 
 

M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів. 
Microsoft Teams - центр для командної роботи в Office 365 від Microsoft, який інтегрує користувачів, вміст і засоби, 
необхідні команді для ефективної роботи. 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування за бланками. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua: 
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність   (Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від  25.11.2021 р.) 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 
26.06.2022 року 

 

 

 
 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання: 
вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда); 
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
практичні (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, виконання графічних робіт, проведення 
експерименту, практики); 
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред‘явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами; 
метод проблемного викладу; 
дослідницький. 

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/

